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Förord

Sveriges Kommuner och Landsting vill stödja kommunerna i att vässa det 
markpolitiska arbetet. I den här skriften finns olika kommunexempel som 
kan fungera som inspiration och dessutom några grundläggande råd gällande 
markpolitik. 

Det här är en av tre skrifter som har utvecklats parallellt för att belysa 
kopplingarna mellan planering, markpolitik och bostadsförsörjning. Arbetet 
har skett i samarbete med tre olika konsultföretag. De två andra skrifterna är 
Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora 
och Bostadsförsörjning i praktiken. 

Vi hoppas att den här skriften ska vara både ett diskussionsunderlag och ett 
stöd i det kommunalt förankrade markpolitiska arbetet.

 
Stockholm i mars 2016

Gunilla Glasare  Ann-Sofie Eriksson
Avdelningschef  Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Sammanfattning

Under hösten 2015 har företrädare för ett antal kommuner som lyckats skapa 
en god utveckling genom aktiv markpolitik intervjuats. Kommunerna har 
haft olika förutsättningar och skilda behov. De är väl medvetna om sitt geo-
grafiska läge och att kommunens konkurrenskraft utgår från detta. Begreppet 
aktiv markpolitik har i deras arbete flätats samman med viktiga beslut och 
ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. 

I skriften möter vi en lyhörd och marknadsmedveten politikisk ledningen i 
Krokom, vi tar del av lyckade samarbeten med byggherrar i Vetlanda och lär 
av Upplands Väsby som genom nytänkande har skapat en marknad som inte 
fanns. Vi får också en inblick i hur Örebro byggt en organisation som med  
effektivitet som ledord snabbt går från idé till genomförande. Slutligen visar 
Norrköping prov på hur aktiva och långsiktiga markförvärv kan möjliggöra 
för bostadsbyggnation i stadens bästa lägen. Här finns exempel från en spel-
plan full med möjligheter att agera proaktivt i samhällsutvecklingen.

Det är tydligt att begreppet aktiv markpolitik gått från att innefatta transpa-
renta markköp och markförsäljningar till att också betyda samverkan mellan 
olika parter, strategisk planläggning, kommunal service, marknadsföring, 
ekonomisk långsiktighet och tydliga politiska målbilder. Kommunerna är 
även överens om att en nyckel till en framgångsrik markpolitik stavas sam-
arbete och förtroende – även om deras vägar att uppnå tillit och samverkan 
skiljer sig åt. 
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KAPITEL 1

FRAMGÅNGSFAKTORER I KROKOM 

>  Bra skolor

>  Bygger i lägen där folk vill bo och leva

>  Budget för strategiska markköp

>  Långsiktigt ekonomiskt perspektiv

Lyhördhet präglar Krokoms 
markpolitik
Genom en aktiv markpolitik med örat mot marken och en genuin satsning 
på skolan har Krokom lyckats med bedriften att ha den yngsta befolkningen 
bland alla svenska kommuner norr om Knivsta.  

– Vi attraherar både barnfamiljer från Östersund och hemvändare,  
säger Maria Söderberg som är kommunstyrelsens ordförande i Krokoms 
kommun. 

Krokom är en tillväxtkommun som är stor till ytan men med en förhållande- 
vis liten befolkning på cirka 14 800 invånare. Krokom är granne till Östersund 
och får ofta ta rollen som den större stadens lillebror. Östersund ligger bara två 
mil från Krokoms centralort och den mindre kommunen behöver hela tiden 
vara följsam till hur Östersund växer och utvecklas. Krokom är en pendlings-
ort som har tågförbindelser till både Östersund och Åre och ligger nära flyg-
platsen. 
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Kapitel 11. Lyhördhet präglar Krokoms markpolitik 

”Som liten kommun behöver vi noga tänka igenom 
och lyssna på hur folk vill bo.”
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, Krokoms kommun.

Hon berättar vidare att prioriteringen av en kvalitativ skola och förskola är en 
av de bärande delarna i kommunens egen definition av begreppet aktiv mark-
politik. Enligt henne är en bra skola och förskola en viktig konkurrensfaktor 
när människor väljer bostadsort.

För att värna ett gott liv på landet har kommunen valt att ha kvar lands-
bygdsskolorna trots ett mindre elevunderlag. Kommunen arbetar även med 
en serviceplan för att tillgodose och främja kommunal och kommersiell  
service på landsbygden. Ett exempel är kommunens satsning på fler mötes- 
platser som invånarna har frågat efter. Ett kommunalt stöd på mellan  
30 000 och 50 000 kronor betalas ut för att det ska finnas en kaféhörna i 
den lokala affären med en snabb bredbandsuppkoppling, gratis wifi och  
en särskild yta för turistinformation, kommunal information och företags-
information. 

Rolf Lilja är kommunstyrelsens andre vice ordförande och han förklarar att 
en aktiv markpolitik, förutom att erbjuda bra kommunal service, handlar om 
att bygga hem där folk vill bo. I Krokom betyder det ofta sjöutsikt och strand-
nära lägen. 

”Vi fångar upp landsbygdens kvaliteter och  
planerar på både kommunal och privat mark.”
Rolf Lilja, kommunstyrelsens andre vice ordförande, Krokoms kommun.

Det är inte alltid det enklaste att bygga i de bästa lägena och kommunens 
erfarenhet är att bestämmelsen om landsbygdsutveckling i strandnära  
lägen (så kallade LIS-områden) har varit begränsande istället för tillåtande 
när kommunen utvecklat bostadsområden i vattennära läge.

– Det leder bara till att vi inte kan utreda bebyggelse i lägen som vi sedan tidi-
gare pekat ut. Vi behöver en större handlingsfrihet om vi ska vara lyhörda mot  
befolkningen och marknaden, menar Maria Söderberg. 

Krokom befinner sig fortfarande i ett marknadsläge där de själva måste 
vara drivande i planeringsarbetet. Kommunen har lagt ner mycket energi på 
att planlägga Ås, ett vackert sjönära område precis på gränsen till Östersund.  
Området motsvarar, enligt Marina Söderberg, kriterierna för hur människor 
vill bo i Krokom. 
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Från början var det ett projekt som Östersund och Krokom drev tillsammans 
eftersom kommunerna hade mark på var sin sida gränsen. På Krokoms sida 
skulle ett externhandelscentrum placeras, men planerna gick i stöpet och 
samarbetet bröts när Östersund valde att planera ett eget centrum i en annan 
del av sin kommun. Istället för att lägga planen i en byrålåda planerade Krokom 
för bostäder på platsen och fortsatte att utveckla Ås på egen hand. 

Ås är idag ett av Krokoms mest populära bostadsområden med förhållande-
vis höga bostadspriser. Området erbjuder närhet till såväl kommunal service i 
Krokom som den större stadens utbud i Östersund på tio minuters bilavstånd. 
En förutsättning för bostadsutvecklingen var kommunens strategiska mark-
förvärv. 

Projektet är ett exempel på hur en liten kommun behöver ha en följsam 
hållning till såväl egna som grannkommuners och omvärldens politiska be-
slut. Idag har Östersund börjat etablera bostäder på gränsen till Ås och med 
den nya bebyggelsen vid kommungränsen börjar samarbetet så sakteliga ta 
fart igen och kommunerna samverkar för att kollektivtrafikförsörja området.

Tomas Nilsson är fastighetschef och ansvarig för mark- och exploaterings-
verksamheten i Krokoms kommun. Han berättar att kommunen köpte marken 
för att kunna utveckla området med bostäder, handel och verksamhetsmark. 
Intäkterna från projektet ökar i jämförelse med vad kommunen hade trott.

– Först sålde vi tomter till ett försiktigt pris men ganska snart insåg vi att 
marknaden tålde självkostnadspriser som i mångt och mycket motsvarar det 
bedömda marknadspriset. 

Sandnäset Sjöstad, Krokom.
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Kapitel 11. Lyhördhet präglar Krokoms markpolitik 

Kommunen var van vid att göra strategiska förvärv och beslutet var, enligt 
Rolf Lilja, inte särskilt kontroversiellt och tolkningen av marknaden stämde 
bra för området har fortsatt att utvecklas i samma takt trots det höjda mark-
priset.

Krokoms nyproduktion består till största delen av villor som byggs av privat- 
personer på mark som styckats av. Ett av Krokoms andra projekt i större 
skala är tomter för villabebyggelse i sjönära läge intill golfbanan. Projektet 
har drivits fram av golfklubben i samarbete med kommunen. Näringslivet har 
berömt initiativet och menar att Krokoms beslut att bygga i attraktiva lägen 
hjälper dem att attrahera rätt arbetskraft. 
Historiskt står det kommunala bostadsbolaget som byggherre när det ska 
byggas i större skala och kommunen förbereder sig för att Krokomsbostäder 
ska återuppta byggnationen. 

– Det finns en efterfrågan på bostäder i flerbostadshus och bostadsbolaget 
som länge varit förvaltare planerar nu för nybyggnation i bland annat Ås, säger 
Tomas Nilsson och tillägger att kommunen och bostadsbolaget har ett nära och 
bra samarbete. 

En av anledningarna är att en tjänsteman är anställd hos båda parterna 
med uppdraget att bevaka och stärka samarbetet. De privata byggherrarna 
har ännu inte hittat till Krokom men kommunen hoppas att exemplet Ås ger 
rätt signaler till marknaden om vad Krokom kan åstadkomma.

Kommunen arbetar på flera fronter för att fortsätta utveckla bostadsmark-
naden och locka nya aktörer och invånare till Krokom. Kommunen har en  
årlig budget för strategiska markinköp. 

– Vi hade nog förvärvat ännu mer om vi bara hade haft tid, fortsätter Tomas 
Nilsson. 

Förutom att köpa attraktiv mark som i Ås köper kommunen även in annan 
skogs- och åkermark. Kommunen har uppmärksammat att många markägare 
hellre byter mark än genomför rena försäljningar. 

”Våra förvärv av mark i olika lägen är ett sätt för 
kommunen att på kort och lång sikt äga mark som 
kan bytas mot mark i attraktiva bostadslägen.  
På så sätt kan markägarna behålla sina arealer  
och vi bygga i lägen där folk vill bo.”
Tomas Nilsson, fastighetschef och ansvarig för mark- och  
exploateringsverksamheten i Krokoms kommun.
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Däremot planeras ingen utveckling på jordbruksmark vilket är ett viktigt  
politiskt ställningstagande som alla partier är överens om. 

Fasta markpriser som grundar sig på en oberoende värdering är den vanli-
gaste prissättningsmodellen på mark. Politikerna Maria Söderberg och Rolf 
Lilja menar båda att ”kronan på sista raden inte är viktigast utan de lång- 
siktiga samhällsekonomiska värdena som tillskapas”. 

– Politikens samsyn och långsiktighet är viktig för att folk ska våga satsa på 
oss, förtydligar Maria Söderberg.

Kommunens storlek gör det också lätt för tjänstemän och politiker att  
samverka. 

– Vi har politikerna i korridorerna vilket gör att vi är vana vid att sam- 
arbeta och det är definitivt en effektivitetsfaktor, säger förvaltningschef  
Tomas Nilsson.

Krokoms kommun är väl medveten om att närheten till Östersund ibland  
begränsar utvecklingsmöjligheterna. Men med sin lyhördhet och följsamhet 
har kommunen skapat bostadsprojekt som drar nytta av den attraktion som 
storebrorskommunen skapar och lyckats attrahera barnfamiljerna till sin 
egen kommun. 

Nu förbereder man sig inför en fortsatt tillväxt genom att erbjuda en hög-
kvalitativ skol- och förskoleverksamhet och genom kontinuerliga markförvärv.

– Nästa utmaning är att bygga äldreboenden i centrala lägen och att kunna 
erbjuda fler bostäder i flerbostadshus, avslutar Maria Söderberg.

Maria Söderberg
kommunstyrelsens ordförande, 
Krokom

– Politikens samsyn och  
långsiktighet är viktig för att  
folk ska våga satsa på oss.
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KAPITEL 2

FRAMGÅNGSFAKTORER I NORRKÖPING

>  Omflyttning i staden

>  Långsiktigt ekonomiskt perspektiv

>  Utnyttjar det logistiska läget

Norrköping planerar utanför 
ramarna med framtiden i sikte
Norrköping ligger i ett logistiskt mycket gott läge längs E4 och järnväg, med 
egen hamn och flygplats. Det finns inte längre några tomma lägenheter.  
Den ökade efterfrågan har skapat en lönsam marknad för nyproduktion av 
bostäder i kommunen. År 2014 byggdes cirka 850 och år 2016 cirka 1 000 nya 
bostäder. 

Sveriges största musikfestival är en av anledningarna till att Norrköping 
ses som en spännande stad i Sverige. Bråvallafestivalen har bedrivits sedan 
2013 och är en framgångssaga som delvis möjliggjorts av ett strategiskt mark-
förvärv.  

När konsertarrangören FKP Scorpio föreslog att Norrköping skulle bli 
plats för Sveriges nästa musikfestival blev kommunen överraskad. Hans  
Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör, var först lite skeptisk.
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Kapitel 2. Norrköping planerar utanför ramarna med framtiden i sikte 

”Frågan om en musikfestival kommer ju inte  
varje dag men när vi kollade upp företaget stod det 
klart att de var arrangörer för flertalet framgångs-
rika festivaler ute i Europa. Tack vare ett strategiskt  
markförvärv där kommunen köpte 175 hektar  
från Fortifikationsverket år 2007, kunde vi erbjuda  
före detta flygbanor i ett stadsnära läge som  
festivalområde.”
Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör, Norrköpings kommun. 

Kommunen har genom åren arbetat systematiskt med markförvärv och haft 
god kännedom om marknaden tack vare förköpslagen. Lagen är nu borttagen 
men innebar att kommunen informerades om de flesta transaktioner som ge-
nomfördes inom kommungränsen. Omställningen har gjort att kommunen 
har behövt utveckla nya metoder och arbeta mer aktivt för att förvärva mark. 
En åtgärd har varit att anställa en markstrateg som har till uppgift att bevaka 
marknaden och säkerställa att kommunen gör strategiska markförvärv på 
kort och lång sikt. 

Lars Bergman är anställd som markstrateg på kommunen sedan fem månader 
och har verksamhetsmark i fokus: 

– Med stigande bostadspriser kommer en flitig och ambitiös privatmarknad 
som vill bygga bostäder i stadens A-lägen. Vi skapar nya sådana lägen i staden 
genom att möjliggöra omflyttning av industrin och planera för attraktiva verk-
samhetsområden i kommunikationsnära områden.

Norrköping har bland annat stora lager och logistikcentra som drar nytta 
av stadens transportinfrastruktur och närheten till Malmö, Göteborg och 
Stockholm. I takt med att staden växer planeras för nya avfarter från E4:an, 
som ska leda direkt till nya verksamhetsområden. Tanken är att satsningen på 
en förbättrad infrastruktur och nya kopplingar till transportstråk ska locka 
fler industrier och andra verksamheter från stadskärnan till stadsnära och 
moderna verksamhetsområden.

För att veta vad verksamhetsaktörerna vill ha och samtidigt kartlägga kom-
munens verksamhetsmark har kommunen tagit fram en etableringsstrategi. 
Den belyser såväl markytor och byggrättsvärden som vilka verksamheter 
som passar bäst i de olika lägena. Den senare informationen bygger på inter-
vjuer med lokala aktörer och etableringsstrategin är ett av många projekt där  
kunskap från den privata marknaden tillvara tas. 
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Kommunen utvecklar kontakten med marknaden genom att erbjuda bygg-
dialoger. Tid för en byggdialog bokas av byggherren, markägaren eller den 
externa aktören via kommunens hemsida. På dialogmötet får de träffa stads-
byggnadschef, stadsarkitekt, bygglovchef och exploateringschef. Sättet att 
mötas på är uppskattat men erfarenheten är att det behövs olika mötesfora 
för att kommunen ska vara tillgänglig för marknaden. Kikki Liljeblad är ord-
förande för stadsplanenämnden och berättar att kommunen eftersträvar 
kontakt med marknaden och medborgare i tidiga skeden. 

– I samband med översiktsplanen och större projekt kallar vi till dialoger i 
tidigt skede för att få in så mycket kompetens och kunskap som möjligt i upp-
startsskedet. 

Inre hamnen i Norrköping är ett annat projekt som har tagits fram genom 
att involvera externa aktörer. Förvaltningschefen Hans Revenhorn menar att 
byggherrarnas kreativitet och kunskap har varit viktigt i arbetet med att om-
vandla inre hamnen till ett attraktivt bostadsområde.

– Vi inledde planläggningen av hamnen med fem stora dialogmöten där  
externa parter bjöds in för att få information men också för att komma med 
idéer och inspel. Nu har vi markanvisat till åtta av de tjugofem aktörer som 
ansökte om att bygga i området. Gemensamt med dem har vi lagt mycket tid 
på att etablera en gemensam målbild för området och hur genomförandet ska 
gå till. 

Inre hamnen, Next: Norrköping.
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Kapitel 22. Norrköping planerar utanför ramarna med framtiden i sikte 

För att lägga fokus på en kvalitativ stadsutveckling i inre hamnen mark- 
anvisade kommunen med fast pris framtaget av en oberoende värdering. 
Kommunen har som princip att fokusera på kvalitet i markanvisningstävlingar 
och använder därför i störst utsträckning fast pris. När markanvisningen inte 
bygger på en tävling används budgivning. 

I markförsäljningsaffärer är det den långsiktiga ekonomin som präglar 
besluten. Det viktiga är att utvecklingen blir bra och stämmer överens med 
kommunens målbild och att det på lång sikt blir plus minus noll. Enligt Hans 
Revenhorn är det viktigt att se ekonomin i ett bredare och längre perspektiv 
än bara markaffären:

”Vi kan inte underskatta den ekonomiska kraften  
i att folk besöker, jobbar eller handlar hos oss.  
I längden kan det dessutom leda till att några väljer 
att flytta hit och skattebasen är ju kommunens  
största inkomstkälla.”
Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör, Norrköpings kommun.

För att få fler att bygga i Norrköping har kommunen som policy att stå för 
marksanering samt kostnader för arkeologiska utredningar och utgrävning. 
Det är ett av kommunens sätt att agera långsiktigt för att staden ska utvecklas 
på bästa möjliga sätt.

– Rätt eller fel, vi tar dessa kostnader för arkeologi och sanering för att 
minska risken för exploatörer. Det är lika för alla och en bidragande faktor till 
att kommunen växer, säger Hans Revenhorn.

För att driva en långsiktig och aktiv markpolitik gäller det att vara aktiv och 
köpa mark. När Hans Revenhorn summerar några framgångsfaktorer är mark-
ägandet en viktig del i att Norrköping utvecklats så pass fort och kvalitativt.

”Kommunen bör inte äga för lite mark eftersom  
det kan hämma marknaden om ingen kan gå först 
och starta en bostadsbyggnation. Att gå först är 
kommunens roll. Men självklart ska markförvärv 
föregås av analys och inget köp göras oreflekterat.”
Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör, Norrköpings kommun.
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Några exempel på aktiva och långsiktiga markförvärv är området Butängen 
där det nya resecentrumet ska ta plats när snabbtågsförbindelsen Ostlänken 
etableras i staden. Där började kommunen köpa in mark redan för femton 
år sedan och idag äger man en tredjedel av området, vilket möjliggör stads- 
mässiga kvaliteter och servicefunktioner i stadens bästa läge.

För att agera långsiktigt har kommunen, utöver markförvärv, också kontinu-
erligt planlagt mark för bostäder som ingår i kommunens planreserv. Nu när 
priserna har stigit och marknaden har vänt har nästan hela reserven gått åt. 

Avslutningsvis berättar Hans Revenhorn om en inspirationsresa till  
Holland som har gjort extra stort avtryck på kommunens aktiva markpolitik.

– Redan första dagen fick vi det bästa rådet, vilket var att fokusera på vad vi 
behöver göra för att genomföra ett projekt istället för att lära oss vilka hinder 
som finns. Det är den mentala inställningen som gör skillnad så det var bara 
att åka hem och tänka utanför våra ramar.

Hans Revenhorn  
stadsbyggnadsdirektör,  
Norrköpings kommun

– Rätt eller fel, vi tar dessa  
kostnader för arkeologi och  
sanering för att minska risken 
för exploatörer. Det är lika för 
alla och en bidragande faktor  
till att kommunen växer.

Kiki Liljeblad 
ordförande för stadsplanenämnden,  
Norrköpings kommun

– I samband med översikts- 
planen och större projekt kallar 
vi till dialoger i tidigt skede för 
att få in så mycket kompetens 
och kunskap som möjligt i  
uppstartsskedet.
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KAPITEL 3

FRAMGÅNGSFAKTORER I UPPLANDS VÄSBY

>  Klarat ut Vad som ska åstadkommas 
och Hur

>  Ny metod vid markanvisning

>  Stadsmässighetsdefinition

Dialog och samsyn bygger 
småstad i Upplands Väsby
Upplands Väsby är en till ytan liten förortskommun norr om Stockholm som 
sedan år 2010 har vänt en negativ befolkningstillväxt till en tillväxt på cirka 
2 procent per år. Kommunen har ca 42 000 invånare och har sedan flera år 
arbetet med att identifiera vad som är en god småstad. Bland annat arrang-
erar man tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) 
en årlig och välbesökt stadsbyggnadsdag för att diskutera frågan med andra 
kommuner, byggherrar och forskare. 

Upplands Väsby har en tydlig politiskt beslutad målbild att gå från förort 
till småstad som är förankrad över blockgränserna. Utifrån mångåriga studier 
av olika städer i Sverige och världen har en egen stadsmässighetsdefinition 
tagits fram. Definitionen anger vad som är viktigt för att skapa den småstad 
som Upplands Väsby siktar på att bli. 

En framgångsfaktorer i Upplands Väsbys arbete med att skapa en marknad 
som inte fanns, var att sortera frågorna i ”vad” och ”hur”. 
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Kapitel 33. Dialog och samsyn bygger småstad i Upplands Väsby 

– Ju mindre tid vi politiker lägger på att detaljstyra, desto mer tid kan vi 
lägga på målbilder och helheter som attraherar både nya invånare och nya 
byggare, förklarar Per-Erik Kanström, fd ordförande i kommunstyrelsen. 

Per-Olov Nilsson är exploateringschef och berättar att det finns ett gediget 
intresse för samhällsbyggnad som skapar en kreativ och satsande anda. Något 
som, enligt honom, är viktigt när man ska gå från förort till stad. 

Stadsbyggnadsdefinitionen har, tillsammans med förhållningssättet att 
sista kronan i varje enskild affär är underordnad den långsiktiga ekonomin 
och kvaliteten, gett tjänstemännen en bred spelplan att lösa hur staden ska 
formas. 

”Politiken har visat oss både förtroende och  
tålmodighet när vi försökt hitta metoder för  
att locka nya byggherrar och bygga en småstad  
med liv utmed gatan.” 

Per-Olov Nilsson, exploateringschef, Upplands Väsby kommun. 

För att attrahera byggherrar som vill bygga stadsmässigt i kommunen genom-
fördes en annorlunda markanvisning i ett centralt projekt kallat Fyrklövern. 

– Vi kallar det poängmodellen eftersom byggherrarna får poäng efter hur väl 
de presterar utifrån de kvaliteter som finns i stadsbyggnadsdefinitionen. Det 
finns en godkänd nivå som alla byggherrar måste uppnå för att få markanvis-
ning och om man presterar bättre kan markpriset reduceras, fortsätter han. 
Priset grundar sig i ett fast pris som fastställts av en oberoende markvärde-
ring och enligt Per-Olov Nilsson, motsvarar den eventuella prisreduktionen 
inga stora summor men den ger byggherrarna en tydlig indikation om att 
kommunen vill samarbeta och arbeta med ”morot istället för piska”. 

Arbetet med att komma fram till poängmodellen var fyllt av ”försök och miss-
lyckanden”. Förtroendet från politiken och den breda spelplan som skapats 
med hjälp av stadsbyggnadsdefinitionen och tydliga politiska prioriteringar 
bidrog starkt till att kommunen hittade ett innovativt och utvecklat sätt att 
markanvisa.

Metoden kan betraktas som kontroversiell med tanke på EU:s stadsstöds-
regler som i stort innebär att kommunen inte får sälja mark under mark-
nadspris. Kommunen har därför noga utrett att de summor som utgör mark-
prisreduktionen inte strider mot lagen och sättet att markanvisa är mycket 
uppskattat av byggherrarna. 



23Aktiv markpolitik  

– Vi har fått mycket beröm av byggherrarna för vårt sätt att sätta stadsbygg-
nadskvaliteter i fokus och idag har vi 15 byggherrar som bygger stad tillsam-
mans med oss, berättar Mathias Bohman som numera är kommunstyrelsens 
ordförande. 

Enligt exploateringschefen Per-Olov Nilsson skapar kommunens sätt att 
markanvisa verkliga värden istället för bara kortsiktigt ekonomiska värden. 

Förutom ett bra samarbete med byggherrar och kommande operatörer  
satsar kommunen på en gedigen medborgardialog. 

– När staden förändras påverkas medborgarna och i projektet Fyrklövern 
har vi diskuterat med medborgarna på många olika sätt, säger politikern Ma-
thias Bohman. 

Dialogen har varit genomgående från projektets start in i detaljplaneskedet 
och har även behandlat det kommande genomförandet av allmänna platser. 
Att genomföra medborgardialoger råder det politisk samstämmighet kring 
och kommunen har lagt ner många år på att bygga upp en trovärdig dialog. För 
att fortsätta utveckla dialogen och dra värdefulla lärdomar från genomförda 
medborgardialoger har såväl KTH som Södertörns högskola, via Institutionen 
för praktisk kunskap, involverats i dialogarbetet kring Fyrklövern.

– Samverkan med universitet och högskolor är en oerhört viktig del i kom-
munens utvecklingsarbete, sammanfattar fd ordförande Per-Erik Kanström.

Upplands Väsby station.
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Kapitel 33. Dialog och samsyn bygger småstad i Upplands Väsby 

När kommunen inledde arbetet med att utveckla Fyrklövern ägde kommunen 
bara ungefär hälften av området. För att få rådighet över hela området ge-
nomfördes både markförvärv och markbyten. 

”Vi behövde rådighet över marken för att kunna 
bygga den småstad som vi vill ha och för att få igång 
bostadsproduktionen.”  
Per-Olov Nilsson, exploateringschef, Upplands Väsby kommun. 

Upplands Väsbys kraftiga tillväxt ställer krav på att bostäder byggs i rask takt 
och det kommunala bostadsbolaget har god ekonomi efter att ha sålt delar av 
bostadsbeståndet.  

Enligt Per-Erik Kanström behövs ett starkt kommunalt bostadsbolag som 
kan bygga nya bostäder parallellt med den privata marknaden. Han får med-
håll av efterträdaren Mathias Bohman som instämmer i att det är viktigt att 
Väsbyhem har medel att fortsätta bygga bostäder och tillägger att kommunen 
”tittar på huruvida Väsbyhem även kan utveckla och bygga bostadsrätter i 
kommunen”.

Den interna organisationen är ytterligare en framgångsfaktor i Upplands 
Väsbys arbete för att växa och bli en attraktiv småstad. Kommunen har de  
senaste åren utvecklat en samhällsbyggnadsprocess som bygger på samverkan 
mellan alla nödvändiga kompetenser och en samsyn när det gäller processens 
olika steg. 

– För att på bästa sätt genomföra ett projekt krävs att vi jobbar i team och 
har samsyn genom hela processen, menar exploateringschefen Per-Olov 
Nilsson.  

Per-Erik Kanström har sedan valet 2014 varit oppositionsråd och menar 
att det inte alltid är lätt att låta bli att lägga sig i genomförandefrågorna. 

”Politikerna ansvarar för vad och tjänste- 
männens uppgift är att lösa hur. För att hitta  
nya tillvägagångssätt och lösningar måste  
man låta många blommor blomma.”
Per-Erik Kanström, oppositionsråd, Upplands Väsby kommun.
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Per-Erik Kanström
oppositionsråd,  
Upplands Väsby kommun

– Ju mindre tid vi politiker  
lägger på att detaljstyra, desto 
mer tid kan vi lägga på målbilder 
och helheter som attraherar 
både nya invånare och nya  
byggare.

Mathias Bohman 
kommunstyrelsens ordförande,  
Upplands Väsby kommun

– Vi har fått mycket beröm av 
byggherrarna för vårt sätt att 
sätta stadsbyggnadskvaliteter  
i fokus och idag har vi 15  
byggherrar som bygger stad  
tillsammans med oss.
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KAPITEL 4

FRAMGÅNGSFAKTORER I VETLANDA

>  Skapat goda relationer med  
samarbetspartners

>  Vetlandamodellen

>  Vågat ta obekväma beslut

>  Sitter inte still och väntar

Handlingskraft och tänka nytt 
är A och O i Vetlanda
Vetlanda kommun ligger mitt i de djupaste skogarna i Småland. Det är åtta 
mil till de närmaste städerna Jönköping och Växjö och tretton mil till Kal-
mar vilket med smålandsmått är långa avstånd. Kommunen växer stadigt och 
har närmare 27 000 invånare. Det råder bostadsbrist och förklaringen på den 
ihållande bostadsefterfrågan är enligt kommunstyrelsens ordförande Henrik 
Tvärnö läget: 

– Vi erbjuder all sorts idrott, externhandel, centrumhandel och bostäder i 
staden och i naturvackra lägen på landet. Vi har dessutom avsatt 350 miljoner 
kronor till skolan för att fortsätta erbjuda en bra kommunal service.

Att Vetlanda har utvecklats till en självständig nod mitt i Småland beror 
utan tvekan på en aktiv markpolitik. Kommunen led länge av att den ned-
gångna stationen och spårområden var som ett öppet sår mitt i staden. 

– Området var väldigt otryggt och man gick gärna omvägar, berättar plan-
chef Jan-Åke Johansson. 
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Kapitel 44. Handlingskraft och tänka nytt är A och O i Vetlanda 

Att Jernhusen var ovillig att investera i en ny funktionell station ställde kom-
munen inför ett avgörande beslut. Skulle man passivt vänta på att Jernhusen 
bygger en ny station eller aktivt ta saken i egna händer? Det blev det senare.

För att realisera den nya stationen behövde kommunen tänka utanför  
ramarna för den traditionella kommunala samhällsbyggnadsrollen. 

”Vi fick helt enkelt ikläda oss rollen som  
fastighetsutvecklare för att kunna förverkliga  
en ny stationsbyggnad i Vetlanda.”
Sven-Åke Karlsson, exploateringschef, Vetlanda kommun. 

Kommunen köpte in all mark i stationsområdet förutom spåren eftersom det, 
utöver en ny stationsbyggnad, också behövdes en infartsparkering för att göra 
kommunen till en attraktiv pendlingsort.

Frågan som återstod var vem som skulle kunna bygga och äga stations-
byggnaden. Snabbt kom man fram till att kommunen inte kunde ta på sig ett  
sådant ägande och vände sig till marknaden. 

Eftersom det var svårt att hitta potentiella tagare och för att attrahera en 
investerare letade kommunen själv fram hyresgäster till stationen. De fann 
bland annat en taxifirma, Friskis & Svettis och Pressbyrån. För att komplettera 
hyresgästkonceptet gick kommunen också in med ett långt hyreskontrakt för 
en tilltänkt vänthall. Planprogrammet som tagits fram och paketeringen med 
hyresgäster för en kommande station eller snarare ett resecentrum gjorde 
att en av ortens fastighetsägare, Tomas Carlström, kände sig manad att satsa. 
Idag äger han resecentret.

”Det var en bra mix av hyresgäster och kommunen 
är väldigt bra på samverkan så jag såg det som en 
bra investering.”
Tomas Carlström, lokal fastighetsägare, Vetlanda kommun.

Dan Ljungström är oppositionsråd i Vetlanda och enligt honom var det inget 
svårt beslut att köpa in marken. Däremot var det tvunget.

Det politiska beslutet underlättades av ett omfattande samarbete mellan 
tjänstemän och politiker. Både Dan Ljungström och Henrik Tvärnö menar 
att man har förståelse för varandras roller och att politikerna har stort för-
troende för tjänstemännens kompetens.



29Aktiv markpolitik  

Idag har kommunen lyckats utveckla handel och bostäder på såväl kommunal 
som privat mark.

När kommunen anvisar mark gör man det med ett fast pris, ibland med 
mindre tävlingar baserat på utvecklingsidé men oftast handlar det om direkt-
anvisningar. Att använda fastpris är ett sätt för kommunen att se till att pro-
jekten blir verklighet och priset sätts efter en oberoende värdering. 

– Om vi tar ut priser över det bedömda markvärdet blir projekten inte av och 
då blir ju alla förlorare, förklarar exploateringschefen Sven-Åke Karlsson och 
tillägger att de nya lagändringarna från januari 2015 inte kommer att förändra 
Vetlandas arbetsmetoder. 

– Vi har aldrig jobbat med tekniska särkrav och innehållet i våra exploate-
ringsavtal går inte utanför de ramar som anges i den nya lagen. Istället kan 
man säga att lagen bekräftar vårt arbetssätt. 

Kommunens erfarenhet är att transparens och förutsägbarhet bygger på 
bra samverkan och goda relationer. Kommunen har länge arbetat tillsam-
mans med och byggt upp ett förtroende med hjälp av konstruktiv dialog om 
utvecklingsförslag och snabba planprocesser. Enligt kommunstyrelsens ord-
förande Henrik Tvärnö har kommunen och byggherrarna etablerat ett gemen-
samt synsätt kring kommunens utveckling:

Vetlanda Resecentrum.
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Kapitel 44. Handlingskraft och tänka nytt är A och O i Vetlanda 

”Vinner du idag så vinner jag imorgon och  
gemensamt vinner vi alla i längden.” 
Henrik Tvärnö, kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun.

Kontentan är att allt som genomförs och bidrar till att kommunen blir mer 
attraktiv är gynnsamt för både befintliga och kommande aktörer. I centrum 
är det nästan uteslutande privatägd mark.  Det har bidragit till att kommunen 
och byggherrarna har behövt utveckla ett gott samarbete och en förståelse för 
varandras processer, roller och uppdrag för att få staden att utvecklas.

”Att sköta relationerna är tidskrävande  
även om det är väl investerad tid som leder  
till bra resultat.”
Sven-Åke Karlsson, exploateringschef, Vetlanda kommun.
 

Vetlanda BK är ett etablerat lag i bandyns elitserie och några år efter millen-
niumskiftet uppstod behovet av en ny och bättre arena. Att både bygga och 
driva idrottsanläggningar är kostsamt och kräver noga ekonomiska analyser 
innan man kan skrida till verket. Precis som i arbetet med stationsbyggnaden 
försökte kommunen därför se sin roll i bygget på ett nytt sätt. 

– Vi såg ingen anledning till att vi skulle äga byggnaden eftersom det var en 
alldeles för dyr lösning för kommunen, berättar Sven-Åke Karlsson. 

Kommunen valde en modell, som senare kom att kallas Vetlanda-modellen, 
där man upplät mark till ett bolag utan ersättning. Bolaget, Vetlanda arena AB, 
äger och förvaltar anläggningen och kommunen betalar en årlig hyra för att 
skolor och andra kommunala funktioner ska kunna använda den. 

Arenan invigdes med en bandymatch i september 2011 där Vetlanda vann 
över Hammarby. Förutom bandyarena finns även en fotbollsplan med bland 
annat konstgräs, ishall och boulebana. Upphandlingen gjordes helt enligt 
LOU då kommunen stod som största finansiär i form av ett lån till bolaget 
på 62 miljoner kronor. Ett lån som ska amorteras på 25 år och som, enligt 
Sven-Åke Karlsson, var en förutsättning för att kommunen inte skulle stå 
som ägare och ansvarig förvaltare. För att säkerställa avbetalningen kvittas 
amorteringen varje år mot delar av den årliga hyran. 

Affären överklagades till förvaltningsrätten för att vara kommunalt stöd 
till enskild näringsidkare men överklagandet avslogs. Det viktiga för domens 
utslag var att kommunen kunde visa att dess kostnader var lägre än om man 
skulle ägt och drivit anläggningen själv. 
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Trenden i Sverige är att externhandeln utarmar centrumhandeln men i  
Vetlanda finns både en levande centrumhandel och ett växande externhandels- 
område. Även här tror kommunen att det är dess litenhet som gör att det är 
möjligt med två handelsnoder. När markägare har intressen i både centrum 
och externhandeln får de två olika profiler och kan samexistera. 

I Vetlanda drar man lärdomen att markägandet öppnar dörrar. Tjänste-
männen har i uppdrag att hela tiden bevaka marktransaktioner i kommunen 
och förvärva för både kortsiktiga och långsiktiga ändamål. 

Våren 2016 tittar kommunen på mark utanför stadskärnan för att säkra den 
långsiktiga bostadsbyggnationen. 

Planchef Jan-Åke Johansson och  
exploateringschef Sven-Åke Karlsson, 
Vetlanda kommun

– Vi har aldrig jobbat med  
tekniska särkrav och innehållet  
i våra exploateringsavtal går inte 
utanför de ramar som anges i  
den nya lagen. Istället kan man 
säga att lagen bekräftar vårt 
arbetssätt. 



32

Kapitel 4. Handlingskraft och tänka nytt är A och O i Vetlanda 

Aktiv markpolitik  
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KAPITEL 5

FRAMGÅNGSFAKTORER I ÖREBRO

>  Effektiv samhällsbyggnadsprocess

>  Den ena handen vet vad den  
andra gör

>  Utbildning och transparens

Transparens och effektivitet i 
Örebros plan- och byggprocess
Bostadsmarknaden i Örebro blomstrar och kommunen antar i snitt 33 nya 
detaljplaner per år. Hemligheten till denna effektivitet är en tydlig politisk 
målsättning att bygga 750 nya bostäder per år och att ”den ena handen vet vad 
den andra gör”. Det menar Martin Willén som är biträdande stadsbyggnads-
chef i kommunen.  

Örebro har de senaste tio åren arbetat med att utveckla sin organisation 
och framför allt genomlysa sin samhällsbyggnadsprocess för att bättre kunna 
driva på kommunens utveckling. 

– Numera förvärvar vi mark såväl centralt som perifert, fortsätter Martin 
Willén och tillägger att det tillsammans med en effektiv samhällsbyggnads-
process gör kommunen till en drivande aktör på marknaden.
Örebro är känt för att jobba på ett annorlunda sätt med detaljplanering jäm-
fört med andra kommuner. På egen mark tar man fram flexibla detaljplaner 
och markanvisningar genomförs först när detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Kapitel 55. Transparens och effektivitet i Örebros plan- och byggprocess 

Planmonopolet används i mindre utsträckning för att styra utvecklingen och 
kommunen använder istället sin markägarroll för att påverka genomförandet 
av utvecklingsprojekt. 

Planernas detaljeringsgrad är en pågående diskussion både i kommunen 
och bland arkitektkontoren runt om i staden. Ulrika K Jansson är planchef 
och menar att kommunens uppdrag är att skapa strukturer som ger förutsätt-
ningar för liv och flöden och en god boendemiljö – inte design. 

I Örebro hanteras de flesta frågor kring gestaltning och utformning av 
byggnader i markanvisningsskedet och sedan i bygglovsprocessen med moti-
veringen att detaljplanen inte får stänga ute marknadens kreativitet. 

Kommunens sätt att arbeta med mindre detaljerade planer är dessutom ett 
steg i ledet mot en effektivare planprocess. I Örebro tar ett detaljplaneärende 
för bostadsbyggande på kommunal mark mellan sex och nio månader.  

– Förutom en smidig process utan ledtider har vi haft tur och möts sällan av 
överklaganden, säger Björn Sundin som är ordförande i kommunens program- 
nämnd samhällsbyggnad som är inordnad under kommunstyrelsen. 

Kommunen förvärvar både lucktomter i staden och större markområden i 
stadens utkant. 

– Stadens förtätning är aktuellt för Örebros utveckling idag, men vi måste 
tänka längre, menar Anita Iversen som är planstrateg för kommunens över-
siktsplanering (ÖP). Anledningen till att kommunen har kunnat utveckla nya 
bostadsområden på egen mark är markförvärv som gjorts för länge sedan. 

”Vi har långsiktiga perspektiv i såväl ÖP som i våra 
markförvärv för att kunna säkerställa att staden 
hela tiden kan svara upp mot nya behov och växa.”
Anita Iversen, planstrateg för Örebro kommuns översiktsplanering. 

Kommunen har ingen särskild budget för markförvärv, men politiken ser 
dem som ett betydelsefullt verktyg och har gett tjänstemännen i uppdrag att 
vara alerta och lyhörda för framtida förvärv. Parallellt med att planen tas fram 
på kommunal mark förbereds markanvisningsprocessen. Metoden för mark-
anvisningar varierar och mestadels genomförs direktanvisning men mer och 
mer används även tävlingsmetoder.  
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”Hos oss tävlar byggherrarna med en idé istället för 
med ett fullfjädrat förslag. Det gör att fler kan vara 
med och inte bara de som har ekonomiska muskler.”  
Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro.

Örebro är mån om att flera aktörer ska vara med och utveckla kommunen och 
använder ett fast pris på kommunal mark.  

– För oss är givetvis den kortsiktiga exploateringsekonomin viktig men 
den långsiktiga vinningen i att staden växer och utvecklas går först” berättar  
politikern Björn Sundin. 

Det råder politisk enighet om fastpris på kommunal mark och att en effektiv 
planprocess ska vara en av kommunens starka konkurrensmedel. För att för-
säkra sig om att projekten på kommunal mark blir av genomförs markköpet 
först när bygglovet är klart och när byggnationen är påbörjad. 

– Vi möts av förståelse från marknaden för vårt krav, kanske för att vi från 
början berättar om hur köpet kommer ske och varför vi gör som vi gör, reso-
nerar Björn Sundin.  
Ibland har det lett till att byggherrarna har svårt att få lån hos sina banker 
då bygget måste påbörjas utan ett faktiskt markägande. De lokala bankerna i 
Örebro är dock väl införstådda i kommunens system och har i flera fall säkrat 
finansieringen för byggare i kommunen. 

Örebros samhällsbyggnadsprocess är genomgående transparent och lätt 
att förstå även om den skiljer sig från andra kommuners förfaranden. Lagens 

HANDLINGPLAN FÖR  
STADENS BYGGANDE

MARKANVISNING

1 ÅR 4-12 MÅNADER

FAST 
PRIS

MARK- 
KÖP

Dialog förs om utform-
ning baserat på aktörens 
egna förslag och utifrån 
handlingsplanen.

Hur fort det går beror på hur snabbt 
företaget är med förberedelserna. 
Möjlighet till förlängning finns.

Förstudie
Reservation

Planläggning

Bygglov

4-12 MÅNADER

3-10 VECKOR

BYGG- 
START

Handlingsplan vid markanvisning från Örebro.
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Kapitel 55. Transparens och effektivitet i Örebros plan- och byggprocess 

förtydligande kring markanvisningar och exploateringsavtal välkomnas av 
kommunen. 

– När vi skulle sätta ihop våra riktlinjer för markanvisningar kunde vi hämta 
det mesta från vår hemsida, konstaterar Martin Willén. 

Transparens och förutsägbarhet är också ledord för kommunens egen ut-
veckling av samhällsbyggnadsprocessen. Processen är komplex och att kart-
lägga och att utveckla och effektivisera görs inte i en handvändning. När kom-
munen kommit en bra bit på vägen vände de sig därför till marknaden för att 
hitta brister och förbättringspotential. 

Genom att med jämna mellanrum anordna frukostseminarier kunde för-
bättringsmöjligheter diskuteras tillsammans med byggherrar, konsulter, 
markägare och andra berörda. Frukostseminarierna visade sig vara en kon-
struktiv kontaktyta och har utvecklats till att även innehålla information om 
kommande utvecklingsprojekt och utbildning i kommunens processer. 

”Vi har haft bygglovsskola och planskola för att 
skapa förståelse för hur våra processer fungerar  
och varför vi gör som vi gör i vissa fall.”
Ulrika K Jansson, planchef, Örebro kommun.

Förtroende och samverkan är viktigt i Örebro kommun. Likväl som frukost-
seminarierna utvecklats till en konstruktiv kontaktyta med marknadens alla 
aktörer är beredningsmöten en viktig mötesplats för politiker och tjänste-
män. Mötena sker på dagtid och tar nästan en halv dag. Tjänstemännen är 
föredragande i sina egna projekt vilket har ökat tjänstemännens och politi-
kernas förståelse för varandra. 

– Missförstånden minskar om projektledaren finns på plats och själva kan 
förklara för politiken. Det tror vi ökar förtroendet mellan båda parter, säger 
Ulrika K Jansson.

Förutom projektledare deltar avdelningschefer och politiker från de tre 
partier som ingår i den ledande majoriteten. På beredningen möts således 
alla kontorets enheter och det är på dessa möten olika frågor flätas samman 
till en helhet.

Precis som i andra kommuner delegeras mindre frågor till tjänstemän. 
Däremot har ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad långtgående be-
slutanderätt kring markförvärv och vissa planfrågor, som till exempel att ge 
planuppdrag. 

– Upplägget med delegationsbeslut är en viktig förutsättning för en snabbare 
samhällsbyggnadsprocess men den förutsätter att jag jobbar hårt med för-
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ankring i de politiska leden, förklarar programnämndens ordförande Björn 
Sundin. 

Uppdragen som ges till förvaltningen av den politiska ledningen protokoll-
förs och delas ut till oppositionens företrädare.

Örebro kommuns arbete med att utveckla kommunikationen mellan tjänste- 
män, politiker och marknaden har lett till ökad samverkan och ett ömsesidigt 
förtroende. Kommunens tydliga samhällsbyggnadsprocess och genomarbetade 
förankring i såväl politiken som i tjänstemannaleden gör att den ena handen 
vet vad den andra gör och beredningsmötena flätar samman kommunens ut-
veckling till en helhet. 

Örebro befinner sig i ett skede där marknaden till viss del driver stadens 
utveckling som därmed inte längre är beroende av att kommunen köper och 
planlägger egen mark.

Björn Sundin 
ordförande i programnämnd  
samhällsbyggnad, 
Örebro kommun

– Att ytterligare förstärka sam-
verkan med nytillkommande och 
befintliga marknadsaktörer är 
vår nästa utvecklingspotential.
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Kapitel 5. Transparens och effektivitet i Örebros plan- och byggprocess 

Aktiv markpolitik  
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KAPITEL 6
Korta nedslag i Trosa, 
Boden och Lund

Trosa bedriver aktiv markpolitik trots begränsat markinnehav

Trosa finns en politisk samsyn om att kommunen ska bedriva en aktiv mark-
politik trots att man inte äger mycket mark. Kommunen har de senaste åren 
legat i topp i antal bostäder som byggs i förhållande till sin storlek. För att 
många bostäder ska byggas i kommunen, arbetar man med tydliga kopplingar 
mellan översiktsplan (ÖP) och byggande. Den kommunala markpolitiken är 
på ett sätt integrerad i ÖP-arbetet genom att:

 > ÖP aktualitetsprövas varje år med målsättningen att hela planen ska  
vara genomförd och att det ska upprättas en ny varje mandatperiod. 

 > Samtliga markägare är involverade i arbetet med ÖP och har insyn i  
kommunens process. 

 > När en ny ÖP är klar genomför kommunen enskilda informations- 
möten med markägare, aktiva byggare och byggare som visat intresse  
för kommunen.

Med ett aktivt ÖP-arbete där man går lite djupare i analysarbetet lyckas Trosa 
korta tiden i de efterkommande planprocesserna. Den snabba handläggningen 
och den goda kontakt som finns mellan byggherrar och markägare bidrar till 
ökat byggande och att fler aktörer vill vara med och utveckla Trosa.
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Kapitel 66. Korta nedslag i Trosa, Boden och Lund 

Boden bedriver aktiv markpolitik när försvaret försvinner

Bodens kommun insåg år 2011 vilken marknadspotential de satt på. Efter att 
Facebook etablerat sig i Luleå fann Bodens kommun att de hade lika bra om 
inte bättre förutsättningar att etablera till exempel serverhallar. Kommunen 
med sina sju hektar industrimark inledde då ett stort markförvärv av de obe-
byggda ytorna på de gamla regementsområdena som ligger i centrala och infra-
strukturförsörjda områden. Förvärvet uppgick till 72 hektar råmark. Marken 
planläggs för industriändamål och säljs ut i etapper. Till exempel har en gam-
mal helikopterhangar blivit attraktiva serverhallar. 

Kommunen har genom sitt inflytande kunnat utveckla den obebyggda 
marken samtidigt som en privat aktör har utvecklat den bebyggda delen på 
hela 80 000 kvadratmeter som försvaret lämnade efter sig. Kommunen för-
värvade inledningsvis även de bebyggda delarna av regementena, men valde 
att i samma fullmäktigesammanträde sälja det vidare till en privat aktör.  
Enligt Lars Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret, är det viktigt att 
rätt aktör med förståelse för kommunens målbild och förutsättningar utvecklar 
området. 

Serverhall Miner Maintenance, Boden.
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Lund går i bräschen för att inspirera nya hållbara lösningar  
i Brunnshög

Visionen för nordöstra Lund är att en attraktiv blandstad och ett skyltfönster 
för det senaste inom hållbar stadsutveckling ska växa fram under de kom-
mande 40 åren. Stadsdelen heter Brunnshög och de långtgående ambitionerna 
är satta gemensamt av Lunds universitet, Region Skåne, Svenska kyrkan och 
Lunds kommun som utgör markägarna i den kommande stadsdelen. 

För att uppnå visionen ska projektet genomföras i bred samverkan och 
kommunen har bestämt sig för att gå i bräschen och visa sin egen ambition att 
utveckla hållbart. Bland annat har man upprättat ett kontrakt, kallat Brunns-
högskontraktet, med de kommunaltekniska bolagen. Kontraktet stipulerar 
att innovativa lösningar som har potential att bli ett europeiskt föredöme för 
hållbart stadsbyggande ska användas. 

För att attrahera byggherrar att följa visionen om en hållbar stadsdel har 
kommunen inom ramarna för ett Vinnova-projekt skapat en plattform där 
nya hållbara tekniklösningar skapas. Plattformen utgör ett samverkansforum 
där teknikföretag, byggherrar och kommunen med flera möts och diskuterar 
nya sätt att bygga hållbart och gemensamt hittar nya lösningar. Lagen om 
tekniska särkrav har gjort att kommunen inte längre kan ställa krav på miljö-
tekniska lösningar. Det har medfört att Lunds kommun har fått tänka om och 
lämna Miljöbyggprogram syd som de tagit fram tillsammans med Malmö stad 
och som bland annat ställer krav på miljöteknik och hållbara materialval.

I Brunnshög har man istället tydligt kommunicerat kommunens vision och 
ramar för projektet. Utifrån dem vill kommunen inspirera byggherrarna att 
själva, utifrån egna förutsättningar, vara innovativa och kreativa för att hitta 
hållbara lösningar.
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Kapitel 6. Korta nedslag i Trosa, Boden och Lund 

Aktiv markpolitik  
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KAPITEL 7
Råd från SKL

 > Tänk långsiktigt och utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
Det är inte alltid sista kronan i avtalet som räknas.

 > Våga testa nya metoder och tillvägagångssätt!
 > Arbeta med tidig förankring: samverka och för dialog om målbilder. 
 > Identifiera hur strategiska markförvärv för olika behov blir mest effektivt 

i just er kommun. 
 > Säkerställ att kommunen har ett och samma ansikte utåt. Bra om politiker 

och tjänstemän gemensamt träffar externa aktörer. 
 > Var tydlig i riktlinjer och policys för kommunala markanvisningar.
 > Se över möjligheter att markanvisa med fastpris och fokusera på kvalitet 

och genomförbarhet.
 > Inför intressentregister för markanvisningar.
 > Utnyttja möjligheten att styra plangenomförande via markanvisnings-

avtal; t.ex. ekonomiska frågor, utbyggnadstakt, utformning.

CHECKLISTA MARKANVISNINGAR

>  arbeta initialt fram en gemensam målbild
>  bestäm tidpunkt när markanvisning kan lämnas och vilka krav som  

då ställs 
>  bestäm tidigt i processen vilka frågor som ska regleras var; i mark- 

anvisningen eller detaljplanen
>  se över om markanvisningar kan ges i både attraktiva och mindre  

attraktiva områden i samma paket
>  ange när bindande avtal om marköverlåtelse tecknas 
>  ange tid när byggherren senast ska lämna in bygglov
>  ange tid för byggstart och färdigställande
>  använd återtagande av markanvisning eller vite om villkor inte uppfylls







Aktiv markpolitik

Traditionellt beskrivs markpolitik som ”markförvärv och markförsäljning 
som leder till utveckling och tillväxt”. Begreppet aktiv markpolitik kan dock 
vidgas och flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstaganden  
genom hela samhällsbyggnadsprocessen. 

I den här skriften finns olika kommunexempel som kan fungera som inspiration 
och dessutom några grundläggande råd gällande markpolitik. 

SKL vill stödja kommunerna i att vässa det markpolitiska arbetet. Vi hoppas 
att den här skriften ska vara både ett diskussionsunderlag och ett stöd i det 
lokalt förankrade markpolitiska arbetet. 

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se ISBN 978-91-7585-387-1

Post:  118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se
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