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Krav i markanvisningstävlingar 

Sammanfattning 
Det är endast mark som ägs av kommunen som kan markanvisas och när kommunen 
markanvisar finns det olika förfaranden som de kan välja att använda sig av; ett av dessa 
förfaranden är markanvisningstävlingar. Oftast gäller det speciella områden där kommunen 
har en vision och grundidé om hur området ska utformas. Kommunen sätter ihop ett 
tävlingsprogram och låter byggherrarna utforma sina bidrag som sedan bedöms av 
kommunen efter de uppsatta kraven i tävlingsprogrammet. 

Studiens syfte är att undersöka hur Sveriges kommuner utformar sina 
markanvisningstävlingar samt klargöra vilka typer av krav som kommunerna ställer på 
byggherrarna i tävlingsprogrammen för markanvisningen. Sveriges 290 kommuner har 
kontaktats varav 200 stycken har svarat på frågan om de använder sig av 
markanvisningstävlingar eller ej. Undersökningen visar att 43 kommuner har genomfört 
markanvisningstävlingar från 1 januari 2015 och framåt. Totalt sett har 57 stycken 
tävlingsprogram granskats. Vidare visar resultatet av undersökningen att kommunerna ställer 
en rad olika typer av krav, vissa mer specificerade än andra. Resultatet visar också att 
kommunerna ställer krav som går utöver deras befogenheter, alltså att de bryter mot 
särkravsförbudet i 8 kap. 4 a § PBL. 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att kommunerna strävar i samhällsbyggnadsprocessen 
att uppnå hållbarhetsmålen. I arbetet med detta ställer kommunerna höga krav på att 
bebyggelsen ska bidra till en god bebyggd miljö samt en modern hållbarhetsstad. 
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Demands in land allocation competitions  

Abstract 

Land allocations can only be performed by the Swedish municipalities on the land they 
themselves own. When the municipalities design a land allocation, they have different types 
of procedures to choose from. One of these is called land allocation competition, when 
chosen its often for an area which the municipality already have formed a vision regarding 
what it should become. A competition program is created with certain demands set by the 
municipality, following the developers create a design for the area and present this. 
Subsequently the municipality consider the designs and choses the one which falls best in 
line with the competition program. 

The aim of the study is to investigate how the Swedish municipalities frame the land 
allocation competitions, and which types of demands they outline in the competition 
programs. All 290 Swedish municipalities were contacted and 200 of them responded on 
whether they use land allocation competitions, in total 43 municipalities use such. The study 
only contains land allocation competitions that have been completed after January 1st, 2015. 
A total of 57 land allocation competitions have been examined. 

The result of the study shows that the Swedish municipalities requires different types of 
demands, some more specified than others. It can also be shown that demands are outlined 
which extends beyond such defined in the Swedish constitutional law and the planning and 
building act. 

In conclusion, municipalities strive to reach goals of sustainable development in the process 
of building a city. Municipalities demands that exploitation contribute to a sustainable urban 
planning and design.
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Förord 
Det här examensarbetet avslutar våra tre år på lantmäteriingenjörsprogrammet vid 
Högskolan Väst. Till att börja med vill vi tacka vår handledare Marianne Carlbring för goda 
synpunkter och diskussioner under arbetsgång. Vi vill även tacka vår examinator Ulf 
Ernstson för att ha gett oss den grundläggande kunskapen om vetenskapliga metoder. Vidare 
vill vi också tacka alla kommuner som tagit sig tid att svar på mejl och för att de bidragit med 
material. 

Vi vill också tacka varandra för att vi stöttat varandra de dagar det varit motsträvigt genom 
glada tillrop och en lättsam stämning. Vi vill också tacka våra bättre hälfter och familjer som 
stått ut med oss under dessa intensiva veckor med tidiga mornar och sena kvällar, utan er 
hade det blivit svårt. Sist men inte minst vill vi tacka de personer som har opponerat och gett 
synpunkter på vårt arbete. 

Båda författarna har varit lika delaktiga och involverade under arbetsprocessens alla delar. 

 

 

Trollhättan, den 23 oktober 2018 

Linda Hansson och Anna Singmo 
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1 Inledning 
Första gången vi kom i kontakt med begreppet markanvisning var i årskurs 3 på 
lantmäteriingenjörsprogrammet under kursen Samhällsbyggnadsteknik 3. Den verkliga 
introduktionen till markanvisningar, i synnerhet markanvisningstävlingar var i 
fallstudiekursen Samhällsbyggnadsteknik 4. En förutsättning för projektet var att göra 
en markanvisning vilket mynnade ut i en markanvisningstävling. Under detta projekt 
upptäcktes att de tävlingsprogram som användes som inspiration var fyllda med krav i 
varierande utsträckning. Tidigt upptäcktes att byggnadstekniska särkrav var vanligt 
förkommande. 

Utifrån detta skapades en idé om att med ett mer kritiskt öga granska de krav 
tävlingsprogrammen innehåller för hur områden ska exploateras. Grundidén innehöll 
endast granskning av byggnadstekniska särkrav och hur kommunerna förbisåg 
särkravsförbudet som vann laga kraft 1 januari 2015.  Studien utökades till att omfatta 
alla krav som ställdes på exploateringen som skulle genomföras i området. 

Markanvisningar är en del i genomförandet av detaljplaner. Det är endast mark ägd av 
kommunen som kan markanvisas. Det som gör själva markanvisningen speciell är att 
det är svårt att klargöra kommunens roll. Vid markanvisning har kommunen en roll 
som fastighetsägare samtidigt som kommunen agerar som planmyndighet; här kan det 
uppstå en konflikt mellan kommunens roller. Det finns olika förfaranden som 
kommunen kan använda sig av för att utse en byggherre som ska bebygga 
markanvisningsområdet. Ett av dessa förfaranden är att kommunen anordnar en 
markanvisningstävling. I tävlingsprogrammen presenterar kommunen sina visioner och 
idéer för projektet. Det är sedan byggherrens uppgift att tolka vad kommunen vill ha 
och skicka in sina bidrag. I denna studie är det själva tävlingsprogrammen som 
granskats. 

Den 1 januari 2015 trädde en lag i kraft som ställer krav på kommuner som genomför 
markanvisningar att ha riktlinjer för markanvisningarna. En liten lag om två paragrafer 
som är en typisk lex imperfecta-lag, vilket betyder att kommunerna inte sanktioneras om 
de underlåter sig att följa lagen. Lagen styr inte hur markanvisningsprocessen ska gå till 
eller vilka befogenheter kommunerna har i förloppet av markanvisningar.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges kommuner utformar och ställer krav i 
sina tävlingsprogram. Undersökningen går ut på att klargöra vilka typer av krav som 
kommunerna ställer på byggherrarna i tävlingsprogrammen för markanvisningen. För 
att klargöra detta har tävlingsprogrammens kravspecifikationer, bedömningskriterier 
och målsättningar granskats, tolkats och analyserats. 
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1.2 Frågeställning 
För att nå syftet tar studien avstamp i följande frågeställningar: 

- I vilken omfattning använder sig kommunerna av markanvisningstävlingar? 

- Vilken typ av krav ställer kommunen på byggherrarna i sina 
markanvisningstävlingar? 

- I vilken omfattning förkommer särkrav och vilken typ av särkrav? 

1.3 Avgränsningar 
I den här studien har markanvisningstävlingar undersökts som erhållits från 
kommunerna mellan 27 mars 2018 och 16 april 2018. Endast markanvisningstävlingar 
för bostadsändamål och som är genomförda från 1 januari 2015 och framåt har 
granskats.

 
Figur 1. Handlingar som tillhör markanvisningstävlingar 

 

Granskning har endast skett av de kommuner som kallar förfarandet för 
markanvisningstävling. Markanvisningstävlingar innehåller fler olika dokument, vilket 
kan ses i figur 1. Endast granskning av tävlingsprogrammen/ -inbjudningar har 
genomförts; kommunernas riktlinjer, andra policydokument som hänvisats till har ej 
granskats. Från de kommuner där fler än tre markanvisningstävlingar mottagits har 
endast de tre senaste tävlingsprogrammen granskats. 

  

Markanvisningstävlingar

Tävlingsprogram Bilagor Kommunala riktlinjer



Krav i markanvisningstävlingar 
 

3 
 

2 Metod 
I det här kapitlet redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt. Först presenteras 
den allmänna metodläran i korthet för att sedan gå in på vilken typ av metod som 
använts i studien. Studien är till synes en tvärvetenskaplig studie som kombinerar 
kvalitativa och kvantitativa angreppssätt. 

2.1 Allmän metodlära 
I detta avsnitt kommer först en allmän presentation av de metoder som används att 
förklaras. Därefter kommer detta att kopplas till den studie som genomförts. 

Den kvantitativa metoden använder sig av statistiska och kvantifierbara resultat, till 
exempel enkätundersökningar. Ett annat sätt att beskriva den kvantitativa metoden är 
att den använder sig av numeriska värden.1 Vid användning av en kvantitativ metod kan 
arbetsprocessen uppdelas upp i tre olika faser, nämligen planerings-, insamlings- och 
analysfasen. I planeringsfasen planeras själva studien, hur man ska gå till väga och en 
hypotes formuleras. I insamlingsfasen samlas den data in som är relevant och tillförlitlig 
för studien. När insamlingsfasen är avklarad går man vidare till analysfasen, där analys 
av det insamlade materialet sker. Analysen genomförs med statistiska metoder och 
kopplar det sedan till de hypoteser som formulerades i början av studien.2 

Den kvalitativa metoden använder sig inte av numeriska värden, utan kvalitativa 
metoder utgår från vilka som har en bestämd egenskap.3 Kvalitativa studier används 
när en djupare förståelse av ett specifikt problem vill skapas.4 Utgångpunkten i en 
kvalitativ studie är studieobjektet, vilket betyder att studiens perspektiv är utifrån 
materialet.5 Här får dock inte dras slutsatsen att den kvantitativa metoden begränsar sig 
till att räkna och den kvalitativa till att tolka. Den kvantitativa metoden kräver en 
kvalitativ tolkning av materialet som granskas för att detta ska kunna kategoriseras 
korrekt och sedan omvandlas till statistik.6 

Innehållsanalys av den kvalitativa karaktären omfattar olika typer av metoder. Den 
etnografiska innehållsanalysen är en metod som kan tolkas som den typiska kvalitativa 
innehållsanalysen. Det speciella med den etnografiska innehållsanalysen är att 
kategoriseringen anpassas och följer materialet.7 

                                                 
1 Hartman, Jan (2004) s. 219 
2 Ibid s. 207 ff 
3 Ibid s. 219 
4 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) s. 65 
5 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) s. 17 
6 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) s. 198 
7 Bryman, Alan (2016) s. 678 f 
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Hermeneutiken är läran om texttolkning.8 Genom att göra tolkningar av text skapas en 
förståelse om hur text uppfattas och där igenom nås en djupare förståelse.9 

2.1.1 Reliabilitet och validitet 
Teorier består av två satser; existenssatser och lagsatser. Båda dessa satser kan 
rättfärdigas. En sann vetenskaplig teori är egentligen bara en något mer avancerad 
trosföreställning om att det vi tror faktiskt är sant. Sanningshalten av en vetenskaplig 
teori får anses vara hög i jämförelse med den vanliga kunskapsteorin. Men till skillnad 
från kunskapsteorin kan vetenskapsteorin, eller ska i alla fall kunna, rättfärdigas och 
därmed bevisas vara sann. 

Existenssatsen kan rättfärdigas genom observationer, vilket också är vanligt för att 
rättfärdiga vår vardagliga kunskap.10 Rättfärdigandet av en vetenskaplig teori har högre 
krav på observationen än en vanlig kunskapsteori. Observationerna ska vara pålitliga 
och giltiga. En studies trovärdighet bygger alltså på att forskarna behåller en objektiv 
syn på det som granskas. 

Reliabilitet 

Pålitligheten kallas vetenskapligt för reliabilitet och betyder att observationen måste 
vara pålitlig. Observationen blir pålitlig genom att det som observeras upprepar sig och 
varje gång får samma utfall som det hade första gången observationen genomfördes.  
En hög halt av reliabilitet kräver också att vem som helst ska kunna genomföra samma 
observation med samma resultat.11 

Analyseras begreppet och innebörden av reliabilitet mynnar det ut i frågeställningen vad 
är det som säger att observationen är pålitlig. Är det bara för att den går att upprepa 
och ger samma utfall gång efter gång? Betyder det resultatet är det enda rätta? Om inte 
observationen genomförs rätt kan resultatet omöjligt bli pålitligt och vad säger att 
resultatet är pålitligt bara för att observationen är det? En annan kvalificerad fråga är 
hur många gånger måste en observation genomföras för att den ska klassas som pålitlig? 
Blir observationen mer pålitligt för att den genomförs 110 gånger jämfört med 100 
gånger? Hartman diskuterar den induktiva logiken och konstaterar i en av tumreglerna 
för att rättfärdiga en generell sats att antalet observationer måste vara rimligt.12 

Validitet 

En observation måste vara rätt och riktig för att kunna utgöra en vetenskaplig 
observation, vilket betyder att felkällor måste identifieras. Giltigheten, eller validiteten 
som är det vetenskapliga begreppet, har enligt Hartman flera felkällor bland annat; 

                                                 
8 NE (2018-05-10) hermeneutik  
9 Hartman, Jan (2004) s. 105 f 
10 Hartman, Jan (2004) s. 145 
11 Ibid s. 146 
12 Ibid s. 153 



Krav i markanvisningstävlingar 
 

5 
 

omgivande faktorer, mänskliga faktorn, selektiva faktorn och instrumentbaserade 
felkällor. Fortsatt kan giltigheten av en vetenskaplig teori påverkas av världsbilden som 
vetenskapsmannen bakom studien har, alltså kan hans världsbild påverka hur han tolkar 
observationen.13 

Vid en vidare analys av begreppet validitet kan funderas över vem som egentligen 
bestämmer vad som är en korrekt observation? Vem bestämmer vad som är en 
inkorrekt observation? Är det så att värderingen av den ”rätta” eller ”felaktiga” 
observationen ligger i ögat av betraktaren och dennes värderingar? Kan hypotesen lägga 
vikt vid vad som är korrekt och inte? 

Problematiken med validiteten lyfts i en artikel om tvärvetenskapliga fallstudier; 
författarna påstår att validiteten är ett problem oavsett vilken typ av studie som 
genomförs och vilken vetenskapssyn forskarna har. Författarna påpekar att validiteten 
är ett större problem i kvalitativa studier än i mätbara kvantitativa studier.14 En kvalitativ 
studie skulle kunna innebära en enda observation, eller flera ej konstruerade 
observationer. Problemet ligger i att bestämma om den observationen är korrekt när 
den inte kan jämföras med en annan observation. 

Begreppen validitet och reliabilitet hänger ihop. En studie kan inte vara pålitligt utan att 
vara korrekt utförd samtidigt som en studie inte kan vara korrekt utförd utan att vara 
pålitlig. 

2.2 Metodval 
Valet av metod beror på vilket ämne som ska studeras. En kombination av olika 
metoder behövs oftast för att nå syftet med en studie. I denna studie har därför 
texttolkning kombinerats med den kvantitativa och kvalitativa metoden. 

Eftersom det i denna studie är text som ska analyseras har den hermeneutiska 
texttolkningen en central roll. I kombination med den kvantitativa metoden har 
statistisk tagits fram för att kunna redovisa resultatet av texttolkningen. För att kunna 
kategorierna texttolkningen har den kvalitativa metoden använts.  

2.3 Urval 
För att få tillgång till relevant material för studien och en uppskattning om hur många 
kommuner som använder sig av markanvisningstävlingar kontaktades samtliga 290 
kommuner via mejl. 200 av 290 kommuner svarade på om de hade 
markanvisningstävlingar eller ej (se figur 2 och bilaga A). 

                                                 
13 Hartman, Jan (2004) s. 147 f 
14 Scholz, W Roland, m fl (2006) s. 245 
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Figur 2. Statistik över hur många kommuner som svarat 

 

Av dessa 200 kommuner är det 43 stycken som använder sig av tävlingsförfarandet, och 
av dessa 43 kommuner har de sammanlagat haft 57 stycken markanvisningstävlingar 
från 1 januari 2015 till nutid (se bilaga B). Skälen till att endast markanvisningstävlingar 
från 1 januari 2015 granskats är att förbudet mot särkrav infördes i PBL vid den 
tidpunkten. Vidare är det endast kommuner som kallar förfarandet för 
markanvisningstävlingar som har granskats. 

 
Figur 3. Statistik över hur många kommuner som använder markanvisningstävling 
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Kartan i bilaga B visar geografiska lokaliseringen av kommuner som använder sig av 
markanvisningstävlingar. Där kan konstateras att markanvisningstävlingar används i 
huvudsak i södra Sverige. Endast en kommun är lokaliserad längre norrut. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Studien kan delas upp i följande steg: 

- Insamling av data, tävlingsprogram för markanvisning 

- Kategorisering 

- Kvantifiering, sammanställning och analys 

I följande avsnitt presenteras delarna vidare för att förklara studiens arbetsgång. 

2.4.1 Insamling av data 
Arbetet startades upp med att mejla Sveriges 290 kommuner i syfte att begära ut 
kommunernas markanvisningstävlingar. Redan här kunde en del kommuner sållas bort 
från undersökningen då de inte hade genomfört någon markanvisningstävling eller 
endast använde sig av andra förfaranden vid markanvisning. Till de kommuner som inte 
svarade på det första mejlet skickades ett påminnelsemejl ut. Deadline för sent ankomna 
tävlingsprogram var 16 april. De kommuner som visade sig ha haft flera 
markanvisningstävlingar mellan 1 januari 2015 och nutid avgränsades genom att de tre 
senaste tävlingsprogrammen granskades. Se bilaga C för förteckning över granskade 
markanvisningstävlingar. Under tiden som data samlades in påbörjades inläsandet av 
SOU:er, propositioner och cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting samt annan 
relevant litteratur. 

2.4.2 Kategorisering 
Vartefter tävlingsprogram erhölls studerades dessa i syfte att skapa kategorier gällande 
de olika kraven som ställdes på byggherrarna. För att få till en relevant kategorisering15 
krävdes genomläsning och texttolkning av tävlingsprogrammen ett flertal gånger. 

Innan första genomläsningen ägde rum hade möjliga kategorier skapats. Under andra 
genomläsningen ändrades kategorierna efter vad som hittades i tävlingsprogrammen; 
text bröts ut ur tävlingsprogrammen och fördes in i ett Excel-dokument. Kategorierna 
anpassades efter materialet vilket resulterade i underkategorier. Detta gjordes med syfte 
att få en bredare förståelse av innehållet i materialet. Under den tredje och slutgiltiga 
genomläsningen slogs vissa kategorier ihop medan andra utvecklades och blev till egna 
huvudkategorier. 

                                                 
15 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2011) s. 89 ff 
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2.4.3 Kvantifiering, sammanställning och analys 
I Excel-dokumentet byttes rutor med texten ut mot 1:or och tomma rutor byttes ut mot 
0:or i syfte att presentera resultatet som diagram. Diagrammen presenteras och 
analyseras i resultatdelen, för att slutligen avhandlas i diskussionen. Det slutgiltiga 
kategoriseringsdokumentet kan ses i bilaga D. 

2.5 Metoddiskussion 
Den allmänna metodläran har tillämpats i studien. De val som gjorts har medfört både 
för- och nackdelar. I följande avsnitt kommer metodvalen att diskuteras och analyseras. 

2.5.1 Tillämpad metod 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilka krav som ställs på byggherrar vid en 
markanvisningstävling. Genom att använda texttolkning blev det enklare att bryta ut 
text för att sedan omvandla till statistik. Det har varit nödvändigt att angripa materialet 
både kvantitativt och kvalitativt. Att kombinera dessa metoder har medfört att det blivit 
en tydlig redovisning av resultatet samt att tydliga svar på frågeställningarna erhållits.16 

Samtliga kommuner i Sverige kontaktades. Svar har erhållits från 200 av 290 kommuner 
på frågan om de använder sig av tävlingsförfarande eller ej. Det har medfört att en 
indikation på hur många kommuner som använder sig av markanvisningstävlingar eller 
ej kan redovisas. Dock kan det vara några av dessa 90 kommuner som inte svarat på 
förfrågan som kan ha genomfört markanvisningstävlingar. Av de 200 som svarade var 
det 43 kommuner som specifikt använde sig av markanvisningstävlingar. Det visades 
sig också att vissa av dessa 200 kommuner använde sig av andra förfaranden vid 
markanvisning, vilket är något som ej har tagits med i studien. Av de 43 kommunerna 
erhölls 57 stycken tävlingsprogram som genomförts under perioden 1 januari 2015 till 
nutid. Dessa 57 tävlingsprogram ligger till grund för resultatet i studien. Det fanns även 
vissa kommuner som hade genomfört markanvisningstävlingar före 1 januari 2015, som 
tidigare nämnt har dessa har ej granskats. Denna avgränsning kan tyckas snäv men 
eftersom särkravsförbudet i PBL infördes 1 januari 2015 är avgränsningen relevant. 

2.5.2 Tillämpad vetenskaplig metod 
Nationalencyklopedin definierar rättsdogmatik som en del av rättsvetenskapen. 
Rättsdogmatiken är den del av rättsvetenskapen som tolkar och systematiserar 
rättsregler. Hjälpmedel i denna rättsvetenskapliga metod är lagen tillsammans med 
förarbeten, statens offentliga utredningar och rättsfall.17 Vår vetskap om lagregleringen 
fanns sedan tidigare, men rättsregeln var mer tveksam i och med att vi inte var på det 
klara med om markanvisningar räknades som en del av genomförandet av en detaljplan. 
Här användes juridiska dokument för att klargöra huruvida så var fallet eller inte. 

                                                 
16 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2011) s. 94 f 
17 NE (2018-05-17), rättsdogmatisk  
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Figur 4. Metodprocessen 

 

Under studien har de vetenskapliga metoderna varierat och ändrats i förloppet. Figur 4 
visar att arbetssättet sluts som en cirkel. Till en början angreps förarbeten, SOU:er och 
cirkulär med en teleologisk tolkningsmetod. Närmare bestämt en subjektiv teleologisk 
tolkning, då syftet med bestämmelsen inte kan utläsas i lagen, utan vi var tvungna att 
söka utanför lagparagrafen.18 Tävlingsprogrammen angreps sedan med en kvalitativt 
deduktiv19 metod där vi hade förutbestämda kategoriseringar, men resultatet blev då 
vinklat och kategoriseringen för snäv. Tävlingsprogrammen behandlades ytterligare en 
gång med en med induktiv20 metod som lät kategoriseringen anpassa sig mer till kraven 
i tävlingsprogrammen. Det induktiva resultatet bearbetades sedan för att presenteras 
kvantitativt21 genom numeriska värden i grafer. För att sedan åter igen kopplas till det 

                                                 
18 Nilsson, Mattias (2011) s. 54 
19 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2011) s. 83 f 
20 Ibid s. 84 
21 Hartman, Jan (2014) s. 219 
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rättsdogmatiska. Under hela processen har texttolkning22 tillämpats med syfte att förstå 
texten och vilka krav kommunerna ställer genom texten. 

2.5.3 Studiens trovärdighet 
En forskares objektiva syn påverkar trovärdigheten i studien. Reliabilitet och validitet 
är viktigt i en studie och vi finner att vår studie är trovärdig. 

Tävlingsprogrammen har lästs igenom och tolkats tre gånger. Vårt tillvägagångssätt att 
börja läsa några program tillsammans för att sedan läsa enskilt och diskutera det vi 
kommit fram till stärker reliabiliteten. Vi är eniga om de kraven som ställts och hur vi 
har kategoriserat dem, vilket stärker studiens trovärdighet. Tävlingsprogrammen har 
även triangulerats23 mellan oss vilket eliminerar en bristfällig tolkning och granskning. 
Varje tävlingsprogram har lästs av oss båda vid minst ett tillfälle. 

Förståelsen ökar i och med att tävlingsprogrammen lästs och tolkats flera gånger. I 
första tolkningsskedet uppfattades vissa krav som otydliga och ospecificerade, vid en 
andra och tredje tolkning uppfattades som mer greppbara. Den ökade förståelsen har 
också varit en svårighet i och med att den kritiska förhållningen till materialet minskar 
i samma takt. Dock har valet att skapa kategorier ut efter materialet gjort att 
objektiviteten har behållits genom granskningsprocessen. 

2.5.4 Tillvägagångsätt 
Kommunerna kontaktades via mejl vid studiens start i syfte att få tillgång till 
markanvisningstävlingar. Under insamlingen av material lästes bakgrundsfakta in, 
SOU:er, propositioner och cirkulär. Det finns ingen specifik lag om 
markanvisningstävlingar och hur kommunerna ska förhålla sig under detta förhållande. 
Likväl som informationen är knapp för kommunerna är den knapp för den som vill 
förkovra sig i markanvisningstävlingar av andra anledningar. Statens offentliga 
utredningar, propositioner och cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting är 
några av ett fåtal källor som behandlar markanvisningstävlingar. 

När insamlingen avslutats påbörjades granskning och texttolkning av 
tävlingsprogrammen. Vid första behandlingen av tävlingsprogrammen angreps 
materialet deduktivt, då kategorier skapades efter vad som ville hittas ur materialet. 
Därför blev materialet vinklat och en andra genomläsning utfördes. Då användes en 
induktiv metod, vilket innebar att materialet var vägledande i att skapa kategorier. Dock 
blev kategorierna allt för små och specifika, vilket ändrades vid det tredje försöket. Även 
här tillämpades en induktiv metod dock med en något bredare tolkning. Genom att 
göra detta blev materialet lättare att sammanställa samtidigt som övertolkning ej 
inträffade. 

                                                 
22 Nilsson, Mattias (2011) s. 54 
23 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2011) s. 94 f 
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Vid andra behandlingen av materialet sparades utklipp från tävlingarna i en excel-fil. 
Vilket visade sig vara till stor hjälp vid sammanställningen i resultatdelen. Vid tredje 
genomläsningen låg fokus framförallt på att bekräfta den fakta vi hade samlat in och 
skapa hanterbara kategoriseringar. Ett fåtal utklipp av text tillkom under tredje 
genomläsningen. 

Dessa tre genomläsningar av tävlingsprogrammen har medfört att en heltäckande bild, 
inom vår avgränsning, av materialet har skapats.  
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3 Teori 
När kommuner väljer att exploatera mark som de äger finns det ett antal olika 
förfarande för att välja en byggherre. Under detta avsnitt förklaras begreppet 
markanvisning samt de olika förfarandena presenteras. Även processen för 
markanvisning redogörs samt andra viktiga aspekter som har koppling till 
markanvisning. 

3.1 Begreppet markanvisning 
Byggherrarnas tillgång på byggbar mark är begränsad samtidigt som kommunerna kan 
ha ett markinnehav de inte ämnar att själva bebygga. Genom en markanvisning ämnar 
kommunen att tilldela marken åt en byggherre som exploaterar. Kommunernas 
handlande när de tilldelar mark till byggherrarna är en viktig aspekt för att främja 
bostadsbyggande och samtidigt ha ett rättvist konkurrensförfarande.24 

Mark som ägs av kommunen och som överlåts till byggherrar med syfte att uppföra 
bebyggelse faller under kategorin markanvisning.25 I 1 kap. 4 § PBL återfinns 
legaldefinitionen av begreppet markanvisning och innebär att en byggherre under en 
viss tid får ensamrätt att förhandla med kommunen om hur marken ska exploateras. 

”markanvisning: ett avtal 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” 

Citerat ur Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § 
 

Definitionen av markanvisningar finns även i lagen (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, där begreppet markanvisning har samma definition som 
i PBL. 

För att kunna genomföra en detaljplan behöver ett genomförandeavtal upprättas. Det 
kan antingen handla om ett markanvisningsavtal eller ett exploateringsavtal. Ett 
markanvisningsavtal upprättas när kommunen äger marken som ska bebyggas. När 
kommunen inte äger den mark som ska exploateras upprättas istället ett 
exploateringsavtal.26  

3.1.1 Markanvisningsprocessen 
En markanvisning kan ske antingen innan en detaljplan är upprättad, när kommunen 
har påbörjat detaljplanearbetet eller när det finns en befintlig detaljplan för området.27 
Kort kan processen beskrivas med att kommunen väljer ut en byggherre som de tecknar 
ett markanvisningsavtal med. Genom avtalet accepterar byggherren de villkor som 

                                                 
24 SOU 2015:105 s. 23 
25 Kalbro, Thomas, och Lindgren, Eidar (2015) s. 138 
26 Carlbring, Marianne och Gustafsson, Annika (2018) s.30 
27 ESO-rapport 2013:5 s. 48 f 
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kommunen ställer samt att markpriset fastställs.28 Nedan beskrivs 
markanvisningsprocessen mer utförligt. 

 
Figur 5. Markanvisningsprocessen. Bildkälla "Bäste herren på täppan"29 

 
Själva markanvisningsprocessen har flera olika steg, vilket kan ses i figur 5, och börjar 
med att någon initierar projektet. Det kan vara antingen kommunen eller en byggherre 
som tar detta inledande steg. Till exempel kan det handla om att en förändring av 
markanvändandet sker till en mer effektiv markanvändning. Det kan också handla om 
att det finns ett behov av en viss typ av bebyggelse i oexploaterat område.30  

När någon initierar ett projekt i ett tidigt skede, alltså innan någon formell 
detaljplaneprocess har inletts, påbörjas en behandling i kommunens berörda 
förvaltningar för att bedöma om förslaget är lämpligt. Där kontrolleras bland annat om 
förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplaner. Är förslaget lämpligt kan 

                                                 
28 SOU 2015:109 s. 236 
29 ESO-rapport 2013:5 s. 47 
30 Kalbro, Thomas, och Eidar Lindgren (2015) s. 12 
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markanvisningen genomföras och processen går vidare till nästa steg, som handlar om 
att välja en byggherre.31 

Det finns olika förfaranden som kommunen kan använda sig av för att välja en 
byggherre. De olika förfarandena kommer att beskrivas mer ingående längre ner. När 
kommunen har valt en byggherre tecknas ett avtal mellan parterna, ett så kallat 
markanvisningsavtal. Genom markanvisningsavtalet accepterar byggherren de villkor 
som kommunen satt upp för markanvisningen. Vidare ses avtalet även som en 
bekräftelse av kommunens beslut om markanvisning.32 

Ofta tecknas ett markanvisningsavtal antingen innan detaljplanearbetet påbörjats eller i 
ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Det gör att markanvisningsavtalet ofta behöver 
kompletteras eller ersättas med ett så kallat genomförandeavtal, när detaljplanen antas. 
I genomförandeavtalet regleras de projektspecifika villkoren för hur själva projektet ska 
genomföras.33 

När detaljplanen vunnit laga kraft sker själva överlåtelsen av marken till byggherren. 
Detta sker antingen genom att ett köpeavtal eller ett tomrättsavtal upprättas.34 

                                                 
31 ESO-rapport 2013:5 s. 48 
32 Kalbro, Thomas, och Eidar Lindgren (2015) s. 138 
33 ESO-rapport 2013:5 s. 48 
34 ESO-rapport 2013:5 s. 49 
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3.2 Markanvisningsförfaranden 
Det finns flera olika metoder att tillämpa vid en markanvisning; dessa presenteras 
nedan.

 
Figur 6. De olika förfarandena som kan användas vid markanvisning 

Enligt en rapport från Konkurrensverket kan de olika förfarandena delas upp i två 
huvudkategorier, nämligen direktanvisning och jämförelseförfarande.35 
Jämförelseförfarandet kan i sin tur delas upp i tre förfaranden, se figur 6. 

3.2.1 Direktanvisning 
Vid direktanvisning väljer kommunen en byggherre som ska få exploatera på 
kommunens mark. En direktanvisning kan gå till på olika sätt:36 

- En byggherre letar själv upp kommunal mark som de är intresserade av att 
bebygga och utformar ett förslag. Förslaget presenterar byggherren för 
kommunen som i sin tur bedömer om förslaget är genomförbart. Anses 
förslaget vara genomförbart inleds en prisförhandling mellan kommunen och 
byggherren. Kommer en överenskommelse till stånd, tilldelas byggherren 
markanvisningen. 

- Kommunen har pekat ut specifika områden i till exempel en översiktsplan som 
lämpar sig för bebyggelse. Byggherren kan sedan lämna en intresseanmälan om 
att få området direktanvisat. 

                                                 
35 Konkurrensverket 2015:5 s. 38 f 
36 ESO-rapport 2013:5 s. 45 
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- Kommunen kan kontakta byggherrar för att undersöka om det finns intresse 
att genomföra markanvisning. Detta sker oftast i mindre attraktiva områden. 

- En byggherre har mark som angränsar kommunal mark och vill bebygga sin 
egna mark samt utöka den med intilliggande kommunala marken. 

- Intentionsavtal kan ingås mellan byggherre och kommun. Det rör sig främst om 
markanvisningar för hyresrätter. Avtalet bygger på att byggherren ska uppföra 
ett visst antal bostäder under ett antal år, samtidigt som kommunen förbinder 
sig att erbjuda mark genom direktanvisning37. 

3.2.2 Jämförelseförfarande 
Ett jämförelseförfarande går ut på att kommunen får in olika förslag från byggherrar 
som sedan vägs mot varandra. Hur kommunen väljer att jämföra/utvärdera de olika 
förslagen de får från byggherrarna kan variera. Antingen baseras de på pris eller på andra 
kriterier. Andra kriterier kan till exempel handla om utformningen av området eller en 
kombination av utformning och pris. Huvudsaken är att någon form av jämförelse 
mellan byggherrar sker.38 

Noterbart är även att själva jämförelseförfarandet är ett förfarande som kommunerna 
kan använda när de utser en byggherre. Vid ett jämförelseförfarande har kommunen 
inte någon direkt plan eller idé om hur området ska utformas utan låter byggherrarna 
komma in med sina förslag, som sedan kommunen utvärderar.39 Det är alltså ett enklare 
förfarande än markanvisningstävlingar (se/jämför avsitt 3.2.1.2). 

 

3.2.1.1. Anbudsförfarande 
Anbudsförfarande är en av underkategorierna vid jämförelseförfarande. Här ställs olika 
byggherrars anbud emot varandra och bedöms. Bedömningskriteriet vid 
anbudsförfarandet är enbart den betalningsförmåga en byggherre har. Vilket betyder att 
den som kan betala det högsta priset för det markanvisade området, vinner 
markanvisningen.40 

 

3.2.1.2. Markanvisningstävling 
Även markanvisningstävlingar ligger som en underkategori till jämförelseförfarandet. 
Till skillnad från anbudsförfarandet finns det i markanvisningstävlingarna fler kriterier 
som kommunen har specificerat som byggherrar ska följa. Det är alltså inte enbart priset 

                                                 
37 SOU 2015:105 s. 159 
38 Konkurrensverket 2015:5 s. 38 ff 
39 SOU 2015:105 s. 158 
40 ESO-rapport 2013:5 s. 44 
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som avgör vilken byggherre som vinner markanvisningen. Vid markanvisningstävlingar 
är det i huvudsak två bedömningskriterier:41 

- Priset byggherren är villig att ge för marken i kombination med andra 
parametrar, till exempel utformningen av bebyggelsen 

- Enbart andra parametrar bedöms då markpriset är fast42 

Ofta används markanvisningstävlingar i områden som av kommunen anses ligga i ett 
särskilt intressant område som ska leva upp till vissa ställda krav. Kommunen har alltså 
ofta en tydlig idé och plan för hur själva området ska uppföras.43 

I markanvisningstävlingarna kan kommunen bedöma; 

- anbudspriset om inte fast pris tillämpas. 

- hur anbudet uppfyller kommunens mål och visioner för området. 

- kriterier som behandlar gestaltning, energi och miljö.44 

3.3 Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar 

Den 1 januari 2015 infördes lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Varje kommun som genomför markanvisningar ska ha antagit en 
markanvisningspolicy där det framgår hur markanvisningar ska genomföras, principer 
för prissättningen för mark samt kommunens utgångspunkter och mål med 
markanvisningarna.45 SKL beskriver det övergripande syftet med införandet av krav på 
riktlinjer vid markanvisningar på följande sätt: 

”.. att skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas 
eller upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.” 
 

Citerat ur Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:36 Nya regler om exploateringsavtal, 
markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet 

 

Behovet av att få en transparens och klargörning av spelreglerna vid markanvisning var 
något som Statskontoret påpekade i rapporten Mark, bostadsbyggande och konkurrens - en 
granskning av den kommunala markanvisningsprocessen.46 Enligt propositionen En enklare 
planprocess ska kommunernas utgångspunkter och mål med markanvisning redovisa hur 
fördelningen av kostnader och intäkter ska ske. Hur pass omfattade riktlinjerna ska vara 
är upp till kommunen att avgöra. Att tydliggöra hur prissättningen ska ske vid 

                                                 
41 Ibid s. 44 
42 Med fast menas att priset är bedömt av en auktoriserad värderingsman  
43 SOU 2015:105 s. 158 
44 Konkurrensverket 2015:5 s. 34 
45 SKL cirkulär 14:46 s. 2 
46 Statskontoret 2012:25 s. 141 
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markanvisning är något som framgår i propositionen. Det är viktigt att kommunerna 
presenterar detta i sina riktlinjer för att förhindra att mark säljs under marknadspris. 47 

3.4 Kommunens roll 
Kommunen är mer än bara ett geografiskt område med ett namn, det är en organisation 
som styrs politiskt. Samhällsutvecklingen kan speglas i kommunens politiska styre och 
deras viljeförklaringar även om det finns begränsningar i och med lagen. Två lagar som 
ger både befogenheter och begränsningar i kommunens handlande är PBL och KL.  I 
samhällsbyggnadssammanhanget har kommunen fler olika roller att axla vilka ger olika 
rättigheter och inskränkningar beroende på vilken roll de har i det specifika 
sammanhanget. 

- Kommunen har som myndighet ensamrätt att planlägga kommunens mark, så 
kallat planmonopol, enligt 1 kap. 2 § PBL. 

- Kommunen har ytterligare en myndighetsroll i form av byggnadsnämnden som 
hanterar bygglovsfrågor. 

- Kommunen kan också ha rollen som markägare i form av markinnehav. 

- När kommunal mark bebyggs för kommunala ändamål, ex. skola, vårdcentral 
osv, kliver kommunen i rollen som byggherre. 

- Offentlig service och infrastruktur ska också tillhandahållas i samhället och 
faller inom kommunens ansvar. 

I markanvisningsprocessen är det i huvudsak kommunens roller som planmyndighet 
och fastighetsägare som berörs. Kommunen kan enbart anvisa mark som ägs av 
kommunen själva, alltså är kommunen markägare samtidigt är markanvisningar en del 
av genomförandet av en detaljplan enligt propositionen för En enklare planprocess vilket 
betyder att kommunen också har rollen som planmyndighet. 48 Något som dock påpekas 
i propositionen är att det finns ett behov att förtydliga i vilka situationer som 
kommunen handlar i egenskap som markägare respektive myndighet.49 

3.4.1 Policydokument 
Kommunerna har idag olika typer av styrdokument och policys om hur både den ena 
och det andra ska beaktas och genomföras för att uppnå regionala samt nationella mål. 

I samhällsbyggnadsprocessen tar styrdokument och policys avstamp i 
klimatanpassningsfrågorna och de nationella miljömålen. Länsstyrelsens rapport 
Klimatanpassning i fysisk planering förklarar att klimatfrågan behöver vara ett processarbete 

                                                 
47 Prop. 2013/14:126 s. 230 f 
48 Prop. 2013/14:126 s. 221 f 
49 Prop. 2013/14:126 s. 214 
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där en strategi utarbetas och policys upprättas för hur arbetet ska fortgå i processen att 
lösa klimatproblemen.50 

Kommunerna kan antyda att riktlinjer och policydokument ska följas till punkt och 
pricka, vilket inte är fallet. 1 kap 1 § 3 stycket RF klargörs ordagrant att den offentliga 
makten ska utövas under lagarna, vilket betyder att krav och ”regler” som sträcker sig 
längre än lagstadgat inte är bindande och införande av dessa ligger utanför kommunens 
befogenheter. Detta konstateras också i SOU:n Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav51; 

”Kommunerna har ingen befogenhet att införa egna föreskrifter om tekniska egenskapskrav” 
 

Citerat ur Statens Offentliga Utredning 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav 

 

I Ökat bostadsbyggande och samordnande av miljökrav har förekomsten av kommunala särkrav 
i markanvisningsavtal studerats och konstaterat att särkraven förekommer. Antingen 
förekommer särkraven i avtalstexten eller genom en hänvisning till kommunernas 
riktlinjer.52 Ett antagande är således att det i kommuners riktlinjer fortfarande kan 
förekomma särkrav, men på detta behövs det fortsatta studier. 

3.5 Detaljplaneprocessen och markanvisningar 
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagens fjärde och femte kapitel. 
Genomförandet av detaljplanen regleras i lagens sjätte kapitel. Lagen styr allt från 
formella samråd53, yttranden54 och granskning55 till vad som får regleras i detaljplanen56, 
genomförandetid57 och vad planbeskrivningen ska innehålla58. Utöver vad som regleras 
i lag är det vanligt att det finns ett tillhörande gestaltningsprogram eller en 
illustrationskarta för området som detaljplaneras.59 Enligt 5 kap. 33 § PBL ska det i 
planbeskrivningen framgå om markanvisningar ska genomföras i planen. 

Kalbro och Lindgren redogör för två olika fall av markanvisningar där skillnaden ligger 
i vilken aktör som tar fram detaljplanen. I båda fallen äger kommunen marken vilket är 
en förutsättning för att kommunen ska kunna markanvisa. I det första fallet tar 
kommunen fram detaljplanen själva. Planen utformas som en så kallad flexibel 
detaljplan där regleringen är knapp för att lämna mycket spelrum för aktören att 

                                                 
50 Westlin, Stina, och m fl (2012) s. 44  
51 SOU 2012:86 s. 37 
52 SOU 2012:86 s.45 
53 PBL 5 kap. 11 § 
54 PBL 5 kap. 14-15 §§ 
55 PBL 5 kap. 18 § 
56 PBL 4 kap  
57 PBL 4 kap. 21 § 
58 PBL 4 kap. 33 § 
59 Wojciechowskki Myhrén, Therezé (2011) s. 7 
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utforma området. Prövningen av bebyggelsens lämplighet får större vikt vid 
bygglovsprövningen i detta fall.60 Här markanvisas alltså marken efter planens 
antagande. 

I det andra fallet är aktören delaktig i framtagandet av detaljplanen. Plankostnaderna 
fördelas enligt avtal mellan kommunen och den markanvisade aktören. I detta fall 
anvisas marken innan en plan antagits.61 

3.6 Statsstödsreglerna och markanvisning 
Kommunerna har vid köp och försäljning av fastigheter en stor frihet att handla inom 
verksamheten. Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) tillämpas inte vid 
marktransaktioner. När kommunen köper och säljer mark måste de förhålla sig till 
kommunallagens ramar, bland annat handlar det om understödet åt enskild, 
likställighetsprincipen och näringslivsstöd.62 

EU-kommissionens statsstödsregler är en av begränsningarna kommunen har att 
förhålla sig till. EG-rättens grundprincip tar avstamp i att statsstöd kan under vissa 
former vara accepterade, men i de fall där stödet släcker ut konkurrensförutsättningarna 
mellan olika aktörer är statsstöd förbjudet. I sammanhanget med markanvisning 
innebär statsstödsreglerna att marken som anvisas bör säljas till marknadsmässiga 
priser. Marknadsvärdet ska bedömas genom en värdering av oberoende värderingsmän 
med expertis inom området, alternativt ska marknadspris uppnås genom ett 
anbudsförfarande. Mark som försäljs till ett pris under uppskattat marknadsvärde är att 
anse som statsstöd till den enskilde.63 

3.6.1 Metoder för prissättning av mark 
Marknadsvärdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning av en 
fastighet på den öppna allmänna marknaden.64 Kommunen får inte sälja mark som 
understiger marknadsvärdet om resultatet av försäljningen blir att det gynnar en särskild 
part. EU-kommissionen har kommit med två vägledande principer för att säkerställa att 
statlig eller kommunal mark säljs till marknadspris:65 

1. Marken auktioneras ut till den som lämnar det högsta anbudet 

2. Oberoende expertvärdering, där auktoriserade värderingsmän värderar marken 

En auktoriserad värderare kan använda sig av olika metoder för att värdera marken, 
nämligen ortsprismetoden, avkastningsmetoden, marknadssimulering och 
                                                 
60 Kalbro, Thomas, och Eidar Lindgren (2015) s. 179 
61 Ibid s. 181 
62 SKL cirkulär 2007:8 
63 Ibid 
64 Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) s. 6 f 
65 EU-kommissionens meddelande inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader (97/C 209/03) 
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produktionsmetoden.66 Den vanligaste metoden är ortsprismetoden som bygger på att 
prisstatistik tas fram över liknande fastigheter i samma ort.67 Enligt propositionen 
1972:122 framhålls också att ortsprismetoden bör vara den metod som i första hand 
ska användas.68 

3.7  Andra regelverk som berör markanvisning 
Markanvisningsförfaranden, oberoende av vilken typ av förfarande som tillämpas i den 
specifika markanvisningen, berörs av fler olika regelverk utöver lagen om riktlinjer för 
markanvisning och EG-rättens statsstödsregler: 

- 4 kap jordabalken reglerar samtliga marköverlåtelsers formaliteter, och ska även 
tillämpas i markanvisningsfallen. 

- Kommunens befogenheter regleras i kommunallagen (2017:725), såsom 
likställighetsprincipen, understöd åt enskilda och näringslivsstöd. 

- Särkravsförbudet i 8 kap. 4 a § PBL förbjuder kommunen att ställa 
byggnadstekniska krav, utöver de krav som förordningen för samma lag och 
Boverket ställer, på byggnadsverk som uppförs av annan byggherre än 
kommunen själv. 

- Om det i markanvisningen förekommer genomföranden på allmän plats ska 
lagen om offentlig upphandling beaktas. 

- Bostadsförsörjningen är en fråga kommunen måste beakta enligt 2 kap. 3 § 5 
PBL, vilket medför att även lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) aktualiseras.69 

3.8 Särkravsförbudet  
Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk70 ha särskilda tekniska egenskaper. 

”Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
9. hushållning med vatten och avfall, och 
10. bredbandsanslutning. 
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 2 §.” 

                                                 
66 Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) s. 53 ff 
67 Sjödin, Eije, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro, och Leif Norell  (2016) s. 100 ff 
68 Prop. 1971:122 s. 172 
69 SOU 2015:105 s. 154 
70 PBL 1 kap. 4 § 
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Citerat ur plan- och bygglagen 8 kap. 4 §  

 
Enligt 16 kap. 2 § PBL får regeringen eller den myndighet som regeringen utsett rätt att 
komma med föreskrifter gällande bland annat hur kraven i 8 kap. 4 § PBL ska uppfyllas. 
Vidare framgår det i 10 kap. 1 § PBF att Boverket har rätten att komma med de 
föreskrifter som rör 8 kap. 4 § PBL. Boverket preciserar de tekniska egenskapskraven i 
sina föreskrifter.71 Boverkets byggregler, BBR, innehåller de föreskrifter och allmänna 
råd som kompletterar PBL och PBF.72 Vidare gäller BBR vid uppförande av ny 
bebyggelse, mark- och rivningsarbeten samt när obebyggda tomter bebyggs med en eller 
flera byggnader.73 

BBR innehåller alltså de mer detaljerade tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. 4 
§ PBL. För att visa på hur kopplingen mellan PBL, PBF och BBR ser ut kan ett exempel 
tas. Enligt 8 kap. 4 § 6 PBL ska en byggnad uppfylla de tekniskas egenskaper angående 
energihushållning. I 3 kap. 14 § PBF framgår hur kravet på energihushållning ska 
uppfyllas. I paragrafen nämns primärenergi och vad det är framgår i 9:12 BBR. Där 
definieras primärenergi som det värde som beskriver byggnadens energiprestanda 
uttryckt som ett primärenergital, vilket utgör byggnadens energianvändning. Vidare 
säger 9:2 BBR att en byggnad ska ha högst en primärenergi om 85 kWh/m2 /år när det 
rör sig om ett flerbostadshus. Det betyder alltså att en kommun inte får ställa krav på 
att energianvändningen ska vara lägre än 85 kWh/m2 /år. 

Den 1 januari 2015 trädde särkravsförbudet in i PBL.74  
”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar 
som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i 
andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana 
egna krav, är dessa krav utan verkan.”  
 

Citerat ur plan- och bygglagen 8 kap. 4 a §  
 

Enligt 8 kap. 4 a § PBL är det alltså förbjudet för kommunerna att ställa 
byggnadstekniska särkrav på byggnadsverk där någon annan än kommunen själv är 
byggherre. Men det är egentligen inget nytt menar Ulf Jensen i sin artikel Kommunala 
särkrav. Redan innan 1 januari 2015 var det förbjudet för kommunerna att ställa egna 
krav på byggnadsverk som uppförs för någon annans räkning än deras egen. Ulf Jensen 
menar vidare att det är möjligheten att bortse från särkraven som är det nya med 
paragrafen. Även om avtalet undertecknats av båda parter, kommun och byggherre, är 
särkraven utan verkan.75 De krav kommunerna får ställa framgår i 4 kap. 12 och 16 §§. 

I en detaljplan får kommunen bestämma 
1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion, 

                                                 
71 PBF 10 kap. 3 § 
72 PBF 10 kap. 3 §  
73 BBR 1 kap. 1-2 §§ 
74 PBL 8 kap. 4 a § 
75 Jensen, Ulf Kommunala Särkrav s.10 f 
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2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 
3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, 

skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken. 
 

Citerat ur plan- och bygglagen 4 kap. 12 § 
 
I en detaljplan får kommunen 
1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 
2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 

kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 17 och 18 §§, 
3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna 

platser som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §, 
4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och 
5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses 

i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav.  
 

Citerat ur plan- och bygglagen 4 kap. 16 § 
 

I propositionen En enklare planprocess, om införandet av särkravsförbudet, poängteras 
att markanvisningar kan tolkas som en överlåtelse av kommunalägd mark mellan två 
jämbördiga avtalsparter. Det skulle då vara legalt att kommunen och den markanvisade 
parten ”kommer överens” om att byggnadsverken som uppförs ska ha högre standard 
än vad PBF och BBR kräver. Detta resonemang torde enligt propositionen vara 
felaktigt: 

”Markanvisningsfallet kan uppfattas som en marköverlåtelse där två jämbördiga avtalsparter kommer överens om 
att de byggnadsverk som senare uppförs ska utföras med sådana tekniska egenskaper som går längre än vad PBF 
och BBR kräver. I praktiken är det emellertid frågan om att kommunen använder det s.k. planmonopolet för att 
förmå köparen att bygga på ett sätt så att berörda byggnadsverk får andra tekniska egenskaper än vad regeringen 
och Boverket har bestämt. Regeringen anser att det inte är rimligt att kommunen ska kunna utöva sin makt 
utifrån planmonopolet på detta sätt.” 
 

Citerat ur Regeringens proposition 2013/14:126 En enklare planprocess  
 

Detta belyses även i SOU:n Ökat bostadsbyggande och samordnande av miljökrav.76 En direkt 
konsekvens av att kommuner använder sig av särkrav är att det blir en fördyrning för 
byggherrarna som uppför byggnationen. I SOU:n Ökat bostadsbyggande och samordnande av 
miljökrav sägs det rakt ut att: 

”En samlad bedömning utifrån Boverkets material och det som framkommit i vår utredning är att de direkta 
kostnadsökningarna vid byggande med särkrav utöver BBR i genomsnitt kan antas ligga kring 10–15 %.” 

 
Citerat ut Statens Offentliga Utredning 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade 

miljökrav 
 

Propositionen En enklare planprocess belyser dock ett undantag i regeln om särkrav – 
tomträtter. När kommunen upplåter den markanvisade marken med tomträtt har 
kommunen rätt att ställa krav på byggnadsverken som ska uppföras, då kommunen i 
det fallet handlar som fastighetsägare, inte planmyndighet.77 

                                                 
76 SOU 2012:86 s. 13 
77 Prop. 2013/14:126 s. 222 

https://zeteo-nj-se.ezproxy.server.hv.se/linkresolver/clink/xsfs_1998q808_9_kapx
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3.9 Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram kan vara en del av detaljplanehandlingarna som styr eller talar 
om ambitionerna för området. Boverkets studier visar dock att många kommuner har 
ett större, mer omfattande gestaltningsprogram alternativt arkitektoniska riktlinjer som 
ska beskriva kommunen viljeförklaring av stadsmiljöns fysiska utformning i ett 
helhetsperspektiv. Tanken med gestaltningsprogram med ett större perspektiv är att det 
ska handleda bland andra kommunen själva när de utformar gestaltningsprogram för 
den enskilda detaljplanen.78 

3.10  Olika överlåtelse- och upplåtelseformer 
Den som har en bostad idag kan inneha den på olika sätt. Beroende på vilken av 
varianterna följer olika skyldigheter och befogenheter. 

- Äganderätt; den boende äger sin fastighet med full äganderätt. Skyldigheter och 
befogenheter medföljer. Fastigheten kan belånas. 

- Tomträtt; är en nyttjanderätt som liknar äganderätt men med vissa 
inskränkningar. Tomträttsinnehavaren äger byggnadsverken på fastigheten, 
kommunen äger fastigheten. Skyldigheter och befogenheter är annars likadana 
som på en äganderätt. Tomträtten kan belånas.79 

- Bostadsrätt; en bostadsrättsförening äger fastigheten och därmed 
byggnadsverket. Föreningen upplåter en lägenhet genom nyttjanderätt till 
medlemmen.80 Bostadsrättshavaren betalar en insats vid överlåtelsen till 
bostadsrättsföreningen samt en månadsavgift – detta regleras i 7 kap. 14 § 
bostadsrättslagen.81 Bostadsrätten kan pantsättas.82 

- Hyresrätt är en nyttjanderätt mot en ersättning83. Den boende hyr alltså sin 
bostad till en månadshyra. Hyresvärden äger fastigheten. Hyresgästen kan inte 
pantsätta hyresrätten av självklara skäl. 

Med lagstöd från 4 kap. 5 § 1 PBL kan kommunen bestämma om användningen av 
kvartersmark, exempelvis bostäder. Lagstödet medger däremot inte rätten att styra 
upplåtelseform vilket belyses i SOU:n Bättre samarbete mellan stat och kommun från 2015. 
Samma SOU menar att det kan ifrågasättas om kommunen verkligen har lagligt stöd att 
styra upplåtelseformerna genom exploateringsavtal. Enligt 1 kap. 1 § andra stycket RF 
erkänner lagen det kommunala självstyret, samtidigt som tredje stycket i samma lag 
understryker att kommunen ska handla under lagen och endast kräva åtgärder som har 
                                                 
78 Boverket (2018-04-30) arkitektur mellan detaljplan och bygglov  
79 Grauers, Folke (2010) s. 263 
80 Ibid s. 196 
81 Ibid s. 205 
82 Ibid s. 231 
83 JB 12 kap. 1 §  
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lagstöd. I detta sammanhang där kommunen vill styra upplåtelseformen på bostäder 
genom exploateringsavtal tydliggörs i SOU:n att kommunerna ej har befogenhet att 
göra detta då lagstöd saknas.  I SOU:n Bättre samarbete mellan stat och kommun klargörs att 
i de fall där kommunen anvisar mark är det helt legalt att styra upplåtelseformen genom 
avtal med aktören.84 

3.11  Dagvatten 
I propositionen Allmänna vattentjänster definieras dagvatten som tillfälliga flöden, till 
exempel regn- och smältvatten.85  Enligt 9 kap. 2 § MB räknas dagvatten som 
avloppsvatten. Vidare framgår det tydligt i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
LAV, i 2 § att bortledandet av dagvatten omfattas av begreppet ”avlopp” och att det är 
kommunens ansvar enligt 6 § att ordna vattentjänster och avlopp, i detta fall avledande 
av dagvatten, i den mån det krävs i ett större sammanhang. 

3.11.1  Lokalt omhändertagande av dagvatten 
Med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) menas att dagvatten inom ett 
detaljplanerat område tas om hand om på en privat fastighet eller inom kvartersmark, 
istället för att ledas ut till det kommunala dagvattennätet. Vid tillämpningen av LOD 
sker ofta någon form av infiltration och i vissa fall även fördröjning av dagvattnet.86 

3.12  Allmän plats 
Enligt 4 kap. 7 § PBL ska kommunen vara huvudman för allmän plats och som 
huvudman har kommunen rätt att ta ut så kallad gatukostnadsersättning av 
fastighetsägare vid anläggande av allmän plats enligt 6 kap. 24 § PBL. För att kommunen 
ska ha rätt att kunna ta ut gatukostnadsersättning måste det finnas en antagen 
lagakraftvunnen gatukostnadsutredning. Kommunen ska arbeta efter något som kallas 
självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunen inte har rätt att ta ut avgifter som 
är högre än de kostnader som de tjänster de utför motsvarar.87 I SOU:n Ett effektivare 
plangenomförande framhålls att om en kommun tar ut gatukostnader bidrar detta till en 
positiv helhetsbild för kommun, byggherrar samt fastighetsägare, eftersom kopplingen 
mellan kostnader och nyttan tydligare framhålls.88 

Vidare kan kommunen begära att få exploatörsbidrag av exploatören, vilket betyder att 
byggherren är med och finansierar de allmänna anläggningar inom området. Däremot 

                                                 
84 SOU 2015:109 s. 278 f 
85 Prop. 2005/06:78 s. 44 
86 Havs- och vattenmyndigheten (2015:15) s. 97 
87 KL 2 kap. 6 § 
88 SOU 2012:91 s.16 
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finns ett krav på att de åtgärder som byggherren ska vara med och finansiera måste vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.89 

3.13  Hållbar utveckling 
I portalparagrafen till PBL klargörs att bland annat samhällsutveckling och en långsiktig 
hållbar livsmiljö ska främjas. Vidare ska även miljöbalken tillämpas vid planläggning av 
mark.90 Hänsyn till miljön är något som alltid ska visas vid all typ av markarbete och ska 
genomsyra hela processen vid byggande, från början till slut.91 För att nå en hållbar 
samhällsutveckling är det viktigt att hushållning av naturresurser så som mark och 
vatten sker på bästa möjliga sätt. Ett verktyg som kommunen använder sig av för att nå 
detta är översiktsplanering och detaljplanering. Därigenom kan kommunen styra hur 
markanvändningen ska se ut för att nå en så god markanvändning som möjligt.92 

Riksdagen beslutade år 1999 att införa 15 nationella miljökvalitetsmål för att tydliggöra 
begreppet hållbar utveckling samt dess dimension. Samtidigt infördes fyra övergripande 
miljömålsfrågor, där ett av dessa mål är fysisk planering och hushållning med mark och 
vatten samt byggnader. Sedan år 1999 har miljökvalitetsmålen ökat till 16 stycken och 
det finns nu 31 stycken etappmål.93 Kommunerna har i sin tur ett ansvar att arbeta 
utefter dessa miljömål.94 

Ett viktigt begrepp som är förknippat med hållbar utveckling är ekosystemtjänster. Alla 
produkter och tjänster som naturens ekosystem tillhandahåller oss människor är 
ekosystemtjänster.95 Träd, buskar, blommor och bin är några av dessa. De uppsatta 
miljömål som berör begreppet ekosystemtjänster är God bebyggd miljö, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker, Frisk luft, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen 
fjällmiljö.96 

  

                                                 
89 PBL 6 kap. 40 § 
90 MB 1 kap. 1 § 4  
91 MB 2 kap och PBL 2 kap. 2-3 §§ 
92 Planeringens grunder kap. 1 och 2 
93 Miljömål.se (2018-05-10) miljömålssystemets historia 
94 Naturvårdsverket (2018-05-02) miljömålssystemet 
95 Naturvårdsverket (2018-05-17) vad är ekosystemtjänster? 
96 Naturvårdsverket (2018-05-17) ekosystemtjänster – när grönt är mer än pynt  
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4 Resultat 
I denna studie har 57 stycken tävlingsprogram granskats, alla upprättade efter 1 januari 
2015. En förteckning över vilka tävlingsprogram som granskats finns att se i bilaga C. 
De 43 kommuner som har markanvisningstävlingar finns att se i bilaga B. De 
kommuner som har svarat på frågan om de använder markanvisningstävlingar eller ej 
finns att se i bilaga A.  

Nedan följer resultatet av undersökningen i form av grafer. Grafiskt redovisas vilka 
typer av krav som uppmärksammats i tävlingsprogrammen. Under varje graf följer en 
analys. 

4.1 Tävlingsprogrammens omfattning 
Tävlingsprogrammen som granskats har varit av olika omfattning. Generellt kan 
konstateras att omfattande och välarbetade program innehåller mer specificerade krav 
i jämförelse med enklare tävlingsprogram, som innehåller mindre specificerade krav. 

 
Figur 7. Tävlingsprogrammens sidantal 

 
Omfattningen på tävlingsprogrammen som granskats i studien har varierat. Antalet 
sidor har varierat mellan 3 och 34 stycken. Medeltalet för antal sidor är 11,6 sidor.  

Även layoutmässigt har tävlingsprogrammen varierat. En del tävlingsprogram 
innehåller enbart text, medan andra innehåller en mindre andel text. De med mindre 
andel text innehåller oftast fler inspirationsbilder, vilket gör att tävlingsprogrammen 
upplevs som mer lättlästa och tydliga eftersom en bild säger mer än 1000 ord.  

4.1.1 Krav på anbudsgivare 
I många tävlingsprogram ställer kommunerna krav på byggherrarna som inte handlar 
om själva utformningen av området. Det kan till exempel handla om att byggherrarna 
ska skicka in referensobjekt från liknande områden som de har genomfört. Det kan 
också handla om att byggherrarna ska kunna uppvisa en ekonomisk säkerhet. Vidare 
finns det även uttrycka krav på att de bidrag som byggherrarna lämnar in måste vara på 
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svenska. Även krav på hur byggherrana ska redovisa sina förslag finns det specifika krav 
på. Exakt vilka dessa krav är kommer denna studie inte att redovisa i närmare detalj. 

4.1.2 LOU 
Kommunen ska tillämpa LOU vid upphandling av varor och tjänster. Däremot 
tillämpas LOU inte vid försäljning av mark, eftersom kommunen säljer marken. 

 
Figur 8. Markanvisningstävlingar som uttryckligen skriver att tävlingen inte faller inom LOU 

 
I de tävlingsprogram som granskats är det dock nio stycken kommuner som har nämnt 
att markanvisningstävlingen inte faller inom ramen för LOU. 

”Markanvisningen faller inte inom ramen för Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) 2007:1091).” 

De gånger LOU omnämns i tävlingsprogrammen är det endast en kort mening och 
kommunerna ger ingen förklaring till varför tävlingen inte faller inom ramen för LOU. 
Det är alltså endast ett kort konstaterande från kommunens sida att 
markanvisningstävlingen inte faller in under lagen om offentlig upphandling. 

4.1.3 Ersättning för anbud 
Endast en kommun annonserar i tävlingsprogrammet att anbudsgivarna som går vidare 
till steg två i markanvisningstävlingen kommer erhålla en ersättning av kommunen för 
arbetet byggherren lägger ner på anbudsmaterialet. 

”De förslagsställare som går vidare från steg ett till steg två erbjuds 200 000 
kr för att utarbeta förslag. Utbetalning sker efter att tävlingen är avgjord, samt 

34 st

9 st

LOU

Nämns ej Tävlingen faller utanför LOU
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under förutsättning att tävlingsförslaget uppfyller de krav som ställs på 
redovisning enligt steg 2 (se s 18).” 

4.2 Detaljplan 
Kommunen kan anvisa mark med olika förutsättningar att påverka detaljplanen. 
Granskade tävlingsprogram har samtliga varit i olika stadier i planprocessen. Nedan 
redovisas om byggherren kan påverka detaljplanen eller ej. 

 
Figur 9. Är det möjligt för byggherrarna att påverka utformningen av detaljplanen? 

 
I närmare hälften av fallen ska byggherren vara med och ta fram detaljplanen och kan 
därför påverka utfallet. I 19 stycken av kommunerna kan byggherren inte påverka 
detaljplanens utformning. Antingen finns det redan en mer eller mindre flexibel antagen 
plan. Alternativt låter inte kommunen byggherren påverka överhuvudtaget, utan 
förslaget ska senare anpassas efter detaljplanens slutliga utformning. 

”Nedan redovisas ett preliminärt förslag till granskningshandling för den 
aktuella tomten. Tävlingsförslagen ska rymmas inom detta förslag till 

plankarta och planbestämmelser. I övrigt hänvisas till samrådshandling för 
detaljplanen som finns länkad till denna handling. Detaljplanen kan komma 

att ändras fram tills dess att den är antagen vilket kan medföra att det 
vinnande förslag kan behöva justeras. Bedömningen är dock att detta endast 

rör sig om begränsade ändringar. De vinnande förslagen kommer inte att 
kunna påverka detaljplanens utformning.” 

I fyra kommuner är det svårt att avgöra om byggherren kan påverka, då det inte framgår 
om det finns en plan eller inte. 
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4.3 Överlåtelse mellan kommun och anbudsvinnare 
Kommunerna kan överlåta byggbar mark på olika sätt till byggherrarna. Antingen 
genom ett köp eller genom tomträtt. 

SOU:n Bättre samarbete mellan stat och kommun menar att det är vanligt att kommunerna 
upplåter mark med tomträtt för byggnation av hyresrätter för att säkerställa att 
hyresrätterna förbli hyresrätter.97 Ytterligare en positiv anledning till 
tomträttsupplåtelserna istället för marköverlåtelse vid byggande av hyresrätter kan vara 
den låga avkastningen. Jämfört med om marken har bebyggts med bostadsrätter som 
ger en betydligt högre avkastning. Marken är i grund och botten lika dyr sett till 
marknadsvärdet oavsett vad som ska byggas, hyres- eller bostadsrätter, och för att 
hyresrätter ska kunna byggas i attraktiva lägen krävs ett lägre markpris för att 
byggherrarna ska ha ekonomisk teckning för byggnationen.98 

Resultatet av hur marken överlåts eller upplåts i granskade tävlingsprogram redovisas 
nedan. 

 
Figur 10. Hur marken överlåts till byggherren vid markanvisningen 

 
I tre kommuner upplåts marken med tomträtt. I de tävlingsprogrammen där marken 
upplåts med tomträtt är det hyresrätter som ska uppföras. Den markanvisade marken 
överlåts med äganderätt i 29 stycken av kommunerna och i sju stycken kommuner 
redovisas det inte hur marken kommer att överlåtas. 

                                                 
97 SOU 2015:109 s. 279 
98 SOU 2015:105 s. 54  
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4.4 Typ av bebyggelse 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommuner 
ha riktlinjer där de bland annat redovisar hur kommunen ska arbeta för att nå en god 
utveckling av bostadsbeståndet.99 I propositionen En tydligare lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar sägs att en viktig faktor att ta i beaktan vid uppsättningen av 
mål är hur fördelningen av husformer och upplåtelseformer ser ut. Vidare konstateras 
att ett utbud av varierande boendeformer ger positiva effekter på de sociala, 
ekonomiska samt ekologiska hållbarhetsmålen.100 

 
Figur 11. Vilken typ av bebyggelse kommunerna vill ha 

 
Även om en blandad bebyggelse är efterfrågad i samhället kräver 34 stycken kommuner 
byggnation av flerbostadshus i tävlingsprogrammen. En tredjedel efterfrågar rad- eller 
kedjehus. Åtta stycken av 43 kommunerna kräver småhus eller villor. Endast sju stycken 
kommuner låter byggherren bestämma själv vilken typ av byggnad som ska uppföras 
på tävlingsområdet. En kommun kräver flerbostadshus på en del av området och den 
andra delen är valfri byggnadstyp. 

4.5 Upplåtelseformer 
Det finns en variation av upplåtelseformer på bebyggelsen och nedan redovisas hur 
kommunerna ställt krav på dessa i tävlingsprogrammen. 

                                                 
99 2000:1383 1-2§§ 
100 Prop. 2012/13:178 s. 16 f 
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Figur 12. Vilken typ av upplåtelseform kommunerna vill att byggherrarna ska uppföra 

 
Kommunerna har i majoriteten av markanvisningsprogrammen efterfrågat en 
blandning av upplåtelseformer inom de markanvisade områdena. Endast åtta 
kommuner har begränsat markanvisningen till antingen hyresrätt, bostadsrätt eller 
ägarrätter. 

Åtta kommuner har styrt upplåtelseformen för en del av byggelsen samtidigt som en 
del har varit fri upplåtelse. 15 kommuner låter byggherren bestämma upplåtelseformen. 

Av de 43 kommunerna är det över hälften som kräver hyresrätter och närmare hälften 
begär bostadsrätter. Tio stycken kommuner vill ha ägarrätter för småhus alternativt rad-
/kedjehus. Endast tre kommuner efterfrågar ägarlägenheter. 

En kommun efterfrågade innovativa lösningar på boendeformer som skulle underlätta 
boendet i det moderna samhället; dels för att få ner kostnaderna, men också för att 
anpassa boendeformerna för förhållanden som råder med ensamstående föräldrar och 
segregation av åldersgrupper. 

"o Kollektivboende med större gemensamma lokaler och funktioner, exempelvis 

matsal, storkök, gästrum, m.m. som möjliggör minskad självägd yta inom 

lägenheter. 

o Boende med små (lägenheter) privata enheter som delar gemensamma ytor och 
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funktioner såsom t.ex. kök, badrum, ytor för samvaro och vila, arbetsplatser, 

m.m. utanför lägenheterna. 

o ”Kompisboende”, större lägenheter med flera likvärdiga sovrum och 

gemensamma ytor som delas inom lägenheten. 

o Boende som integrerar äldre och yngre, exempelvis kombinerat student- och 

äldreboende med gemensamma ytor för utbyte av tjänster m.m. 

o Flexibla planlösningar som bidrar till att lägenheter kan förändras efter 
behov. 

o Lägenheter som med innovativa och yteffektiva lösningar möjliggör boende för 

ensamstående föräldrar med barn boende varannan vecka" 

4.6 Uppvärmning 
Enligt energimyndigheten är det dominerande sättet att värma upp byggnader och 
varmvatten idag genom fjärrvärme, vilket står för hela 90 % av 
uppvärmningsmetoderna av flerbostadshus i Sverige. Villor och småhus värms upp 
genom flera alternativ; fjärrvärme, biobränsle och vanlig el.101 

 
Figur 13. Vilken typ av uppvärmning kommunerna vill att byggherrarna ska använda sig av 

                                                 
101 Energimyndigheten (2018-04-30) bostäder och lokaler  
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Över hälften av kommunerna specificerar inte i tävlingsprogrammen vilken 
uppvärmning som ska användas. I 19 stycken kommuner krävs att bebyggelsen ska 
anslutas till kommunens fjärrvärmenät. 

Tre kommuner efterfrågar solenergilösningar, solceller alternativt solpaneler, som 
uppvärmning i kombination med fjärrvärme. 

En kommun i södra Sverige krävde uppvärmning via en lokal varm akvifär, vilken vi 
tolkar som bergvärme. 

En fråga som kan ställas är om kommunen med lagligt stöd kan ställa krav på vilken 
uppvärmning som ska tillämpas och i just detta fall finns det ett svar. En dom från 2009 
i mark- och miljööverdomstolen ger indirekt kommunen rätt i att styra 
uppvärmningen.102 

4.7 Byggnadstekniska krav 
Byggnadstekniska krav är en stor del av tävlingsprogrammen. Kraven som ställs är mer 
eller mindre specificerade och redovisas nedan. 

 
Figur 14. Vilken typ av byggnadstekniska krav kommunerna ställer på byggherrarna 

 
Utformningskrav av materialval har varit återkommande i flera tävlingsprogram och 
trenden som kan konstateras är att flera kommuner vill ha byggnadsverk av trä, vilket 
motiveras med miljövänliga avvägningar. Nio stycken, av kommunerna ställer krav på 
att byggnadsverken ska uppföras av trä. 

I tolv stycken av de granskade kommunerna hänvisar i tävlingsprogrammen till att 
byggnationen på det markanvisade området ska följa kommunens antagna policys om 

                                                 
102 MÖD 2009:7 
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hållbart byggande och kvalitetsprogram. Denna studie omfattar ej granskning av vad 
dessa riktlinjer innehåller. 

4.7.1 Byggnadstekniska särkrav 
Krav som stäcker sig längre än vad BBR anger har varit vanligt förekommande i olika 
former i tävlingsprogrammen. 

 
Figur 15. Byggnadstekniska särkrav som påträffats i tävlingsprogrammen 

 
Miljöaspekten i byggandet har varit i fokus i flera tävlingsprogram, dels inom den 
byggnadstekniska delen men också inom andra områden. Specifikt för det 
byggnadstekniska området har tretton kommuner ställt krav på att byggnaderna ska 
kunna miljöcertifieras i olika grader av miljöcertifiering, vanligast har varit 
miljöcertifieringsgrad SILVER. Det finns tre certifieringsgrader; BRONS, SILVER, 
GULD, och samtliga har olika kvalificeringskriterier för att byggnaderna ska få 
klassificeras. Enligt bedömningskriterierna för SILVER och GULD miljöcertifieringen 
kan det generellt konstateras att kraven för certifiering står över BBRs riktlinjer.103 
Fortsatt har krav ställts på miljövänliga och klimatsmarta material i byggnadsverken i 
18 stycken av de granskade kommunerna. 

Över hälften av kommunerna ställer krav på att husen ska vara energisnåla eller 
energieffektiva vilket redovisas i diagrammet som krav på energiförbrukning. Hur 
begreppet snål och effektiv ska tolkas specificeras generellt inte vidare samtidigt som 
vissa kommuner är väldigt specifika i sina krav. 

Exempelvis har en kommun som enligt BBR ligger i en geografisk zon med tillåten 
energiförbrukning om 85kWh/m2 och år ställt krav om en maxförbrukning som ligger 
under BBRs riktlinjer. 

                                                 
103 Sweden Green Building Council (2018-05-29) Miljöbyggnad 3.0 – Bedömningskriterier för nyproduktion 
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”60 kWh/m2 Atemp och år exkl. hushålls-/verksamhetsenergi. Om 
direktverkande el används för uppvärmning räknas dock energianva ̈ndning om 

med primärenergifaktor för el.” 

Fyra kommuner har i sina tävlingsprogram krävt att byggnadsverken ska uppföras som 
passiv-/nollenergihus. Passiv- och nollenergihus är en typ av klassning för ett 
lågenergihus med olika krav i energitillförseln, gemensamt för dessa energieffektiva hus 
är att de har en energiförbrukning långt under BBRs riktlinjer.104 

En kommun erbjuder till och med rabatterat markpris om byggherren uppför 
lågenergihus. 

”Köpare som uppfyller krav på lågenergihus erhåller rabatt med 100kr/m2 
tomtyta.” 

4.8 Gestaltning och utformningskrav 
Gestaltning och utformning i det fysiska rummet är viktigt för att skapa en hållbar miljö. 
SOU:n Bättre samarbete mellan start och kommun belyser det faktum att kommunerna ofta 
binder byggherrar till gestaltningsprogram genom avtal105 och 
markanvisningstävlingarna i denna studie är till synes inget undantag. 

I de 57 tävlingsprogram som undersökts i denna studie har flera olika typer av krav 
ställs som reglerar utformningen, gestaltningen och arkitektur, inte bara på byggnader 
utan också på utomhusmiljön. En del av tävlingsprogrammen har innefattat att utforma 
och gestalta utomhusmiljön på kvartersmark såväl som på allmän plats. 

4.8.1 Allmän plats kontra kvartersmark 
Det har lagts vikt vid att väl gestalta övergången mellan allmän platsmark och 
kvartersmark där det tydligt ska göras skillnad på de olika rummen. Flera olika typer av 
formuleringar har använts för att uttrycka önskemålen om gestaltningen, men 
återkommande är att det ska vara tydliga övergångar mellan kvartersmarken och 
allmänna platsen. 

”Området präglas av stadsmässighet som uppnås genom att entréer placeras 
mot gata och tydliga avgränsningar mellan privat och offentligt. Hus placeras 

                                                 
104 Feby (2018-04-30) lågenergihus 
105 SOU 2015:109 s. 236 
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nära gatan och i linje med varandra. Förgårdsmark kan med fördel användas 
för att få en halvprivat zon i anslutning till entrén.”  

4.8.2 Utformningen av allmän plats, kvartersmark och byggnader 
Kommunerna har i tävlingsprogrammen ställt specifika utformningskrav på allmänna 
platser, kvartersmarkens obebyggda mark och byggnader. En statistisk sammanställning 
följer nedan. 

 
Figur 16. Krav som kommunerna ställer på byggherrarna gällande utformning av kvartersmark 

och byggnader i tävlingsprogrammen 
 
Nio stycken av kommunerna har i tävlingsprogrammen ställt krav på utomhusmiljöerna 
samt utegårdarna och hur de ska utformas, både inom kvartersmark och på allmän plats. 
Det kan konstateras att kommunerna önskar att mötesplatserna ska vara utformade för 
att människor i alla åldrar ska kunna vistas och uppehålla sig där. 

”I det nya bostadsområdet ska halvprivata grannskapsplatser utformas, som 
möjliggör att grannar kan mötas. Dessa granskapsplatser ska utformas så att 

de är attraktiva för olika åldersgrupper.” 

I tävlingsprogrammen har nio stycken kommuner ställt krav på gröna tak utan att 
nämna dagvattenhantering i samband med kravet och fyra stycken har ställt krav på 
gröna fasader. 

”Varje kvarter ansluter genom gröna gårdar och/eller biotoptak, växthus, 
gröna väggar till kommunens ambitioner enligt planprogrammet.” 
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Krav på takterrasser har förkommit i tävlingsprogram från fyra kommuner, dels för 
vistelseytor, odlingsmöjligheter, men också för att bidra till ekosystemtjänsternas 
förtjänst i samhället. 

”Taken ska utformas så att de innehåller minst en av nedanstående tre 
funktioner. 

Gestaltade tak: Byggnaderna rymmer en inredd takvåning i form av t.ex. 
karaktärsskapande branta sadeltak, längsgående eller tvärgående eller med 

diagonalt gående nock. Gärna med kupor eller inskurna terrasser.  

Funktionella tak: Kompletterande ekosystemtjänster i form av gröna biotoptak 
med biodlingar, insektsfrämjande habitat, fågelliv mm anordnas. Funktionen 
kan även vara att nyttja ytan för att tillvarata solenergi, samla regnvatten eller 

liknande.  

Tak för vistelse: Tak för vistelse skapas för att tillgodose en del av kvarterets 
behov av rekreativa uterum, som komplement till gårdar eller privata terrasser. 

Dessa tak kan förses med kvartersgemensamma odlingar, orangerier eller 
klimatrum.” 

Tre kommuner, kräver att tävlingsbidragen ska innefatta balkonger och/eller uteplatser 
till samtliga bostäder. 

4.8.3 Övriga gestaltningskrav 
I tävlingsprogrammen har gestaltning och utformningskrav påträffats som på ett eller 
annat sätt varit ospecificerade. 

 
Figur 17.  Ospecificerade gestaltningskrav kommunerna ställer på byggherrarna 
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Kommunerna använder begreppet ”hög arkitektonisk kvalitet” vilket syns i statistiken.  
Sexton kommuner har någonstans i tävlingsprogrammet använt uttrycket hög 
arkitektonisk kvalitet eller hög arkitektonisk utformning. Delas begreppet arkitektonisk 
kvalitet upp i två delar, betyder arkitektur106 byggnadssätt eller byggnadsstil och 
kvalitet107 innebär beskaffenhet eller egenskap. Bebyggelse med bra byggnadsstil och 
bra egenskaper ska uppföras, vilket i sig är en fråga som kan ha olika svar beroende på 
vem som tillfrågas. 

”....en stadsdel som har en hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, stark 
känsla av identitet och samtidigt är en långsiktigt hållbar stad.” 

Nio kommuner kräver att byggherren ska förhålla sig till antingen kommunens mer 
omfattande helhetsgestaltningsprogram eller det gestaltningsprogram som är kopplat 
till detaljplanen. 

Diffusa arkitektoniska och utformningskrav som lämnar mycket åt fantasin har 
påträffats i tävlingsprogrammen från 32 kommuner. I detta sammanhang är diffust 
synonymt med oklart och oprecist. Som läsare av tävlingsprogrammen är det svårt att 
skapa sig en bild av vad kommunen vill uppnå eller se för resultat. 

”Respekt för det befintliga och fantasi för det nya är ledord som bör genomsyra 
tävlingsbidraget.” 

En annan kommun vill att utomhusmiljön ska stimulera de boende i kvarteret och bidra 
till människors interaktion med varandra. Vad det innebär fysiskt är inte definierat. 

”Bostadskvarteren ska utformas för att bidra till boendes engagemang i sitt 
område samt att stadsdelen präglas av aktivitet och folkliv.” 

Ytterligare en kommun har tankar om att en stimulerande miljö bidrar till utvecklig på 
ett med individuellt plan men också utvecklingen människor emellan. 

                                                 
106 Synonymer.se (2018-05-03) arkitektur 
107 Synonymer.se (2018-05-03) kvalitet 
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”Ambitionen är att åstadkomma en urban arkipelag för människor som söker 
och vill skapa nya och spännande sammanhang. Här ska byggas miljöer som 

ger förutsättningar för egna initiativ och bidrar till en skapande kultur.” 

En kommun uttrycker sin vision för området på sättet nedan. 

”Tävlingsbidragen förväntas visa på en långsiktig hållbarhet genom att 
manifestera ett kosmopolitiskt Y, gestalta innovativa och gröna lösningar samt 
stärka stadslivet i X centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen 
för tävlingen ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt.” 

En av Sveriges sydligaste kommuner uttrycker i sitt tävlingsprogram vikten av 
gestaltning och utformning för att upplevelsen för den som uppehåller sig i området 
ska få en bra upplevelse; oavsett om denne är på genomresa, besökande, boende eller 
på eller annat sätt är verksam inom området. 

"Föreslagna byggnader och platser ska utformas på ett inbjudande, varierande 
och för människor stimulerande sätt så att vackra och sinnliga upplevelser för 

besökare, boende och verksamma skapas." 

En kommun uttrycker tydligt att de kräver att tekniska lösningar ska beaktas när 
byggnaderna gestaltas och drar samtidigt en parallell till hållbarhetaspekten i 
materialvalen och planeringsstadiet. 

”Energisystem ska integreras i byggnadernas gestaltning, som ska utstråla 
hållbarhetstänk i material och planering.” 

Vissa kommuner verkar vilja styra arkitekturen lite grann utan att ställa för mycket krav. 

”En nutida arkitektur med inspiration från svensk byggtradition.” 

Ett annat krav är att inte styra i detalj utan styra variationen i bebyggelsen, samtidigt 
som kommunen försäkrar att inte stora sammanbyggda kolosser förs upp på området. 
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”Huskropparna ska utformas som enskilda individer med olika 
fasaduttryck.” 

En annan kommun vill vara en förebild genom sin arkitektur inte bara för annan 
bebyggelse i kommunen utan för ett stort geografiskt område. 

”X kommun vill bygga ett modernt bostadskvarter med spännande 
arkitektonisk gestaltning som kan bli ett föredöme och exempel för hela 

västkusten.” 

I flera tävlingsprogram finns krav om att områden ska ha en egen identitet och karaktär. 
Oftast hänförs karaktären till den ekologiska hållbarheten men också till samhörighet. 

”Det är viktigt att området får en egen identitet med stark attraktionskraft.” 

En annan kommun blandar byggnadstekniska krav med gestaltning och arkitektur och 
trycker på att bebyggelsen ska anpassas till omgivningen, men tydligare än så blir det 
inte. 

”o Varierat uttryck med fasadmaterial i puts, trä och tegel 

o Omsorg om detaljer såsom t.ex. fönster, dörrar, tak, takfötter, foder, lister 
etc.  

o Bebyggelsen anpassas i skala till omgivande landskap och bebyggelse”  

Vissa kommuner är anmärkningsvärt otydliga. 

”Storleken på byggnaderna ska vara måttlig, liksom förtätningsgraden.” 

4.9 Ekologiska hållbarhetskrav 
Stort fokus läggs på ekologisk hållbarhet i tävlingsprogrammen. Nedan följer en 
redovisning av vilka ekologiska krav som ställts. Notera att dagvatten som kan räknas 
som en ekologisk åtgärd är redovisat under en egen rubrik. 
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4.9.1 Vegetation och grönska 
Kommunernas krav på vegetation och grönska till förmån för den ekologiska 
hållbarheten presenteras nedan. 

 
Figur 18. Krav som ska främja den ekologiska hållbarheten 

 
Nio av 43 kommuner nämner inte någonting om ekologisk hållbarhet i 
tävlingsprogrammen. 

I tävlingsprogrammen hänvisar 15 stycken av kommunerna till sina egna miljö- och 
hållbarhetsprogram. Dessa har som tidigare nämnts ej granskats i denna studie. 

”Kommunens mål för energieffektiva åtgärder anges i Klimatplan 2020 och är 
kvaliteter som värdesätts vid bedömningen av tävlingsförslag. Energieffektiva 

åtgärder som solceller på tak, alternativt gröna tak, förberedelser för 
laddstationer etc. är fördelaktigt. Utformningen av obebyggd kvartersmark ska 
ta hänsyn till dagvattenhantering, gott mikroklimat och attraktiv utemiljö.” 

De ospecificerade kraven vid ekologisk hållbarhet har noterats i åtta kommuner. Exakt 
vad kommunen önskar av aktörerna är svårt att utläsa i tävlingsprogrammen. Kraven 
är formulerade som ledord för byggherren att eftersträva, men hur själva bedömningen 
av dessa krav kommer att gå till framgår inte. 

”Stadsdelen utformas med ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart och 

hälsosamt.”  
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Ungefär en fjärdedel av kommunerna har anammat ekosystemtjänsterna och kräver 
lösningar som gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som en knapp tiondel kräver 
kompensationsåtgärder när grönska får stå tillbaka för markexploatering. 

”Med tanke på de gröna kvaliteter, i form av uppvuxna träd, som försvinner 
vid byggnation ska ett kompensationstänkande tillämpas vid genomförandet 

av planen, liksom att aktivt arbeta med att ersätta och förbättra 
ekosystemstjänsterna i området.” 

Möjlighet till odling är också ett krav som återkommer i åtta stycken kommuner. Det 
kan antingen vara odling på takterrasser eller ute på de gemensamma innegårdarna. 

”Ska innehålla plats för de aktiviteter som stöddjer en hållbar livsstil såsom 
odling och cykelparkeringar ”  

4.9.2 Förnybar energi 
Av de 16 miljömålen kategoriseras energiförbrukning in under God bebyggd miljö och 
effektiviseringen av energiförbrukningen i detta mål omfattar enbart förbrukningen i 
bostäder och lokaler.108 Naturvårdsverket menar att solenergi är en god energikälla, i 
alla fall på sommarhalvåret, men behöver kompletteras med annan energikälla under 
vinterhalvåret.109 

 
Figur 19. Krav på förnybar energi 

 

                                                 
108 Energimyndigheten (2007) s. 45 
109 Naturvårdsverket (2018-05-14) förnybar energi  
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Ur ett ekologiskt perspektiv önskar tio kommuner att anbuden ska innehålla lösningar 
som medför egenproducerad eller förnybar energi. Sex kommuner specificerar att 
solenergi ska användas i form av solceller eller solpaneler. 

”Husen är energisnåla och möjliggör egenproducerad energi/el – solpanel etc.”  

4.10  Dagvatten 
Föregående kapitel nämner att dagvatten kan räknas som en åtgärd för att främja den 
ekologiska hållbarheten. Kraven som kommunerna ställer på byggherrarna för hur 
dagvattenfrågan ska lösas är varierande och redovisas nedan. 

 
Figur 20. Krav som säger hur kommunerna vill lösa dagvattenfrågan 

 
Av de 57 granskade tävlingsprogrammen är det bara tolv kommuner som inte nämner 
någonting om dagvatten, men över hälften av de 43 kommunerna ställer krav på lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Sju stycken av kommunerna hänvisar, antingen 
enskilt eller i kombination med ett uttalat LOD-krav, till kommunens egna 
policydokument om dagvattenhantering. 

”Dagvatten ska renas och fördröjas på kvartersmark.” 

Nio respektive sju kommuner ställer krav om en grönytefaktor och gröna tak i samband 
med dagvattenhantering. Gröna tak, vegetationsklädda tak och sedumtak är ett krav 
som återkommer i flera tävlingsprogram i samband med dagvattenhanteringen. Denna 
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typ av tak är ett effektivt sätt att rena och fördröja dagvatten på kvartersmark, men inte 
ett krav som kommunen har lagligt stöd att ställa ur dagvattenhanteringssyfte.110 

Kommunerna vill se lösningar som höjer kvaliteten av omgivningen. 

”Ta till vara på vattnets närvaro för att höja platsens kvalitet genom att skapa 
multifunktionella ytor som fungerar både som parker/mötesplatser och 

dagvattenfördröjning.”  

Genomgående för samtliga dagvattenkrav i tävlingsprogrammen är att innovativa och 
kreativa lösningar uppmuntras där ett hållbarhetstänk ska genomsyra förslaget. 

”Det handlar inte bara om att fördröja, utjämna och rena dagvattenflöden utan 
också om kreativa och hållbara lösningar för att till exempel synliggöra 

dagvattnet i området.” 

Det är bara tre kommuner av 43 granskade som i markanvisningstävlingarna tar ett 
regelrätt ansvar för dagvattnet. Sen finns det kommuner som efterlyser smarta 
återanvändningslösningar för dagvattnet. 

”Smarta lösningar eftersträvas för t ex återanvändande av dagvatten för 
bevattning eller spolvatten i toaletter” 

4.11  Transport och kommunikationer 
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska parkering finnas på tomten eller i närheten av tomten för att 
bygglov ska beviljas. Kommunerna presenterar sin tolkning av 8 kap. 9 § PBL i form 
av en parkeringsnorm. 

4.11.1  Traditionella parkeringslösningar 
Antalet parkeringar är inte lagstadgat, men de flesta kommuner i Sverige arbetar aktivt 
med parkeringspolicys alternativt parkeringsnormer. Den politiska ambitionen är att 
minska bilanvändandet generellt. Detta kan uppnås genom en parkeringsnorm som 
tillåter få parkeringar per bostad. För en byggherre som vill nyttja sin mark maximalt 
kan parkering vara en dyr kostnad och egentligen en ineffektiv markanvändning, alltså 
borde en stram parkeringsnorm falla byggherren i god jord. 

                                                 
110 Boverket (2018-04-30) planbestämmelser om dagvatten utan lagstöd 
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Parkeringsnormen är menad som en flexibel riktlinje där parkeringstalet kan justeras, 
läs minskas, om byggherren kommer med mobilitetslösningar som minskar ägandet och 
användandet av bil på daglig basis.111 

 
Figur 21. Hur kommunerna vill att byggherrarna ska lösa transport och kommunikationer 

 
Av 43 stycken kommuner är det bara nio stycken av kommunerna som i 
tävlingsprogrammen inte nämner att kommunens parkeringsnorm för bil ska följas. När 
det gäller cykel är det drygt hälften av kommunerna som nämner att kommunens 
parkeringsnorm för cykel ska följas. Dock kräver 16 stycken av de 43 kommunerna att 
cykelparkering ska anordnas och i de fall parkering ska byggas för bil kräver 16 
kommuner att underjordiska garage ska byggas. Lite mer än en handfull kommuner låter 
inte byggherren bygga parkeringar överhuvudtaget på tävlingsområdet, utan tvingar 
byggherren att köpa parkeringsplatser enligt parkeringsnormen på annan tomt i 
närheten mot en avgift. 

”Parkeringsköp a ̈r obligatoriskt för alla byggherrar inom området och avgiften 
för parkeringsköp är 2,8 prisbasbelopp exklusive moms per parkeringsplats. 

Denna avgift ska erläggas till XX innan bygglov beviljas.” 

4.11.2  Framtidens transportlösningar 
I tävlingsprogrammen belyser flera kommuner att de vill se moderna och nytänkande 
lösningar på transport och kommunikationer. 

                                                 
111 Boverket (2018-04-30) parkering som styrmedel 
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Figur 22. Vilka lösningar kommunerna vill se på framtidens transport och kommunikationer 

 
Mobilitetslösningar är populärt i tävlingsprogrammen och närmare en tredjedel av 
kommunerna uppmuntrar byggherren att komma med hållbara och kreativa lösningar. 
Somliga kommuner sätter krav på specifika lösningar för att minska bilanvändandet; 
fyra kommuner kräver att en cykelpool ska upprättas inom området samt tio kommuner 
kräver inrättande av bilpool för att minska det privata bilägandet. 

”Byggherre etablerar cykelpool för sitt eget projekt alternativt i samverkan med 
en eller flera byggherrar. Cykelpool ska bestå av en blandning av elcyklar, låd- 

och lastcyklar samt plan för skötsel av dessa.” 

I linje med hållbarhetsambitionerna ställer 14 stycken av kommunerna krav på att 
området ska ombesörjas med laddstationer för såväl elbil som elcykel. Två kommuner 
ställer dessutom krav på att byggherren ska bekosta kollektivtrafikkort för de boende. 
Det redovisas ej i diagrammet ovan, men krav om att byggherren ska bekosta 
medlemskapen i fordonspoolerna förekommer. 

”Medlemskap i bilpoolen är obligatoriskt för alla byggherrar i 5 år. 
Medlemsavgiften för bilpoolen uppskattas 2020 till ca 100 kr/månad och 

lägenhet.” 

I tävlingsprogrammen efterlyser 15 stycken kommuner kreativa lösningar avseende 
transport och kommunikationer för att främja en hållbar utveckling. 
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”För att kommunen som helhet ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle måste 
bebyggelsen utvecklas så att hållbara transportlösningar prioriteras.” 

4.12  Social hållbarhet 
En del av samhällsutvecklingen är en social hållbarhet och kommunerna ställer krav på 
sociala åtaganden i tävlingsprogrammen. Det kan handla om sådana saker som 
kommunen vill att byggherren ska utforma eller åta sig som kommer att gynna 
kommunens invånare. 

 
Figur 23. Krav som kommunerna vill att byggherrarna ska genomföra för att främja den sociala 

hållbarheten 
 
Enligt kapitel 4.3 har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar vilket får antas vara en 
del i att tio stycken av kommunerna ställer krav på att byggherrarna ska upplåta 
lägenheter för kommunens räkning. Det kan till exempel handla om att kommunen vill 
hyra/köpa lägenheter för socialt boende, personer med funktionsnedsättning eller för 
flyktingar. 

”Om kommunen så önskar, ska kommunen ges möjlighet att hyra/köpa en 
mindre andel lägenheter för socialt boende.” 

Två kommuner förbehåller också sig rätten att bostäderna som uppförs ska fördelas till 
kommunens bostadskö. 

”Kommunen förbehåller sig rätt att anvisa samtliga bostadshus till sin tomtkö 
innan köparen erbjuder husen på den allmänna marknaden. Kommunen har 
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exklusiv rätt att erbjuda bostadshusen till sin tomtkö under två månader från 
det att köparen har redovisat slutgiltigt utförande och pris på respektive 

bostadshus i grundutförande. Byggherrens försäljningspris på husen ska följa de 
indikerade huspriserna i anbudet. Kommunen har inget ansvar för om de 

anvisade intressenterna inte fullföljer köpet.” 

 Fem kommuner vill att byggherren ska gestalta en förskola i området. 

”Förskolan ingår inte i köp- och genomförandeavtalet men dess placering 
inklusive tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och utevistelse ska studeras 

som en del i tävlingsförslaget.” 

En annan vill att aktören ska både gestalta och bygga förskola och skola. 

”Inom stadsdelen ska en kombinerad skola och förskola byggas.” 

Av 43 kommuner är det 16 stycken som öppnar upp för byggherrarnas fantasi och 
kreativitet när det kommer till att säkra den sociala hållbarheten på andra sätt än att 
säkra bostäder. 

”Tävlingsbidragen bör visa på kreativa lösningar som uppmuntrar till möten 
mellan boende och andra som rör sig i och nyttjar området. Bostadskvarteren 

ska utformas för att bidra till boendes engagemang i sitt område samt att 
stadsdelen präglas av aktivitet och folkliv.” 

En kommun vill uppmuntra byggherren att ha lösningar för lägre boendekostnader i 
strävan att uppnå en social hållbarhet. 

”Beskriv ställningstagande till hållbart byggande och social hållbarhet. Beskriv 
eventuella lösningar som bidrar till lägre boendekostnad.” 

Den fysiska miljön är också en del av den sociala hållbarheten, vilket en kommun tagit 
fasta på och kräver beaktning av. 
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”Den fysiska miljön ska bjuda in till delaktighet och inkludera människor i 
olika åldrar och av olika kön, liksom människor med olika socioekonomisk 

och kulturell bakgrund från närliggande områden.” 

4.13  Ekonomi 
Nedan redovisas hur ekonomiska frågor och krav framställs i tävlingsprogrammen. 

4.13.1  Prissättning av mark 
Kommunerna måste beakta lagstiftningen och de restriktioner som finns vid 
prissättningen av mark; anbudsförfarande eller ett fast pris bedömt genom en regelrätt 
marknadsvärdering. I tävlingsprogrammen har olika typer av prissättningsmodeller 
påträffats. 

 
Figur 24. Vilken typ av prissättning kommunerna använder sig av i markanvisningstävlingarna 

för marken 
 
Över hälften av kommunerna vill att byggherrarna ska lämna ett anbud på marken.  
Priset viktas olika mycket beroende på tävlingsprogram, i vissa väger det tyngre än 
andra. Tre tävlingsprogram presenterar ett anbudsförfarande med ett reservationspris, 
alltså måste budet överstiga ett givet pris annars accepteras inte anbudet. 

Sjutton stycken av kommunerna har ett fastpris på marken i anvisningen och lägger 
bara vikt vid tävlingsförslaget. 

En kommun anger ej pris i tävlingsprogrammet utan hänvisar till det efterföljande 
markanvisningsavtal som ligger i en bilaga. Vilken typ av prissättning kommunen 
tillämpar är okänt i och med att bilagor inte granskats i studien. 
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Köpeskillingen för marken som ska bebyggas samt förutsättningarna 
prissättningen framgår av bifogat koncept till markanvisningsavtal (bilaga 5) 

under punkt 5.7. 

4.13.2  Plankostnader 
Arbetet med att ta fram en detaljplan är en kostnadspost som kan finansieras i form av 
planavgift.112 Kommunens befogenhet att ta ut avgifter för plankostnader och bygglov 
regleras i 12 kap. 8-9 §§ PBL. 

 
Figur 25. Vem som bekostar detaljplanen samt hur kostnaden tas ut 

 
Endast två kommuner bekostar plankostnaderna, två andra kommuner täcker 
plankostnaderna genom att ta ut det i bygglovsavgiften. Tio stycken kommuner kräver 
att byggherren ska bekosta detaljplanen. Sju stycken kommuner räknar in planavgiften 
i köpeskillingen för marken. 

Över hälften av kommunerna i studien specificerar inte i tävlingsprogrammen hur 
plankostnaden ska finansieras. 

4.13.3  Allmän plats 
Kommunen ska som sagt finansiera allmän plats om de är huvudman för allmän plats. 
I tävlingsprogrammen har tre olika sätt att finansiera allmän plats påträffats. Dessa 
redovisas nedan. 

                                                 
112 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2015) s. 54 
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Figur 26. Hur allmän plats finansernas  

 
Av alla 57 granskade tävlingsprogram är det fem stycken av kommunerna som inte 
specificerar hur finansieringen av den allmänna platsen ska ske i tävlingsprogrammet. 

En klar minoritet, en enda kommun nämner att de tar ut gatukostnadsersättning. Av de 
resterande granskade tävlingsprogrammen inkluderar 14 stycken kommuner kostnaden 
för allmän plats i markpriset. Sju stycken av kommunerna tar ut exploatörsbidrag. 

”Kommunen tar ned berget, river befintliga byggnader samt anlägger 
anläggningar på allmän plats, såsom gator, gångvägar, parker och bro. 
Kommunen bekostar dessa åtgärder. Ersättning för gatukostnader samt 

plankostnader ingår i av bolaget angiven köpeskilling.” 

4.14  Övriga krav 
Krav som inte är konkreta eller tydligt pekar på vad kommunen vill se förekommer i 
tävlingsprogrammen. Det lämnar stort utrymme för tolkning men kräver samtidigt en 
tydlig problemlösning vilket åläggs byggherren att lösa. 

Det förekommer också krav, som ur en genomförandesynpunkt, är ologiska och 
ogenomtänkta. 
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Figur 27. Krav som påträffats i tävlingsprogrammen som varit svåra att förstå eller irrationella 

4.14.1 Irrationella krav 
Fyra kommuner har i sina tävlingsprogram uttryckt ologiska krav. Dessa krav är ur ett 
planeringssyfte ologiska, till exempel kommunala anläggningar på kvartersmark… 

”Belysningsanläggningar avseende gångbana och gata som placeras inom 
kvartersmarken kommer ägas och driftas av kommunen” 

… eller avtala om huvudmannaskap. 

”Huvudmannaskap för vägnätet i området regleras i köp- och 
genomförandeavtalet som tecknas före detaljplanens antagande” 

I ett tävlingsprogram tvingas byggherrarna att marknadsföra bilpoolslösningen. Rent 
ordagrant är det inte svårt att förstå, men konsekvensen av detta blir irrationell. Varför 
ska byggherren göra detta? 

”Byggherrarna ska gemensamt genomföra en kraftfull marknadsföring av 
bilpoolslösnigen och dess förutsättningar före första inflyttning. Medlemsavgiften 

för bilpoolen uppskattas 2020 till 100kr/månad och lägenhet.” 

I en kommun ska byggherren betala för parkeringen på sin kvartersmark. 
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”Anbudsgivaren betalar för parkeringsplatser för bostäder och besökande. 
Erforderlig parkering ska anordnas inom kvartersmark.”  

4.14.2  Svårtolkade krav 
Sex stycken av kommunerna ställer krav som är svåra att förstå – både vad som faktiskt 
står och vad kommunen faktiskt menar i kravspecifikationen. 

”Xs trädgårdsstad ska vara en nutida tolkning av den traditionella 
trädgårdsstaden. Det är en plats där människor vill mer än bara bo, de vill 

leva.” 

Sedan finns det krav som är stora och omfattande utan att egentligen säga någonting, 
men ställer ändå krav på att tänka utanför ramarna. 

”I Y vill X stad flytta fram gränserna och inspirera till oväntade lösningar, 
innovativa och banbrytande initiativ i både stort och smått. Ledorden vid 

utvärdering av inkomna förslag är därför enligt tidigare: Talang, Teknologi, 
Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt.” 

Som tidigare nämnt slår vissa kommuner ett slag för den ekologiska hållbarheten, men 
hur de vill göra det framgår dessvärre inte särskilt tydligt i tävlingsprogrammen. 

”- Bebyggelsen skall överensstämma med stadsdelens nya ekologiska profil. 

- Bebyggelsen skall överensstämma med begreppet hållbart samhällsbyggande 
med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.” 

Ibland får saker och ting en hela annan innebörd än vad som var tänkt. 

”Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning enligt 
exploateringsbidraget.” 

Vad är definitionen av ”mänskligt” i detta sammanhanget? 

”Hållbart, mänskligt och aktivt är ledord för området.” 



Krav i markanvisningstävlingar 
 

55 
 

En kommun vill att en omfattande parkeringsanläggning ska byggas för att sedan ägas 
och förvaltas av stadens parkeringsbolag, men den ska inte bli en egen fastighet. 

”Kvarteret ska också inrymma en parkeringsanläggning inom egen fastighet 
med utrymme för ett mobilitetscentrum som erbjuder fler funktioner än 

parkering för privatbilar, exempelvis bilpoolsplatser, elbilsplatser och cykelpool 
med tillhörande cykelservice. Parkeringsanläggningen ska ha plats för minst 

600 bilplatser vilket motsvarar cirka 20 000 kvadratmeter bruttoarea. 
Parkeringsanläggningen ska vara underbyggd med ett parkeringsgarage och gå 
att anlägga som en fristående konstruktion. Parkeringsfastigheten förutsätts 

inte ingå i en tredimensionell fastighet.” 
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5 Diskussion 
Svar har erhållits från 200 av 290 kommuner på frågan om de använder sig av 
tävlingsförfarande eller ej. Det har medfört att en indikation kan redovisas på hur många 
kommuner som använder sig av markanvisningstävlingar eller ej. Av de 200 som 
svarade var det 43 kommuner som specifikt använde sig av markanvisningstävlingar. 

En övergripande reflektion som gjorts är att kommunerna ibland inte uttalar ett krav 
som en kravspecifikation, utan lindar in kraven och nämner de snarare som 
bedömningskriterier. Betyder detta att om byggherren inte uppfattat en aspekt som ett 
krav, kommer dennes bidrag att läggas åt sidan för att denne ej uppfyller kriterierna? 
Något som vi anser vore en bra lösning är att kommunerna är tydliga med att 
bedömningskriterierna ligger som grund för kraven. Detta är också något som vi sett i 
vissa tävlingsprogram. Där har kommunerna gjort en ”skall-lista” med krav som ska 
uppfyllas, för att sedan väva in skall-kraven i bedömningskriterierna. 

Vidare är det oklart varför kommunerna nämner LOU, då det som sagt inte har något 
med markanvisning att göra eftersom kommunen säljer mark och markförsäljning inte 
omfattas av LOU. 

5.1 Överlåtelse mellan kommun och anbudsvinnare 
Resultatet visar att majoriteten av överlåtelserna mellan kommunen och 
anbudsvinnaren sker med äganderätt och inte ens en tiondel med tomträtt. En fråga vi 
vill ställa oss då är varför inte fler kommuner väljer upplåta med tomträtt? 
Propositionen En enklare planprocess belyser att kommunen då skulle handla som 
fastighetsägare istället för planmyndighet och därmed ha helt andra befogenheter att 
ställa krav på bebyggelsen. Lagstödet finns helt plötsligt för kommunen att ställa kraven 
de inte har lagstöd för som planmyndighet. Ur kommunens synvinkel bör tomträtterna 
vara en fördelaktig lösning eftersom de så småningom kan säga upp tomträtten när 
tiderna förändras och därmed vara ”med i tiden” och utvecklingen. Det som är en 
lämplig markanvändning idag är kanske inte är det i framtiden. Nackdelen för 
kommunen är att de måste ersätta tomträttshavaren för byggnadsverken som är 
uppförda på tomträtten om tomträtten upphör.  

En annan aspekt som behöver belysas är om upplåtelse med tomträtt en långsiktig 
hållbar lösning. Eftersom en tomträtt gäller i 60 år första gången den upplåts och 
därefter förnyas med ett intervall på 40 år, är upplåtelseformen säkrad under en relativt 
lång tid. Frågan är då vad som menas med långsiktig hållbar lösning? Hur lång tid är 
långsiktigt?   

Fördelen för byggherrarna är att de inte måste finansiera ett dyrt markinköp i en 
klumpsumma utan avgälden är en, i sammanhanget, mindre årlig avgäld. Men å andra 
sidan är det kanske också svårt att få en byggherre att vilja investera i ett stort projekt 
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om de inte får full äganderätt. Osäkerheten i tomträttsavgäldens storlek kan vara en 
anledning till att byggherrar drar öronen åt sig. 

5.2 Typ av bebyggelse 
Majoriteten av bebyggelsen som efterfrågades var flerbostadshus, vilket bör vara ganska 
logiskt. Områdena som markanvisats är i huvudsak centrala, attraktiva områden och 
kommunerna är medvetna om att städerna behöver förtätas och markanvändningen 
måste effektiviseras. Flerbostadshus är såklart den mest effektiva markanvändningen i 
och med att de inhyser flera hushåll på en liten yta. Rad- och kedjehus är trevligt och 
gemytligt men inte särskilt effektivt i och med att de i regel bara inhyser ett hushåll vilket 
också är fallet med småhus/villor. Stadsbilden, för att inte tala om stadsmiljön, vore rätt 
tråkigt om den bara innehöll stora flerbostadshus vilket kan ge belägg för en mindre 
effektiv markanvändning på vissa platser i staden. 

5.3 Upplåtelseformer 
Studien visar att över hälften av kommunerna vill ha hyresrätter och 20 stycken vill ha 
bostadsrätter. Resultatet säger även att kommunerna efterfrågar en blandning av 
bostadsrätter och hyresrätter. Bara tio kommuner efterfrågar äganderätter och tre 
kommuner vill se ägarlägenheter. 

I och med den omtalade bostadsbristen i samhället kan efterfrågan av hyresrätter kännas 
självklar. Bostadsrätterna är en modell som funnits i Sverige under en lång tid och 
funkar bra, vilket antagligen är anledningen till att de efterfrågas. Men att äga en 
bostadsrätt är inte alltid helt riskfritt i och med den ekonomiska risken som finns i en 
bostadsrättsförening. Ägarlägenheter som är ett relativt nytt begrepp verkar inte vara 
prioriterat i kommunerna, vilket är lite förvånansvärt i och med begränsningarna som 
finns för att skapa ägarlägenheter av befintlig bebyggelse. 

Samtidigt kan vi se riskerna i att efterfråga både bostadsrätter och ägarlägenheter. Redan 
2014 började det talas om amorteringskrav för bolån och alla granskade 
tävlingsprogram är utfärdade efter 1 januari 2015. Alltså visste byggherrarna redan då 
att det kan bli svårare att få köpare till bostäderna. 

5.4 Krav på byggnadsverk 
Kommunerna vill uppenbart styra en hel del byggtekniskt och gestaltande i 
tävlingsprogrammen både med och utan lagstöd. En femtedel ställer krav på 
byggnadsverk av trä vilket verkar vara den nya trenden i kommunernas byggnadspolicy 
för hållbarheten. Det är ju dock inget fel i att kräva att det ska byggas i trä, då kommunen 
genom 4 kap. 16 § PBL får lov att styra utformning, vilket vi anser trä vara en del av. 
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5.4.1 Särkrav och miljö- och klimatsmarta material 
Kommunernas ambitioner om att vara klimatsmarta och miljömedvetna lyser verkligen 
igenom tävlingsprogrammen. Av de 43 kommunerna är det 18 stycken som ställer krav 
på klimatsmarta och miljövänliga material. Över hälften av kommunerna ställer krav på 
en låg energiförbrukning, en knapp tiondel vill till och med dra det så långt att 
byggnadsverken uppförs som så kallade passiv-/nollenergihus. Det är verkligen inte fel 
att sträva efter att vara miljösmart och hushålla med resurserna, men när det går längre 
än vad lagen kräver är det tveksamt om det är skäligt. Å andra sidan är det kanske dags 
för en uppdatering när det gäller lagen och BBR, då utveckling av mer miljövänliga 
byggnadssätt hela tiden går framåt. En möjlig förklaring till att kommunerna hänvisar 
till sina egna riktlinjer är kanske att riktlinjerna uppdateras oftare än lagstiftningen.     

Självklart vill kommunerna vara i framkant när det kommer till att vara miljövänliga, 
bygga miljösmart och gynna den ekologiska hållbarheten, men till vilket pris? Hur 
mycket får det kosta att vara hållbar egentligen? Var finns den ekonomiska hållbarheten 
i denna aspekt? Fast å andra sidan är det ju inte ens kommunen som står för kostnaden. 
I själva verket är det den enskilda byggherren och i slutändan de som ska bo i 
byggnaderna byggherren uppför som kommer stå för kostnaden. Det är alltså 
byggherren som blir den miljövänliga aktören, inte kommunen. Det är byggherren som 
genomför och bekostar byggnationen och därför bör vara den som borde få en klapp 
på axeln. 

Om vi ska se det ur byggherrens aspekt blir det dyrare att bygga efter kommunens egna 
särkrav. Det är också komplicerat för byggherren att rationalisera sin produktion när 
olika kommuner har olika krav. I SOU:n Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav 
lyfts problemet med att kommunerna ställer särkrav. Bland annat kommer de fram till 
att byggkostnaderna ökar med 10-15 %.113 Vidare framhålls även att kommuners 
särkrav gör det svårare för byggherrarna att hantera de byggregler som finns.114 I en 
bostadsbrist som denna, där en del av befolkningen inte kan skaffa sig ett eget boende, 
borde det ju dessutom vara av prioritet att byggherrarna snabbt och enkelt kan uppföra 
bostäder efter ett enhetligt regelsystem, utan att det blir ett nytt miljonprogram. Det 
måste finnas något mellanting mellan att bygga hållbart och dyrt kontra hållbart och 
billigt. Särkraven på byggnadstekniska egenskaper och energihushållning medför inte 
bara en förvirring utan också extra kostnader – som om det inte vore dyrt nog att 
uppföra bostäder. Med denna bakgrund kan man ställa sig frågan om dyra bostäder 
verkligen är vad samhället behöver? 

Trots att en del av de byggnadstekniska kraven saknar lagstöd måste det ändå lyftas att 
kommunerna genom markanvisningstävlingarna försöker sträva efter en hållbar 
stadsbyggnad, ett gott syfte helt enkelt. Men vi anser att kommunerna borde föregå med 

                                                 
113 SOU 2012:86 s. 50 
114 SOU 2012:86 s. 11 
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ett gott exempel genom att kommunala bolag bygger bostäder efter samma krav som 
kommunen ställer på sina byggherrar. 

5.4.2 Gestaltning 
Gestaltning- och utformningskraven är de som varit svårast att tolka i studien, då det 
inte tydligt framgår vad kommunerna faktiskt efterfrågar. Dels för att de emellanåt varit 
otydliga och ospecifika, dels för att gestaltning och utformning är ett ganska okonkret 
ämne i sig. Kraven i tävlingsprogrammen har lämnat mycket till fantasin, vilket är lite 
av charmen och antagligen meningen med tävlingsprogrammen. Det kan tänkas att de 
arkitekter som utformar bebyggelsen utifrån kommunens gestaltningskrav inte alls har 
samma uppfattning som oss när det kommer till dessa svårtolkade krav.  

Byggherren ska lösa en hållbar gestaltningslösning på byggnader och utomhusmiljö. 
Även i gestaltningen slår kommunerna ett slag för hållbarheten, primärt i den ekologiska 
hållbarheten. En femtedel av kommunerna vill se gröna tak och närmare en tiondel vill 
ha gröna fasader. Gröna tak kan vara en vattendelare. Ur gestaltningssynpunkt, 4 kap. 
16 § PBL, kan gröna tak ses som utformning. Men om gröna tak efterfrågas som en del 
av dagvattenhanteringen hamnar frågan i en helt annan lagstiftning, där krav på gröna 
tak inte har lagstöd. 

En annan aspekt i hållbarheten är den sociala; kommunerna efterlyser tävlingsförslag 
som gestaltningsmässigt främjar den sociala hållbarheten. Ett utformningskrav som 
främjar den sociala hållbarheten med mötesplatser exempelvis på takterrasser har 
förekommit. Ett innovativt sätt att använda taket som annars inte fyller någon funktion 
mer än de byggnadstekniska grundfunktionerna, en attraktiv takterrass skulle kunna 
vara ett komplement till den klassiska utegården. 

Generellt kan vi konstatera att gestaltning är en stor del i tävlingsprogrammen. 
Kommunerna öppnar upp för byggherrarnas arkitekter att släppa lös sin kreativitet helt 
enkelt även om de har vissa ramar att hålla sig inom. 

5.5 Dagvatten 
Kommunerna vill gärna skjuta över ansvaret för dagvatten på fastighetsägarna, trots att 
LAV uttrycker att det är kommunernas ansvar.  Denna studie visar att kommunerna 
även i markanvisningstävlingar tillämpar LOD. 

Vi kunde i resultatet se att en stor del av kommunerna använde sig av LOD där ansvaret 
hamnar på fastighetsägarna. Dagvattnet ska både renas och fördröjas, helst ska 
dagvattnet även infiltreras på fastigheten. Men eftersom kommunen på ett sätt avsäger 
sig ansvaret för hanteringen av dagvatten när de använder sig av LOD, hur kan det då 
säkerställas att dagvattnet tas omhand på ett lämpligt sätt? 

Kommunerna efterlyser innovativa lösningar för dagvattnet på kvartersmark såväl som 
på allmän platsmark och kraven som ställs kan tolkas som att en genomtänkt 
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dagvattenhantering kan försköna områden. I tävlingsprogrammen läggs stor vikt vid att 
fullgoda dagvattenlösningar, som kan hantera stora mängder nederbörd, tillfogas i 
markanvisningsområdena. 

5.6 Ekonomi 
Studien visar att prissättningsmodellen som tillämpas i tävlingsprogrammen är antingen 
fastpris eller ett anbudsförfarande. Ett anmärkningsvärt fenomen i 
markanvisningstävlingarna är att kommunerna inkluderar andra avgifter, exempelvis 
plankostnader och gatukostnadsersättning, i köpeskillingen för marken. Vi ställer oss 
frågan vilka framtida konsekvenser detta kan få på prissättningen av mark? 

Eftersom kommunen enligt statsstödsreglerna inte får sälja mark för något annat än 
marknadsvärdet blir det en intressant fråga. Ingår andra aspekter i markpriset är det ju 
inte marknadsvärdet som blir köpeskillingen. Med andra ord säljer alltså de kommuner 
som har andra kostnader inkluderade i köpeskillingen inte till marknadsvärdet. Vad 
skulle hända om någon byggherre satte sig emot att denna inkludering sker? Är det 
något som sker idag vid förhandlingssituationen eller accepterar byggherrarna detta rakt 
av? 

Vidare kan det också diskuteras hur framtagningen av ett tillförlitligt ortsprismaterial 
kommer att påverkas när kommunerna inkluderar andra saker i köpeskillingen. Om inte 
värderingsmannen är noga i sin bedömning och granskning av ortsprismaterial finns 
risken att dess bedömning visar ett osannolikt marknadsvärde. I längden kan det få en 
negativ påverkan eftersom prisstatistiken inte visar det faktiska marknadsvärdet, utan 
en köpeskilling omfattande mer än bara marknadsvärdet. 

En annan aspekt som är intressant att diskutera är anledningen till varför kommunerna 
inkluderar gatukostnaden i markpriset. Kommunen har full rätt att ta ut gatukostnader, 
om det finns en antagen lagakraftvunnen gatukostnadsutredning. Frågan vi ställer oss 
är vad den bakomliggande anledningen till varför kommunerna inkluderar 
gatukostnaden i markpriset egentligen är? Här kan vi endast spekulera eftersom vi inte 
vet hur kommunerna som granskats gör i vanliga fall med gatukostnader. Kan det 
bakomvarande motivet vara att det inte finns någon antagen lagakraftvunnen 
gatukostnadsutredning och att kommunen på så sätt väljer att gå runt det genom att 
baka in kostnaden? I de fall där finansieringen av allmän plats inte nämns, kan vi då 
anta att kommunen bekostar eller att det är en förhandlingspunkt mellan kommun och 
byggherre? Eller ska vi anta att det står i kommunens riktlinjer för markanvisning? 

En annan ekonomisk fråga är kostnader för framtagning av tävlingsmaterial, både från 
kommunens och byggherrens sida, vilket torde vara omfattande och tidskrävande för 
båda parter. För kommunen handlar det om att ta fram de visioner som de har för 
markanvisningsområdet och allt material som ska ligga till grund för en framtida 
detaljplanering. Kommunerna vill sedan att byggherrarna redovisar sina förslag 
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utförligt. Det är många olika ritningar och andra handlingar som ska tas fram. Då det 
inte är säkert att byggherrarna vinner markanvisningstävlingen kan det bli en kostnad 
som de ej får tillbaka och på så sätt är det en risk för byggherrarna. Leder detta till att 
bostäderna som byggherrarna uppför blir dyrare? En konsekvens kan vara att det nästan 
uteslutande blir de stora byggherrana som kan delta i dessa stora tävlingsprojekt och att 
de mindre stängs ute. 

5.7 Hållbar utveckling 
Föregående kapitel öppnade frågan om ekonomisk hållbarhet när det kommer till 
prissättning och kommunernas handlande i att baka in andra avgifter i köpeskillingen. 
Som redan lyfts i diskussionen blir prisbilden skev och i längden kan det ge icke hållbara 
effekter i form av omotiverat höga ”marknadsvärden”. 

En annan ekonomisk aspekt i markanvisningstävlingarna är kostnaden för byggnaderna 
som ska uppföras efter kommunernas särkrav. Här kan kanske antas att den extra 
kostnaden det medför att bygga lågenergi- och passivhus motverkas i och med den 
minskade kostnaden för energiförbrukningen. Frågan är då när ekvationen går plus 
minus noll och ekonomisk hållbarhet förverkligas. 

En annan aspekt som rör den ekonomiska hållbarheten är i vilken utsträckning 
byggherren kan delta i själva detaljplaneprocessen och på så sätt få till en så ekonomiskt 
hållbar plan som möjligt för projektet. Då byggherren har möjlighet att anpassa 
detaljplanen till vad de vill genomföra får de friare ramar, vilket med stor sannolikhet 
genererar till kreativitet från byggherrarnas sida. 

Den sociala hållbarheten får en hel del utrymme i tävlingsprogrammen. Allt från att 
kommunen ska kunna hyra lägenheter för olika sammanhang som berör kommunens 
sociala skyldigheter, till att tävlingsbidragen ska redovisa mötesplatser som lockar 
invånare förutsättningslöst oavsett ålder. Kommunerna tar till synes hög hänsyn till att 
samhället ska vara hållbart även ur en social synvinkel och detta har märkts framförallt 
i tävlingsprogrammen från de större kommunerna som lägger stor vikt vid att 
presentera sina sociala mål och trycker på att anbuden ska redovisa hur dessa uppfylls. 

Ekologisk hållbarhet är en trend ute i kommunerna och de verkar måna om att det 
ekologiska tänket ska implementeras i allt. Ekosystemtjänster är ett begrepp som 
återkommer i flera kravspecifikationer och kommunerna kräver att byggherrarna ska 
skapa miljöer som främjar ekosystemtjänsterna och de fördelar dessa medför. Ett bra 
krav tycker vi, då vi står inför ett klimat som kräver att den ekologiska världen får ta 
större plats i samhällsbyggandet för att skapa en hållbar livsmiljö – inte bara för djur- 
och växtriket utan också för människan. 

De gröna taken är en intressant fråga som kan skapa mycket diskussion – en 
gestaltnings-/utformningsfråga eller en dagvattenhanteringslösning? Oavsett i vilket 
sammanhang kravet läggs fram är det utan tvekan en bra lösning för den ekologiska 
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hållbarheten, i och med att det kan agera ”hemvist” för insekter och andra småkryp 
samtidigt som det gagnar koldioxidbindande vegetation. Även gröna fasader är ett steg 
i att gynna ekosystemtjänsterna; dock kan det ifrågasättas hur fördelaktigt det är att ha 
tak och fasader klädda i vegetation ur en byggteknisk synvinkel gällande fukt och 
levande organismer. 

Frågan kan ställas hur de som ska bo i området senare kommer uppleva hållbarheten? 
Ur ett ekonomiskt perspektiv med relevanta hyresnivåer och prisvärda boenden. Den 
ekologiska och sociala hållbarheten kan gå ihop om de boende finner att utemiljöerna 
är trevliga att vistas i och bjuder in till möten med grannar och andra invånare. 
Möjligheten till en hållbar transportlösning som förbinder området med andra delar av 
staden främjar både den ekonomiska och ekologiska hållbarheten. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunerna är medvetna om att den 
hållbara utvecklingen måste beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. I 
tävlingsprogrammen understryker kommunerna att hållbarhetens alla aspekter ska tas 
hänsyn till i anbuden, vilket är bra – ska ett hållbart samhälle byggas måste alla dra sitt 
strå till stacken. 

5.8 Transport och kommunikationer 
I en klar majoritet av tävlingsprogrammen efterfrågas mobilitetslösningar vid transport 
och kommunikationer. Exempel på dessa mobilitetslösningar är bilpooler, cykelpooler 
och laddningsmöjligheter för elbilar. Alla dessa krav är sådana som det i dagsläget ej 
finns några lagstöd för. Vidare finns det i och för sig inte något uttryckt i lag att 
kommunerna inte får ställa denna typ av krav. Att det är en kommun som tvingar 
byggherren att betala medlemskap i en bilpool för varje lägenhet i fem år är något som 
vi reagerade starkt på. Samma kommun tvingade även byggherren att betala ett 
kollektivtrafikkort för varje lägenhet i ett år, vilket i våra ögon är häpnadsväckande. Det 
är i och för sig bra att kommunen vill främja sådana lösningar eftersom det får en positiv 
påverkan på miljön, men att byggherren måste betala för det känns inte rimligt. Det 
resulterar i en stor extra kostnad för byggherren, vilket i slutändan förmodligen kommer 
att påverka försäljningspriserna på bostäderna.  

Kravet att vara med i en bilpool drabbar inte enbart byggherrarna, det påverkar även de 
som ska bo i den uppförda bebyggelsen. Vad händer om de inte vill vara med i 
bilpoolen? Kan en konsekvens bli att de inte väljer att bosätta sig i området? Om de 
ändå gör det, tvingas de vara med och betala i bilpoolen ändå? Hur gynnar det den 
ekonomiska hållbarheten för de boende i området? Däremot är bilpool något som 
gynnar den ekologiska hållbarheten. Eftersom flera hushåll går ihop och äger bilar 
tillsammans, minskas utsläppen av avgaser från bilarna. En fråga som däremot behöver 
ställas är hur tillgången till bil säkrad för medlemmarna i bilpoolen? Blir en konsekvens 
att vissa hushålla även väljer att ha en privat bil vid sidan om bilpoolen? Blir det 
ekonomiskt hållbart för de boende? 
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Då kommunernas parkeringsnormer är en tolkning av 8 kap. 9 § PBL betyder det 
kanske inte att byggherrarna har samma tolkning. Är det då rimligt att byggherrarna 
tvingas att följa de tolkningar som kommunen har gjort för att få bygglov? Vad händer 
om byggherrarna har en annan tolkning av paragrafen? 

5.9 Övriga krav 
Sex stycken kommuner har krav som inte bara är svåra att kategorisera utan också att 
förstå logiken bakom. Exempelvis att en kommun ska äga och förvalta belysning till 
gångbana som ligger på kvartersmark; detta går inte riktigt ihop. Kommunen ska 
förvalta det som ligger på allmän platsmark enligt 4 kap. 7 § PBL, alltså hade det varit 
bättre att göra gångbanan och anläggningar som tillhör gångbanan till allmän plats. Det 
känns besynnerligt att kommunen, och i slutändan skattebetalarna, ska betala för något 
som inte ägs av kommunen, eftersom kvartersmarken inte ska ägas av kommunen efter 
markanvisningen. För byggherrarna blir det egentligen ingen påverkan, men frågan är 
hur kravet löses rent rättighetsmässigt? Är det ett servitut som ska bildas och vem 
betalar i så fall den åtgärden? Det är något som ej framkommer ur tävlingsprogrammet 
i fråga, men det tål att funderas på. 

Något som däremot påverkar byggherren är den typen av krav som är stora och 
intetsägande. Där blir det en tolkningsfråga om vad kommunen egentligen vill ha och 
vad byggherrarna i sin tur ska presentera. 

5.10  Kommunala riktlinjer 
Både under byggnadstekniska krav och ekologiska krav hänvisar kommunerna till andra 
kommunala policydokument och riktlinjer som ska följas. Med stöd av SOU:n Ökat 
bostadsbyggande och samordnade miljökrav har vi belägg för att anta att dessa policys och 
riktlinjer ställer högre krav än vad lagstiftningen medger, på både det ena och det andra. 
Vi vet också att dessa dokument inte är juridiskt bindande, utan snarare ska presentera 
kommunernas strategi för att nå exempelvis miljömål. 

Med detta sagt tycker vi inte att kommunernas riktlinjer är felaktiga för vi är villiga att 
tro att dessa riktlinjer innehåller väl motiverade bakgrundsmotiv. Det är bra att 
kommunerna vill verka för en hållbar utveckling och att kommunerna har tagit fram 
strategier för att nå dess mål. Men att påtvinga en byggherre att genomföra ett projekt 
efter dessa är inte bara fel utan ligger också långt utanför vad kommunerna har 
befogenhet att göra. En möjlig förklaring till varför kommunerna ändå gör detta är att 
den nuvarande lagstiftningen inte hänger med i den utveckling som sker idag. Är det en 
markering från kommunerna att en uppdatering av lagstiftningen behövs för att uppnå 
hållbarhetsmålen eller är orsaken något annat? 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges kommuner utformar sina 
markanvisningstävlingsprogram och vilken typ av krav som ställs på byggherrarna. För 
att klargöra detta har tävlingsprogrammens kravspecifikationer, bedömningskriterier 
och målsättningar granskats, tolkats och analyserats. 

Av landets 290 kommuner var det 200 som svarade på frågan om de använde sig av 
markanvisningstävlingar eller inte (se bilaga A). Av de 200 kommunerna var det 43 
kommuner som använde markanvisningstävlingar (se bilaga B). Av dessa 43 kommuner 
fick vi tillgång till 57 stycken markanvisningstävlingar.  

Antalet sidor som utgjorde de olika tävlingsprogrammen låg mellan 3 och 34 stycken. 
Av det kan vi dra slutsatsen att kommunerna utformar sina tävlingsprogram på olika 
sätt med varierande omfattning och olika typer av krav. Detta gör att slutsatsen av i 
vilken omfattning kommunerna använder sig utav markanvisningstävlingar svår att 
tolka. Helt klart kan sägas att omfattningen är varierande. Vi menar att anledningen till 
att tävlingsprogrammen är varierande beror på att avsaknaden av riktlinjer kring hur 
kommunerna ska utforma sina markanvisningstävlingar, vilket lämnar mycket tolkning 
och frihet till kommunerna. Att lagen (2014:899) om riktlinjer vid kommunal 
markanvisning inte innehåller några bestämmelser om hur de olika förfarandena vid 
markanvisning och markanvisningstävlingar specifikt ska gå till, gör att mycket lämnas 
fritt åt kommunen att tolka. I längden gör detta att kommunerna arbetar med 
markanvisningstävlingar på helt olika sätt, vilket resulterar i att transparensen som det 
pratas om i Statskontorets rapport Mark, bostadsbyggande och konkurrens - en granskning av 
den kommunala markanvisningsprocessen faller bort.115 

I tävlingsprogrammen ställer kommunen krav om följande; 

- Typ bebyggelse som ska uppföras 
- Upplåtelseformer som bostäderna ska ha 
- Uppvärmning för bebyggelsen 
- Byggnadstekniska krav 

- Utformningskrav 
- Miljöcertifieringar 
- Materialval med miljövänlig omtanke 
- Energiförbrukning 

- Gestaltnings och utformningskrav 
- Bebyggelse 
- Utemiljöer 
- Allmän plats 

- Ekologisk hållbarhet 
- Vegetation och grönska 

                                                 
115 Statskontoret 2012:25 s. 141 
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- Förnybar energi 
- Dagvatten 
- Transport och kommunikationer 
- Social hållbarhet 
- Finansiering av allmän plats och plankostnader 

Resultatet i denna studie visar att det bara är tretton av de totalt 43 deltagande 
kommunerna som inte ställer några byggnadstekniska krav på miljöcertifiering, 
miljövänliga materialval eller energiförbrukning. Det betyder alltså att det är 30 
kommuner som bryter mot särkravsförbudet i 8 kap. 4 a § PBL.  Utöver dessa tretton 
kommuner är det sex stycken som inte heller ställer specifika krav i 
tävlingsprogrammen, utan de hänvisar till kommunens övriga policydokument. Dessa 
policydokument ligger utanför denna studie och har således inte granskats.  

Enda gången som kommunen får agera som fastighetsägare är när de upplåter mark 
med tomträtt. Där har kommunen total frihet från särkravsförbudet i 8 kap. 4 a § PBL, 
vilket framgår av SOU:n Plats för fler som bygger mer.116 Därför är det endast vid 
tomträttsupplåtelser kommunen har rätt att ställa de krav de vill. Studien visar att det 
endast är tre kommuner som upplåter marken med tomträtt och som där med har rätt, 
med nuvarande lagstiftning, att ställa särkrav. 

6.1 Framtida studier 
Under arbetets gång har nya idéer och frågeställningar framkommit som kan vara 
intressanta att undersöka vidare. Dessa presenteras kort nedan: 

- Jämföra äldre markanvisningstävlingar, alltså markanvisningstävlingar som 
genomfördes före 1 januari 2015, med de markanvisningstävlingar som 
genomfört efter 1 januari 2015. Har det blivit någon ändring i hur kommunerna 
ställer krav på byggherrarna och vilken typ av krav ställdes före 1 januari 2015? 

- Vad står det i kommunernas egna riktlinjer/policys? Ställer kommunen där 
högre krav än BBR? Hur ser det ut? 

- Endast granska kommunernas riktlinjer och se på de olika förfarandemetoder 
som används samt hur de förklarar de olika metoderna. 

- Kontrollera hur väl kommunernas riktlinjer stämmer överens med 
markanvisningstävlingar och markanvisningar över lag. 

- Hur ser byggherrarna på hur kommunen arbetar vid markanvisning? 
- Hur ser avtalen ut som följer markanvisningstävlingarna? 
- Kommunerna  
- Följa upp den fråga vi ställer oss i vår slutsats: ”Är det en markering från 

kommunerna att en uppdatering av lagstiftningen behövs för att uppnå hållbarhetsmålen 
eller är orsaken något annat?”   

                                                 
116 SOU 2015:105 s. 163 och s. 185 
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Bilagor 

A. Kommuner som har svarat 
Ale 
Alingsås 
Aneby 
Arvika 
Askersund 
Avesta 
Bengtsfors 
Berg 
Bjurholm 
Bjuvs 
Bollnäs 
Borgholm 
Borlänge 
Borås 
Bräcke 
Burlöv 
Dals-Ed 
Danderyd 
Degerfors 
Dorotea 
Ekerö 
Emmaboda 
Enköping 
Eskilstuna 
Eslöv 
Fagersta 
Falköping 
Falun 
Finspång 
Flen 
Forshaga 
Färgelanda 
Munkedal 
Mölndal 
Nora 
Nordanstig 
Nordmaling 
Nybro 
Nykvarn 
Nynäshamn 
Nässjö 

Orsa 
Osby 
Ovanåker 
Oxelösund 
Pajala 
Partille 
Piteå 
Ragunda 
Region 
Gotland 
Ronneby 
Rättvik 
Sala 
Salems 
Simrishamn 
Skara 
Skellefteå 
Skinnskatteberg 
Skurup 
Skövde 
Gislaved 
Gnesta 
Gnosjö 
Grästorp 
Gullspång 
Göteborg 
Götene 
Habo 
Hallbergs 
Hallstahammar 
Halmstad 
Hammarö 
Haninge 
Haparanda 
Heby 
Helsingborg 
Herrljunga 
Hjo 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 

Hultsfred 
Hylte 
Håbo 
Hällefors 
Härjedalen 
Härnösands 
Härryda 
Hässleholm 
Höganäs 
Hörby 
Järfälla 
Jönköping 
Kalix 
Karlsborg 
Karlskoga 
Karlstad 
Sorsele 
Sotenäs 
Storuman 
Stenungssund 
Stockholm 
Storfors 
Strängnäs 
Strömstad 
Strömsund 
Sundbyberg 
Sundsvall 
Sunne 
Surahammar 
Svalöv 
Svedala 
Säffle 
Säter 
Sävsjö 
Södertälje 
Sölvesborg 
Tanum 
Tibro 
Tierp 
Tjörn 
Tomelilla 

Torsby 
Torsås 
Trelleborg 
Tyresö 
Täby 
Uddevalla 
Ulricehamn 
Umeå 
Upplands-Bro 
Vadstena 
Klippan 
Knivsta 
Kristianstad 
Kristinehamn 
Krokoms 
Kumla 
Kungsör 
Kungälv 
Kävlinge 
Laholm 
Leksands 
Lerum 
Lessebo 
Lidingö 
Lilla Edet 
Lindesberg 
Linköping 
Ljungby 
Ljusnarsberg 
Lomma 
Ludvika 
Lund 
Lycksele 
Malung-Sälen 
Malmö 
Malå 
Mariestad 
Markaryd 
Mark 
Mora 
Mullsjö 

Valdemarsvik 
Vallentuna 
Vansbro 
Vara 
Varberg 
Vaxholm 
Vetlanda 
Vilhelmina 
Vimmerby 
Vindeln 
Vingåker 
Vårgårda 
Vänersborg 
Värmdö 
Värnamo 
Västervik 
Västerås  
Växjö 
Ystad 
Åmål 
Ånge 
Åre 
Årjäng 
Åsele 
Älmhult 
Älvkarleby 
Ängelholm 
Öckerö 
Ödeshög 
Örebro 
Örkelljunga 
Örnsköldsvik 
Östersund 
Österåker 
Östhammar 
Östra Göinge 
Överkalix 
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B. Karta över vilka kommuner som har 
markanvisningstävlingar 
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C. Förteckning av granskade markanvisningstävlingar 
Kommun Område Typ Diarenummer 

Avesta Horndal Markanvisningstävling DDMB 2017-000273 

Borlänge Ornäs hamn Markanvisningstävling  
Enköping Älvdansen Markanvisningstävling  
Eskilstuna Hagaholmsvägen Markanvisningstävling  

Eslöv 
Johnsons Minne, Sädgåsen 
1 Markanvisningstävling  

Falköping Kv. Diamanten Markanvisningstävling  
Falköping Prästgårdsgärde Markanvisningstävling  
Gnesta Vackerby Trädgårdsstad Markanvisningstävling  
Göteborg stad Gibralltarvallen Markanvisningstävling  
Habo Västrasolhöjden Markanvisningstävling  
Hammarö Lillängshamnen Markanvisningstävling  

Haninge Örnens väg 
Program för 
markanvisningstävling  

Helsingborg Oceanhamnen, etapp 2 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Helsingborg Oceanhamnen, etapp 1 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Håbo 
Bålsta Centrum, Etapp 1, 
kv 9 

Inbjudan till 
markanvisningstävling Dnr 2016/000222 

Håbo 
Bålsta Centrum, Etapp 2, 
kv 3&4 

Inbjudan till 
markanvisningstävling Dnr KS 2017/00557 

Härryda Stenbrottet i Mölnlycke 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Hässleholm Björklunda Markanvisningstävling  

Järfälla 
Barkabystaden etapp 1, 
kvarter 6 Markanvisningstävling  

Karlsborg 
Aggerudsviken vid sjön 
Möckeln 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Kungälv Nordtag Markanvisningstävling  

Lerum 
Tollerud 4:47, Mossen och 
Brännabben Markanvisningstävling  

Linköping Berga 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Lund Pilgrimen 2 Markanvisningstävling  

Malmö stad Hyllie 2017 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Mjölby Södra Björkudden Markanvisningstävling  

Nacka 
Orminge centrum, 
Nybackakvarteret. Etapp 1 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Nacka 
Orminge centrum, 
Nybackakvarteret. Etapp 2 

Inbjudan till 
markanvisningstävling     
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Nässjö Gambrinus, ettap 2 Markanvisningstävling  

Oskarshamn 
Brädholmen, ettap 1 - inre 
hamnen Markanvisningstävling  

Simrishamn Kivik Markanvisningstävling  
Stockholms stad Måbärsstigen Markanvisningstävling DNR E2016-03089 

Stockholms stad Bällstaviken Markanvisningstävling DNR E2017-02906 

Stockholms stad Kolkajen del 2 Markanvisningstävling DNR E2017-00228 

Stockholms stad Kolkajen Markanvisningstävling DNR E2017-01021 

Strömstad 
Canning, bostäder och 
verksamheter Markanvisningstävling DNR TN/2016-0071 

Sundbyberg Rosengatan/Tulegatan 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Sölvesborg kv. Rödbläran 
Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Tyresö Wättinge, Etapp 1 Markanvisningstävling  
Täby Täby park, ettap 1 Markanvisningstävling  
Uppsala Rosendal, etapp 3 Markanvisningstävling  
Uppsala Ulleåker Markanvisningstävling  
Vallentuna Kristineberg, etapp 1 Markanvisningstävling  
Varberg Kungsäter och Varberg Markanvisningstävling  

Varberg Madarinen 2, Lilla Träslöv Markanvisningstävling  
Vallentuna Gärdesvägen Inbjudan till markanvisning  

Vaxholm Norrberget 
Inbjudan till 
markanvisningstävling Änr 20167110.253 

Vellinge Gläntan, Falsterbokanalen Markanvisningstävling  

Värmdö 
Kvarnbergsterrassen i 
Gustavsberg 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Växjö 

Hornshaga centrum, Kv 
Solnedgången och Kv 
Skymningen 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Växjö 

Bredvik, kv Droppen 1, 
Kv Enskiftet 1, Kv Skuren 
1, Kv Tunnlandet 1 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Växjö 
Vikaholm, Kv taket 2 och 
Tamburen 8 

Inbjudan till 
markanvisningstävling  

Åre Duved Markanvisningstävling Dnr:Dia.2016.230/260 

Åre Järpen Markanvisningstävling Dnr:Dia.2016.230/260 

Örebro Norra Ormesta Inbjudan till förstudie  

Örebro 
Södra Ladugårdsvägen, 
etapp 2 Inbjudan till förstudie Dnr: Sam 926/2015 

Österåker Hagabyäng och kullar  
Inbjudan till 
markanvisningstävling  
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D. Kodblad över kraven i tävlingsprogrammen 

 

43 granskade kommuner, 57 
tävlingar

T
ot

al
t

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A
A

A
B

A
C

A
D

A
E

A
F

A
G

A
H

A
I

A
J

A
K

A
L

A
M

A
N

Byggtekniska krav
Sten 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trä 9 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puts 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tegel 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miljöcertifiering 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Energiförbrukning 22 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Passiv-/nollenergihus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Miljövänliga/klimatsmarta 
material 18

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

Kommunala policydokument 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Dagvatten
Kommunens ansvar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kommunala policydokument 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hänvisning till 
planbestämmelse 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grönytefaktor 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gröna tak 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LOD 24 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Upplåtelseform
Hyresrätt 22 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
Bostadsrätt 20 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Ägarlägenheter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Äganderätt 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Ej specificerat 23 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Innovativa lösningar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Typ av byggnation
Flerbostadshus 34 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Radhus/kedjehus 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Småhus/villor 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ej specificerat 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Uppvärmning
Fjärrvärme 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Varm akvifär (Bergvärme) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Solenergi 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerat 22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Transport och 
kommunikationer
P-norm bil 34 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
P-norm cykel 22 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Cykelparkering 16 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laddningsmöjligheter för bil 
och cykel 14

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Cykelpool 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilpool 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Parkeringsköp på annan tomt 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Kollektivtrafikkort för boende 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreativa lösningar för att 
minska bilberoende 15

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Underjordiskt garage 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Allmän plats, finansiering
Gatukostnad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakas in i markpriset 14 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Exploatörsbidrag 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Ej specificerat 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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43 granskade kommuner, 57 
tävlingar
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A
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A
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A
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A
L

A
M

A
N

Gestaltning-
&utformningskrav
Hög arkitektonisk 
utformning/kvalitet 16

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Utemiljöer 9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gestaltningsprogram/illustratio
nsplan 9

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

Takterrass 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balkong/uteplats 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gröna fasader 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gröna tak 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diffusa gestaltnings- & 
arkitetturkrav 32

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

Ekologisk hållbarhet
Ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald 11

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Odlingsmöjligheter 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kompensationsåtgärder 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kommunala policydokument 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Solenergi 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egenproducerad/förnybar 
energi 10

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Bevara grönska och vegetation 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Ospecificerade hållbarhetskrav 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Social hållbarhet

Kommunens bostadskö 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Förskola/Skola 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Lägenheter för kommunens 
räkning 10

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Ospecificerade krav som 
främjar social hållbarhet 16

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Genomgående entré mellan 
gata och gård 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

43 granskade kommuner, 57 
tävlingar
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Andra krav
Krav som är svårtolkade 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krav som är irrationella 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Överlåtelse
Tomträtt 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Äganderätt 29 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Ej specificerad 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pris
Fast 17 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Anbud 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Anbud,  med reservationspris 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ej specificerat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detaljplan
Påverkbar 22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Ej påverkbar 19 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Otydligt om byggherren kan 
påverka 4

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Finansiering av detaljplan

Kommunen bekostar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Byggherren bekostar 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Ej specificerad 
kostnadsfördelning 22

0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0

Genom bygglovsvgift 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planavgift ingår i köpeskilling 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ersättning för förslag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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