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1 Markpolicy och markanvisningspolicy. 
Kommunfullmäktige antog hösten 2006 en övergripande vision för Stenungsund 2015:  

 

”Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling.” 

 

Till Visionen angavs sju inriktningar:  

 livslångt lärande  

 bostäder för alla  

 trygghet med hållbar miljö och säkerhet  

 positivt företagsklimat  

 kommunikation  

 turism  

 rekreation och god folkhälsa  

 

GRs förbundsstyrelse godkände 2008 Strukturbild för Göteborgsregionen. I strukturbilden 

ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden regionen och ska utvecklas 

genom en attraktiv pendeltrafik i enlighet m. K2020. Ambitionen är att medlemskommunerna 

lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering 

utgå från och följa strukturbild och den överenskommelse den innebär.  

 

Utifrån Stenungsunds kommuns övergripande vision, mål, värdering, kommunala- och 

regionala styrdokument har beredningen för miljö- och fysisk planering arbetat fram 

föreliggande markpolicy med inriktningsmål och markanvisningspolicy med riktlinjer. 

Dokumentet innehåller övergripande mål och riktlinjer  

 vad avser kommunal markreserv,  

 mark för bostäder, mark för verksamheter  

 samt tillvägagångssätt för anvisning och försäljning av kommunal mark. 

 

Policyn utgår från regionalt antagna strategiska dokument som GR:s strukturbild och K2020 

och ett antal kommunala dokument såsom översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, 

miljöprogram och policy för näringslivet. 

1.1 Övergripande syfte 
Policyn syftar till att tydliggöra Stenungsunds kommuns ambitioner vad avser markförsörjning  

1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv 

Kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram belyser den politiska viljan rörande 

hur och var kommunen ska växa och utvecklas Kommunens antagna näringslivspolicy har som 

ett av sina mål att kommunen ska tillse att det finns god tillgång på färdigställd attraktiv 

industrimark och markreserver och därigenom ha en hög beredskap för nyetableringar och 

omlokaliseringar vilket även ligger i linje med en av de visionens sju inriktningar. Mål rörande 

bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling uppfylls enklast genom att kommunen har 

rådighet över berörd mark.  
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 Vid behov av mark skall förvärv ske  genom frivilliga överenskommelser . Vid tvist kan 

tvångsvist förvärv ske genom expropriation . Expropriation kan endast tillämpas för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. 

2 Politiska inriktningsmål 

2.1 Politiskt inriktningsmål - markförsörjning 

”Genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap skall ambitionen vara att tillgodose 

behovet av mark för bostadsområden , företagsetableringar och övrig samhällsservice. Därför 

är det viktigt att kommunen köper in mark i strategiskt viktiga områden, för att skaffa sig 

rådighet över markinnehavet. Kommunens markreserv skall präglas av långsiktighet, god 

framförhållning och med grund i kommunens översiktsplan. 

2.2 Politiska inriktningsmål - mark för bostäder 

”God tillgång till kollektivtrafik ska prägla planering av mark för bostadsområden .”  

2.2.1 Politiska inriktningsmål – mark för verksamheter 

”Det ska finnas mark för verksamheter i kommunens alla delar. Verksamhetsområdena ska 

upplevas som harmoniska, positiva och tillgängliga av både näringsidkare, anställda och 

allmänhet.  

 

Tillgång till kollektivtrafik ska prägla kommunens verksamhetsområden.” 

 

Företag och institutioner ska känna sig välkomna att etablera eller utvidga verksamhet i 

kommunen.” 

 

3 Policy och riktlinjer för markanvisning  
För att fullgöra kommunens ansvar gällande bostadsförsörjning och näringslivsutveckling 

fördelar kommunstyrelsen genom markanvisningsbeslut kommunal mark till intressenter för 

planering av ny bebyggelse. För att alla intressenter ska bli bedömda och behandlade utifrån 

samma grunder har denna markanvisningspolicy och riktlinjer arbetats fram. 

3.1 Vad är en markanvisning? 

En markanvisning är en exklusiv förhandlingsrätt att under en viss tid (2 år) och under vissa 

givna villkor förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförande av byggnation 

inom ett visst markområde som kommunen äger. 

 

Kommunstyrelsen fattar beslut om att godkänna markanvisning för aktuellt projekt och viss 

intressent. Därefter upprättas och godkänns ett markanvisingsavtal där intressenten förbinder 

sig att acceptera uppställda villkor för markanvisningen. För bostadsområden skall de allmänna 

mål och riktlinjer som finns i bostadsförsörjningsprogrammet  och i ÖP vara normerande.  

Försäljning av marken sker genom tecknande av exploateringsavtal i samband med antagande 

av detaljplan för området ifråga. 
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3.1.1 Grundläggande kriterier för markanvisning – val av intressent 

Kommunen utgår från nedanstående grundläggande kriterier för val av intressent för 

markanvisning. Mer specifikt anpassade kriterier ställs upp för varje enskilt objekt.  

 

Vid mark för bostäder prioriteras normalt intressenter som erbjuder hyresrätter till rimlig hyra i 

långsiktig förvaltning och/eller erbjuder goda lösningar för kommunala verksamheter. Prioritet 

kan också ges till den som erbjuder bostadsprojekt som innehåller en tydlig möjlighet att 

utveckla ekologiska och bostadssociala dimensioner. 

 

Mångfald - Kommunen eftersträvar mångfald i boendet och stor variation vad avser 

upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, både i kommunen som helhet och i dess 

olika områden. 

 

Tillgänglighet – Kommunen eftersträvar hög tillgänglighet för alla vid all byggnation. 

 

Konkurrens och mångfald - Kommunen ska verka för att främja goda konkurrensförhållanden. 

Företag, stora som små, ska ha möjlighet att etablera sig i kommunen. Hänsyn ska tas till 

intressentens ekonomiska stabilitet och intresse av långsiktig förvaltning av bebyggelsen med 

avsedd upplåtelseform. 

 

Boendekostnader - Kommunen eftersträvar en mångfald i boendet och ser positivt på 

producenter som vill producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser. 

 

Gestaltning – områdets gestalting är en viktig punkt vid val av intressent. 

 

Tidsplan - Tidsplan över projektet ska finnas med i intresseanmälan 

4 Regler för hantering av markanvisningar 
1. Markanvisning innebär en exklusiv förhandlingsrätt med kommunen som tidsbegränsas 

till två år. Om inte en bindande överenskommelse om exploatering tecknats inom dessa 

två år faller avtalet och det står det kommunen fritt att göra en ny markanvisning. Om 

byggnation inte påbörjats senast 24 månader efter det att detaljplan vunnit laga kraft 

eller om det är uppenbart att exploatören inte förmår eller avser att genomföra projektet 

i den takt och på det sätt som avsågs vid markanvisningen har kommunstyrelsen rätt att 

återta markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte rätt till ersättning.  

Kommunstyrelsen kan besluta om förlängning under förutsättning att byggherren aktivt 

driver projektet och att förseningen inte beror på byggherren. 

 

2. Byggintressenten står all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. 

Detaljplanearbetet ska ske i samråd med kommunen. Projekt som avbryts till följd av 

beslut under planprocessen ger ingen rätt till ersättning men förtur till ny likvärdig 

markanvisning skall ges. 

 

3. Markanvisning får inte överlåtas utan kommunstyrelsens skriftliga godkännande. 

 

4. Markanvisning kan ske genom direktanvisning, markanvisningsutlysning eller 

markanvisningstävling med inriktning på gestaltning och genomförandefrågor. 
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5. Kommunstyrelsen  äger rätt att bestämma om upplåtelseform för anvisad mark. 

Kommunstyrelsen kan besluta om utarrendering av kommunal mark för kortare tid. För 

utarrendering av kommunal mark under längre tid än 5 år krävs beslut av 

kommunfullmäktige . Förlängning av ett kortare arrende kräver beslut av 

kommunfullmäktige. 

 

6. Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning 

 

7. I samtliga ärenden om markanvisning ska skriftlig dokumentation finnas. Förslag till 

beslut som rörande markanvisning som tillställs kommunstyrelsen ska innehålla en 

sammanfattande bedömning och uppgifter om vilka intressenter som varit med i 

processen, vilken intressent som förordas och skälen till detta. 

4.1 Tilldelning av kommunalägd detaljplanelagd mark 

Tilldelning av industrimark eller annan redan planlagd mark sker i enlighet med fastställd rutin 

för tilldelning av industrimark. Genom beslut om tilldelning, tillika beslut om försäljning utser 

en behörig instans köpare av marken ifråga. Vid större markområden eller specifika lägen kan 

även detaljplanelagd mark anvisas i enlighet med markanvisningspolicyn. 

5 Styckebyggda småhus (tomtkön) 
Kommunala tomter för styckebyggda småhus förmedlas genom kommunens tomt- och 

småhuskö och i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställda ”Avgift och regler för tomt- 

och småhuskön i Stenungsunds kommun.”  Möjligheterna för enskilt byggande av småhus i 

attraktiva områden skall utökas. 

6 Markpriser 
Försäljning av kommunal mark ska ske till marknadspris. 

 

Om kommunen ställer krav på att en exploatör skall bygga hyresrätter har marknadsvärdet 

generellt sett bedömts lägre jämfört med om kommunen inte ställer ett sådant krav. Det utgör 

inget otillåtet statsstöd att sälja till det lägre marknadsvärdet, förutsatt kravet är rätt formulerat.  
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7 Bil. 1 Terminologi 
 

Markanvisning – exklusiv förhandlingsrätt med kommunen rörande genomförande av 

byggnation inom ett visst markområde som kommunen äger 

 

Direktanvisning 
Vid direktanvisning beslutar kommunstyrelsen att anvisa mark till en intressent utan att söka 

efter andra intressenter genom en utlysning/tävling. Metoden kan exempelvis vara aktuell då 

efterfrågan på aktuell mark är liten eller då  kommunen är intresserad av ett visst 

projekt/uttryck som en intressent presenterat. 

 

Markanvisningsutlysning 
Vid markanvisningsutlysning önskar kommunen får förslag från flera intressenter med enklare 

skisser över tänkt byggnation. Kriterier ställs upp för varje enskilt projekt. Metoden kan vara 

aktuell för projekt där det arkitektoniska uttrycket inte är det mest centrala……. 

 

Anvisningstävling med inriktning på gestaltning och genomförande 
Vid anvisningstävling med inriktning på gestaltning och genomförande önskar kommunen 

förslag från flera intressenter med mer utvecklade förslag vad avser utformning, gestaltning 

och genomförande av byggnationen. Kriterier ställs upp för varje projekt. Kan vara aktuellt då 

det arkitektoniska uttrycket är centralt, vid byggnation på strategiskt viktig eller mark i väldigt 

attraktiva lägen. 

 

Markanvisningsavtal – avtal mellan kommunen och vald intressent om förutsättningarna och 

giltigheten för markanvisningen 

 

Exploateringsavtal – genomförandeavtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i 

fråga om genomförandet av viss detaljplanen. Kan även reglera köp och försäljning av 

fastighet.  

 

Marktilldelning – beslut om tilldelning, tillika försäljning av redan detaljplanelagd mark. Sker 

genom ”Rutin för tilldelning av industrimark”. Beslut om köpeavtal fattas i regel samtidigt som 

tilldelningsbeslutet. 

 

Direktanvisning – Mark anvisas till en intressent utan föregående utlysning eller tävling. 

Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om vem kommunen ska teckna markanvisningsavtal med 

samt godkänner själva avtalet. 

 

Markanvisningsutlysning –Intressenter får efter en utlysning möjlighet att visa sitt intresse för 

anvisning genom att inkomma med förslag och enklare skisser. Som grund för utlysningen kan 

ett planprogram och/eller ett markanvisningsprogram arbetas fram. Kommunstyrelsen fattar 

sedan beslut om vem kommunen ska teckna markanvisningsavtal med samt godkänner själva 

avtalet. 
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markanvisningsprogram – Beskrivning av den politiska viljan för genomförande av projektet 

samt mer mark- och exploateringsinriktade frågor än vad som behandlas i ett planprogram. I 

markanvisningsprogrammet ställs även kriterier för val av intressent upp. 

 

Planprogram – Genom ett planprogram kan kommunen ange planens utgångspunkter och mål.  

 

 

 

 


