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Processen att skapa ett fungerade 

system som reglerar markanvändning 

och optimerar denna, är i ett 

utvecklingsland viktigt men skapar oftast 

problem. Brist på resurser, kunskap och 

förståelse för förändring, är faktorer som 

försvårar utvecklingen. Hur förvaltas 

mark-användningen vid stadsplanering? 

Vilka ekonomiska vinster/förluster 

uppstår? Identifiering av problem i ett u-

land kan bli många, givet 

förutsättningarna kanske färre?  

Trots det dåliga utgångsläget Kosovo hade 

efter kriget 1999, verkar markanvändningen 

nu gå mot ett mer kontrollerat system enligt 

de kommunala arbetarna i landet. Bättre 

stöd från den centrala sidan skulle dock 

förbättra kvalitén i det kommunala arbetet. 

Viktig kunskap om de urbana områdena 

saknas dock fortfarande, varför det blir svårt 

för Kosovo att utvecklas utan hjälp från mer 

erfarna länder. 

Två processer som påverkat den urbana 

utvecklingen är olovliga byggnader och 

förändringar i planerad markanvändning. 

Olovliga byggnader som byggdes upp 

under landets uppbyggnadsfas är idag ett 

hinder för optimal urban utveckling. 

Lösningen har varit att legalisera de flesta 

byggnader och försöka planera 

stadsutvecklingen med hänsyn till dem och 

deras lägen, istället för att riva, vilket anses 

som kapitalförlust. Förändring av 

markanvändning är en benämning på en 

process som oftast konverterar 

jordbruksmark till mark för bebyggelse, och 

kan liknas med att få byggrätt. Denna 

process har dock inte allt för stora krav 

associerade till sig när en sådan 

konvertering ansöks om, vilket har öppnat 

upp för privata aktörers intressen att 

påverka den planerade bebyggelsen.  

Undersökning av kommunerna visade att 

det politiska läget i landet hade direkt och 

kortsiktigt inflytande på policys. Många 

samarbeten och beslut togs med politiska 

partiers bästa intresse i beaktande, vilket 

hämmar en rättvis utveckling i landet. Svagt 

samarbete mellan centrala och lokala nivåer 

har dock identifierats, vilket gör det svårare 

för den lokala nivån att uppfylla de centrala 

kraven. 

Denna analys kan vara intressant för 

Kosovos institutioner, i syfte att identifiera 

dess brister och framgångar för att på så sätt 

tillåta vidareutveckling av ett system i 

rörelse. Av samma anledning borde det 

också vara av intresse för internationella 

samarbetspartner inom området att veta vad 

som behöver förbättras och identifiera hjälp 

landet är i behov av. 

Studien representerar mitt examensarbete 

som genomfördes under våren 2016 i 

Kosovo, främst kommunerna Fushë 

Kosove, Lipjan och Klinë. Statlig och 

kommunal administration analyserades och 

intervjuer med representanter från såväl 

statliga som kommunala myndigheter och 

invånare i valda kommuner genomfördes.  


