
Öppnar markanvisningssystemet upp för korruption? 

Varför väljer vissa kommuner att helt utesluta konkurrensutsättande metoder samtidigt som andra 

väljer att bara använda en metod? Vem är det egentligen som ska bestämma tilldelningsmetod och 

till vilket pris? Under vår undersökning av kommunernas markanvisningssystem uppdagades tidigt en 

rad frågetecken. Det första vi la märke till var de stora skillnaderna mellan kommunerna. Alla har sina 

egna sätt och metoder för tilldelning av markanvisningar och stundtals verkar det vara en fråga om 

politik snarare än vad som ger det bästa resultatet. Kanske tilldelas marken till någon som 

kommunen favoriserar? Någon som varken betalar mest eller skapar ett värde som eftertraktas. 

Vår granskning ger en bild av hur det svenska markanvisningssystemet fungerar. Försäljningen av 

kommunal mark skiljer sig som tidigare nämnt mycket kommunerna emellan. Vissa kommuner väljer 

t.ex. att bara direktanvisa mark medan andra bara använder sig av tävlingsförfarande. De flesta 

kommuner vi intervjuat väljer även att utesluta metoder då de anser att deras egna system fungerar 

bra. Många kommuner har en god tanke i sitt sätt att tilldela markanvisningar, men få har lyckats få 

systemet med försäljning av kommunal mark att fungera bra, sett utifrån. När ett markområde ska 

säljas för exploatering har intressenterna ofta problem med att förstå vad som gäller. Särskilt om de 

är nya i kommunen.  

I de fall där tilldelningen skett under konkurrens går det ofta att hitta en motivering, även om det 

ibland kräver lite jobb. Däremot är det svårare när markanvisningen tilldelas direkt till en byggherre, 

utan att konkurrensutsätta valet. Då är det svårt att få tag på en motivering till varför en viss 

byggherre valdes före alla andra intressenter. Hur vet man då att kommunen inte gynnar en viss 

part? Det enkla svaret är: ”Det finns väl ingen korruption i Sverige?”. Det är i varje fall det vi i 

dagsläget får lita på. Eftersom valet av byggherre till största delen fortfarande väljs godtyckligt 

genom den så kallade direktanvisningen.  

Att utesluta budgivning på kommunal mark är ett val många kommuner gör. Andra kommuner väljer 

att överanvända det. Att aldrig testa vad marknaden är villig att betala innebär en risk. Hur prissätter 

man egentligen något som har ett lågt utbud och hög efterfrågan utan att använda en budgivning? 

Alternativet är att titta på jämförelseköp som de flesta som värderar byggrätter använder. Men om 

jämförelseköpen i sin tur bygger på andra jämförelseköp, hur vet då säljaren att priset är satt till 

marknadsvärdet?  

Svaret är att det gör säljaren inte. Flera kommuner i storstadsregionerna har nyligen testat att lägga 

ut mark på budgivning för första gången. Resultatet visade sig ge en markant ökning av 

försäljningspriset i samtliga fall. Tydligast var det i Göteborg, där marknaden var villig att betala 150% 

mer än tidigare toppnotering. När något prissätts med jämförelseköp som utgångspunkt måste 

jämförelsen vara rätt prissatt. Annars fortplantar sig felet och skapar ett falskt marknadsvärde. 

Att få maximalt betalt för sin mark är det enda en del kommuner eftersträvar. Vilket resulterar i 

bostadsrätter och inte hyresrätter som efterfrågas mest. Dagens hyresregleringar gör det omöjligt att 

få samma värde i att bygga hyresrätter som bostadsrätter. Trots detta vill många byggherrar bygga 

hyresrätter, med villkoret att marken får köpas billigare. Att veta vad marken maximalt är värd är en 

sak. Att kommunen ska ta ut det priset är en helt annan. Har ett projekt högre krav än normalt, eller 

annan upplåtelseform än den mest lönsamma så måste priset på marken sänkas därefter. 

Kommunen har möjlighet att styra stadsutvecklingen. Det är dags att de gör det. Att förvalta 

skattebetalarnas pengar på bästa sätt innebär inte att maximera intäkterna, utan att maximera 

värdet.  



Avslutningsvis vill vi lyfta problemet med att kommunens kompetenta tjänstemän ofta hindras på 

kommunalpolitisk nivå att genomföra stadsutvecklingen på bästa sätt. Det är de folkvalda 

politikernas ansvar att styra stadsutvecklingen och att bestämma var och vad som ska byggas. Men 

efter det borde de lämna över ansvaret till de med kunskapen om hur det ska genomföras. Låt våra 

tjänstemän göra sitt jobb på bästa sätt, utan hinder, och på det sättet öka transparensen i 

markanvisningssystemet. 
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