RIKTLINJERFÖRMARKANVISNINGOCH
MARKANVISNINGSAVTAL
BAKGRUND
I ochmed ändraderegleri Plan-och bygglagen(ändradgenom SFS2014:900)och en ny lag
om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) skall riktlinjer upprättas inom de kommuner

som arbetarmedmarkanvisningarochexploateringsavtal.Dennyalagenträddei kraft den l
januari 2015.

Lagensägeratt "Riktlinjernaskainnehållakommunensutgångspunkterochmål för
överlåtelserochupplåtelseravmarkområdenförbebyggande,handläggningsmtineroch
grundläggandevillkor förmarkanvisningarsamtprinciperförmarkprissättning."
Kommunfullmäktige skall anta riktlinjerna.
SYFTE

Detövergripandesyftet med ett kravpåriktlinjer formarkanvisningaräratt skapaökad
tydlighet vid försäljningavkommunalmarkochvid exploateringav annansmark. Föralla
potentiella byggherrar ska det vara tydligt vilka villkor kommunen ställer och vad som kan
förväntas av kommunen i form av handläggning och beslut om markanvisning.

Genomriktlinjer förmarkanvisninggeskoiiununenett verktyg föratt påverkanyttjandet av
marken, t ex ett områdesinnehåll,byggnadersochbostädersutformningoch vilka
upplåtelseformer som skall gälla. Riktlinjer bidrar ocksåtill undvikande av att köp av mark
skeri spekulationssyfte.
Markanvisningsavtal skall tecknas med stöd av dessa riktlinjer.

Riktlinjerna ärdock endastvägledande,vilket såledesinnebäratt deinte ärbindande,varken
för kommunen själv eller for de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå
avtal med. Kommunen kan alltså, i enskilda fall, besluta att fi-ångåsina riktlinjer. Dock kan

dettaöverklagasoch fåtill följd attbeslutetupphävs.
DEFINITION

Medmarkanvisningavsesenöverenskommelsemellan enkommun ochen byggherresom ger
enbyggherreensamrättatt underenbegränsadtid ochundergivnavillkor förhandlamed
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägtmarkområde for

bebyggande.Kanocksåkallasoption.
En markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av

ett kommunaltbolagomfattasinte av dennadefinition.
Markanvisning kan ske antingen genom anbudsförfarande, genom markanvisningstävling
eller att kommunen direktanvisar ett markområde.

KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTEROCH MÅLFÖRÖVERLÅTELSEAV MARK
FÖRBEBYGGANDE
Omfattnin

Riktlinjerna gäller inte den tomtmark och de enskilda tomter som finns till försäljning i
tomtkatalogen eller annars säljs for enskilt bruk till privatpersoner och som omfattas av
kommunfullmäktigetidigarefastställdaprinciper försådanatomter, t ex genomtomtkön.
Tidsbe änsnin

Markanvisningen begränsas till högsttvå årfrånbeslutsdagen frånbehörigt organ i
kommunen. Tydlig dateringskall finnasi markanvisningsavtalet. Senastpådendagsom
markanvisningenupphörskall avtal om köptecknas. Om avtal om köpej kanträffashar
kommunen rätt att göra en ny markanvisning med annan part.

Kommunenharrätt att återtamarkanvisningenom byggherrenuppenbartinte avsereller
förmåratt genomforaprojektet i enlighetmedmarkanvisningensbeslut. Markanvisningen
upphör dåutan rätt till ersättning till motparten, om villkoren i avtalet inte uppfyllts inom
angiventid.

Kommunenkandockbeviljaförlängningav avtalet, fömtsattatt byggherrenaktivt driver
projektet och/elleratt förseningeninteberorpådenne.
N

"ande av marken

Byggherren/exploatören fårunder, i markanvisningsavtalet angiven tid, ta markområdet i
anspråkfor att kunnautföra,förprojektet, nödvändigaåtgärder,t exmarkundersökningar.
Avgift

Enmarkanvisningsavgift(optionsavgift) skall tasut motsvarande5 % procentpåuppskattat
försäljningspris, dock lägst 5. 000 kr.

Markanvisningsavgiftendras avpåköpeskillingenvid fullföljandeavmarkaffären.Om
markanvisningen avbryts utan fullföljande av markaffar, och avbrottet inte berorpå
kommunen, återbetalas inte inbetald avgift.
Utformnin och enomförande

Markanvisningsavtaletskall regleradetaljer såsomvem som ansvararfor anläggandeoch
bekostnad av utbyggnad av kvartersmark, anläggande och bekostnad av allmän platsmark,
framtida driftkostnader samt andra till projektet kommande kostnader, t ex lantmäterikostnader.

Evenftjella intäkter skall också regleras i avtalet.

Föratt erhållamarkanvisningsavtalskall byggherrenkunnauppvisauppgifter som företagets
affärsidé,ekonomiskastatus, organisationmed firmatecknareochreferensobjekt.
Närmarkanvisningsavtalmedgivits, kanbyggherrenpåbörjaprocessenmed denplanerade
byggnationen.

I avtalet fastställsdentidplansom gällerförbyggnationen.I avtalet försäkrasocksåatt
projektet genomförs i enlighet med gällande detaljplan.

Detaljplajneprocess

En markanvisning äroftast kopplat till genomförandet av en detaljplan enl. PBL. Vanligtvis
skermarkanvisningeni planprocessensinledandefas. Att detaljplanenvinnerlagakraftblir då
enförutsättningföratt markförsäljningeneller upplåtelsentill slut skagenomföras.Detkan
ocksåförekommaatt markanvisningskerfor ett områdesom ärplanlagtsedantidigaremen
ännu inte bebyggts.

Omdetaljplan skall upprättaseller ändrasåliggerdetbyggherrenatt ansökaochbekostadetta.
Dock skall projekteringen i samband med detaljplanearbetet ske i samråd med kommunen.
Byggherren står för den ekonomiska risken under detaljplanearbetet.

Omprocessenmed detaljplanenavbryts gesintebyggherrendirekträtttill ersättningfrån
kommunen.

Överlåtelseav avtalet

Markanvisningsavtaletfårinte överlåtastill annanbyggherreutankommunens skriftliga
medgivande.
Referenser

Byggherrenskall, påbegäranfirånkommunen, kunnauppvisareferenserfi-åntidigare
genomförda projekt, vilka skall beaktas.
Förprojekt med hyresrätter skall särskild hänsyn tas till byggherrens ekonomiska stabilitet.
Den kommunala tomtkön

Byggherren skall, vid byggande av egnahem, om såkommunen begär, erbjuda visst antal
tomter till den kommunala tomtkön.

Kommunal rissättnin

Prissättningavkommunensmark skall varamarknadsanpassadutanatt varaprisledande.
Grundprincipen ska alltid vara att kommunens intäkt förmarken skall motsvara kostnaderna

föranskaffiiing,planläggningochmarkförädling/exploatering.
Prisetpåmarken ärocksåberoendepåom detaljplan förområdetärgenomfördföre
etableringen eller om den ska genomföras av byggherren.

Ommarken, som skall omfattas avmarkanvisningsavtalet,interedanärprissatt, såkan
prissättningen bestämmas enligt nedan;

.

Anbudsförfarande(dåblir priset denavgörandefaktorn) t ex omkommunenkänner
behov av att få ökad kännedom om marknadsvärdet för obebyggd mark.
Anbudsförfrågan skall utannonseras.

.

Markanvisningstävling(kommunen ställerstörrekrav påbyggherrensom skall
förevisaprojektidéni detalj, t ex arkitektur, ändamål,ekonomisk, ekologiskochsocial
hållbarhet, miljöstrategi och därpriset ärinte den avgörande faktorn). Priset skall då

fastställasgenomoberoendevärdering.Markanvisningstävlingenutannonseras.
.

Markanvisningstävling används t ex vid större exploateringar i attraktiva ocb'eller
centrala lägen.
Direktanvisning (inget anbudsförfarande). Priset fastställs genom oberoende

värderingeller gällandetaxa.Direktanvisningkan skeefterinlämnad,skriftlig,
intresseaiimälan, innehållande bl a beskrivning av tänktaprojektet, kartor, ritningar,

ekonomiska förutsättningar och tidplan. Andra handlingar kan krävas från kommunen

innanbedömningkangörasom lämpligheteni projektet.
Kommunenärmedvetenom att stödtill näringslivet,t ex i form av överlåtelseavmark till ett
oskäligt lågt pris eller köp av mark till ett oskäligt högtpris, ärotillåtet enligt kommunallagen.
Ett sådant"stöd"kantillåtasvid synnerligaskäl (kommunallagen2 kap 8 §) men fårinte
strida mot EU:s statsstödsregler.

Handläggning

Enbyggherrekankontaktakommunenmed önskemålom markanvisningsavtal. Önskemålet
kommer därefter att beredas av ansvarig förvaltning och i enlighet med gällande

delegationsordning, förbeslut. Kommunstyrelsen fattar de beslut som inte innefattas av
delegationsordningen.

Kommunenkansjälvinledaett anbudsförfarandeeller enmarkanvisningstävlingochdet sker
dågenom annonseringochutskickav anbudsunderlageller tävlingsbestämmelser.
Konkurrensförhållandenpåmarknadenskall beaktasföratt förhindraatt ett fåtalföretagfår
en monopolställning.

Övergripandepolitiska inriktningsbeslut, som finns inomkommunenvid tecknandetav
markanvisningsavtalet, skall följas. Exempel på sådanakan vara olika policydokument.

Nedan redovisas andra kommunala styrdokument rörande förvaltning av kommunägd mark. Dessa dokument ska också fungera som verktyg
for tjänstemännen inom Samhällsbyggnadsforvaltningen föratt päbästa sätt verkställa uppdraget.
Kalix koinmuns författningssamling,Reglementefor Samhällsbyggnadsnämnden
Riktlinjer for förvaltning av Kalix kommuns markinnehav
Riktlinjer förförvaltningav Kalix kommuns skogsinnehav
Prissättning av kommunal mark, exkl egnahems- och fiitidstomter
Anvisningarförhandläggningav tomtkön samt for försäljningav kommunaltomtmark
Riktlinjerfor Exploateringsavtal
Allmännalokala ordningsföreskrifterförKalix kommun
Torghandelsstadga for Kalix kommun

Rutin Kalix kommun - Nedskräpning i naturen, lomt eller allmän plats (Bygg- och Miljö)
Exempelpä lagstiftningatt förhållasigtill
Miljöbalken (1998:808)
Plan- ochbygglagen(2010:900)
Jordabalken(l 970:994)
Fastighetsbildningslagen(1970:988)
Expropriationslagen(1972:719)
Ug om kommunalamarkanvisningar(SFS2014:899)
Lagom gaturenhälbiingochskyltning(l 998:814)
Väglagen (l 971:948)
Avfallsforordningen (2011:927)

