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1. Definition 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan
Gävle 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. Markanvisningar regleras i Lag 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

2. Utgångspunkter och mål

Gävle kommun arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt. En viktig 
förutsättning är tillgången på bra bostäder och verksamhetslokaler. Vi behöver 
planera för 10 000 nya bostäder till 2030. Årligen behöver vi ha en 
planeringsberedskap för 700 nya bostäder och en faktisk produktion av 500 
nya bostäder. När det gäller näringslivets och det offentligas behov av mark är 
Gävle kommuns målsättning att alltid ha 60 hektar planlagd mark i beredskap.

Kommunens ambition är att utveckla och stärka samarbetet med byggherrar 
och andra aktörer och därmed få en effektivare process som kan medverka dels 
till ett ökat byggande och dels till lägre kostnader. 

Dessa riktlinjer för markanvisningar utgår från politiskt beslutade mål och 
strategierna som kommer till uttryck i budget, översiktsplanen för Gävle stad, 
inriktningsprogrammet för bostadsförsörjning och miljöstrategiska 
programmet m fl. 

Gävle kommun vill ha många byggherrar för att främja ökad konkurrens och 
ett varierat utbud. Både små och stora byggherrar, lokala, nationella och 
internationella, uppmuntras att bygga i Gävle. Gävle kommun välkomnar att 
byggherrarna själva är aktiva och kommer med projektidéer vilka kan leda till 
en markanvisning. 

3. Villkor

 Gävle kommun kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om 
inte lagakraftvunnen detaljplan föreligger vid tidpunkten för 
markanvisningen.

 Förmedling av tomter ägda av Gävle kommun för enskilt bostadshus 
omfattas inte av dessa riktlinjer utan sker via kommunens tomt- och 
småhuskö.

 En markanvisning är tidsbegränsad till två år från kommunens beslut 
om att godkänna avtal om markanvisning, om inget annat anges. Om 
ett marköverlåtelseavtal inte kan träffas inom dessa två år kan 
kommunen göra en ny markanvisning. Om förseningen av projektet 
inte beror på byggherren kan kommunen medge en förlängning av 
markanvisningen.

 En markanvisning kan återtas om det är uppenbart att byggherren inte 
avser eller kan genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
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avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte 
byggherren rätt till ersättning. 

 Om en byggherre fått markanvisning och tänkt projekt inte visar sig 
genomförbart ska Gävle kommun och byggherren bära sina egna 
nedlagda kostnader och ger inte byggherren rätt till en ny 
markanvisning som kompensation. 

 Markanvisning får inte överlåtas utan Gävle kommuns skriftliga 
godkännande. Det gäller även överlåtelse till närstående företag.

 Om anvisningen avser byggrätter för småhus ska fördelningen av 
tomter till köpare i första hand förmedlas via kommunens tomt- och 
småhuskö.

 Samhällsbyggnadsutskottet fattar ett markanvisningsbeslut och ett 
markanvisningsavtal upprättas som klargör de förutsättningar och 
villkor som ska gälla för markanvisningen för det aktuella projektet.

 Den som erhåller markanvisning måste uppfylla nedan ekonomiska 
krav och Gävle kommun förbehåller sig rätt till bedömning av 
intressenters ekonomiska status som grund för val av 
förhandlingspart. Intressenter får inte:

1. vara i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning 
eller vara föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina 
betalningar eller vara underkastad näringsförbud

2. vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande

3. vara dömd för brott avseende yrkesutövningen

4. ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

5. ha brister i sina ålägganden avseende socialförsäkringsavgifter 
eller skatt.

 Gävle kommun förbehåller sig rätten att kontrollera ovanstående 
punkter hos aktuella intressenter. Intressent som inte uppfyller 
ovanstående krav är inte kvalificerad för aktuell markanvisning.

 Utöver ovanstående krav ska intressent i samband med sin 
intresseanmälan lämna in en ekonomisk rapportering som innehåller 
föregående års årsbokslut samt innevarande års delårsbokslut.
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4. Hantering av markanvisningar

Kommunen använder tre tillvägagångssätt vid markanvisning beroende på vad 
som är ändamålsenligt i respektive projekt;

1. Direktanvisning
2. Markanvisnig genom anbud
3. Markanvisningstävling

Direktanvisning
Direktanvisning kan ske i de fall där kommunen har byggklar mark att anvisa 
och det inte finns något behov av att infordra anbud eller att genomföra en 
markanvisningstävling. Priset baseras på en oberoende expertvärdering som 
genomförs innan försäljningen

Markanvisning genom anbud
Anbudsförfarande innebär att en eller flera byggherrar ges möjlighet att lämna 
anbud utifrån i förväg bestämda urvalskriterier anpassade till varje anvisning 
där det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet väljs. 

Markanvisningstävling 
Markanvisningstävling kan användas för projekt där arkitektur, nytänkande, 
tekniska utmaningar och hållbarhet är aspekter som kan motivera ett 
tävlingsförfarande. En jury, sammansatt av representanter för berörda 
förvaltningar, bedömer inkomna förslag anpassade till varje projekt där det 
mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet väljs. 

5. Prissättning

Det pris som köparen/byggherren ska betala för marken utgörs av 
marknadsvärdet enligt detaljplanen d.v.s. den maximalt tillåtna byggrätten 
som detaljplanen medger. Byggrätten prissätts i normalfallet per uppvärmd 
BTA-yta ovan mark.

Mark för industri, lager och logistik prissätts per kvm. Mark för kontor och 
handel prissätts per uppvärmd BTA-yta ovan mark som detaljplanen medger. 

6. Handläggningsrutiner

Direktanvisning
Markanvisning genom direktanvisning genomförs enligt följande 

1. Ansökan om direktanvisning ska vara skriftlig. I denna skall 
byggherren visa aktuellt område på en karta med en beskrivning av 
volymer, bostadstyp och hur man planerar att lösa parkering och 
angöring med mera. Ansökan anpassas efter projektets art och 
platsens förutsättningar.
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2. Ansökan bör överensstämma med kommunens strategiska dokument 
exempelvis gällande översiktsplan för området, miljöstrategiska 
programmet, inriktningsprogram för bostadsförsörjning etc.

3. En projektledare utses från kommunens Mark- och 
exploateringsavdelning som följer byggherren under processen. 
Projektledaren sköter dialogen med byggherren och andra 
förvaltningar och bolag inom kommunen. Projektledaren undersöker 
vidare tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar för 
projektets genomförbarhet. Om projektet uppfyller kommunens 
övergripande krav och mål görs en värdering av marken. Inom 10 
veckor ska projektledaren återkoppla till byggherren om det är möjligt 
att starta projektet. 

4. Byggherren har därefter möjlighet att skriva ett avtal om 
markanvisning med kommunen och kommunen beställer 
detaljplanen. Projektledaren från Mark och Exploateringsavdelningen 
och byggherren är båda med i detaljplaneprocessen. När detaljplanen 
och till markanvisningen nödvändiga lantmäteriförrättningar vunnit 
laga kraft skriver parterna ett marköverlåtelseavtal. Byggherren svarar 
själv för att söka bygglov och få detta beviljat.

5. Kommunen förbehåller sig rätten att avsätta en del av ett område för 
kommunens egna behov såsom förskola, skola, vård och 
omsorgsboende, gruppboende mm om så krävs. I dessa fall 
upphandlar kommunen dessa entreprenader enligt lagen om offentlig 
upphandling.

Markanvisning genom anbud
Markanvisning genom anbud genomförs enligt följande:

1. Samhällsbyggnad Gävle och eventuellt andra förvaltningar och 
intressenter tar fram ett förfrågningsunderlag. Underlaget omfattar en 
kravspecifikation med urvalskriterier som till exempel typ och 
omfattning av bebyggelse, upplåtelseform, gestaltning, krav på 
kommunal service, markpris, boendekostnad mm. I Underlaget anges 
även hur utvärderingen ska göras.

2. Byggherrarna får del av förfrågningsunderlaget genom annonsering, 
utskick eller via Gävle kommuns hemsida.

3. Intresserade byggherrar lämnar in anbud med skisser och beskrivning 
av idéer i enlighet med förfrågningsunderlaget.

4. Samhällsbyggnad Gävle samt eventuellt andra förvaltningar 
utvärderar inkomna anbud och tar fram ett förslag till 
markanvisningsbeslut till Samhällsbyggnadsutskottet där en eller flera 
byggherrar utses enligt angivna kriterier. 
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5. Byggherren har därefter möjlighet att skriva ett avtal om 
markanvisning med kommunen och kommunen beställer 
detaljplanen. Projektledaren från Mark och Exploateringsavdelningen 
och byggherren är båda med i detaljplaneprocessen. När detaljplanen 
och till markanvisningen nödvändiga lantmäteriförrättningar vunnit 
laga kraft skriver parterna ett marköverlåtelseavtal. Byggherren svarar 
själv för att ansöka om bygglov.

6. Till skillnad från en markanvisningstävling behövs i detta fall inga 
omfattande handlingar, utan redovisningen kan bestå av en enkel skiss 
eller referensobjekt med en kortare beskrivning av projektidén enligt 
förfrågan. 

Markanvisningstävling
En markanvisningstävling vänder sig till byggherrar som vill vara med och 
utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som 
möjligt på hur ett område kan bebyggas. 

Markanvisningstävling genomförs enligt följande:

1. Samhällsbyggnad Gävle och eventuellt andra förvaltningar och andra 
intressenter tar fram ett tävlingsprogram. Programmet omfattar en 
kravspecifikation med urvalskriterier som till exempel typ och 
omfattning av bebyggelse, upplåtelseform, gestaltning mm. I 
programmet anges även hur utvärderingen ska göras.

2. Byggherrarna får del av tävlingsprogrammet genom annonsering, 
utskick eller via Gävle kommuns hemsida.

3. Intresserade byggherrar lämnar in tävlingsförslag med skisser och 
beskrivning av idéer i enlighet med tävlingsprogrammet. Förslagen ska 
utgå från de förutsättningar som kommunen ger, t.ex. att tänka nytt 
kring hållbar utveckling

4. En jury bestående av tjänstemän och politiker utvärderar inkomna 
förslag och tar fram ett förslag till markanvisningsbeslut till 
Samhällsbyggnadsutskottet där en eller flera byggherrar utses. 
Kommunen förbehåller sig rätten att välja ut de lämpligaste 
byggherrarna i respektive projekt

5. Byggherren har därefter möjlighet att skriva ett avtal om 
markanvisning med kommunen och kommunen beställer 
detaljplanen. Projektledaren från Mark och Exploateringsavdelningen 
och byggherren är båda med i detaljplaneprocessen. När detaljplanen 
och till markanvisningen nödvändiga lantmäteriförrättningar vunnit 
laga kraft skriver parterna ett marköverlåtelseavtal. Byggherren svarar 
själv för att söka bygglov och få detta beviljat
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Verksamheter

Vid försäljning av mark för näringslivets behov tillämpas endast 
direktanvisning. Ledig planlagd mark annonseras på objektvision.se. 
Byggnationen ska påbörjas inom ett år från avtalsskrivning, om inte återgår 
köpet till kommunen. Handpenning på 10 % av köpeskillingen betalas kontant 
och återfås inte om köpet inte fullföljs. Intresseanmälan för markanvisning för 
näringslivets behov lämnas till kommunens företagsservice, 026-17 80 00 eller 
foretagsservice@gavle.se. Företagsservice lotsar då intressenten till rätt 
handläggare. Om ärendet kräver samordning av flera aktörer bjuds 
intressenten in till ett möte med de handläggare som krävs. Ansökan om 
markanvisning ska ske skriftligt. I ansökan beskrivs typ av verksamhet t ex 
industri, kontor, lager eller handel.

7. Avsteg 

Riktlinjerna får frångås i enskilda fall om det krävs för att ändamålsenligt 
kunna genomföra en detaljplan. Beslut om avsteg fattas av 
Samhällsbyggnadsutskottet.
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