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för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för prissättning av mark blir tydliggjorda. 

2.1 Styrande dokument 
Styrande dokumenten är i första hand gällande översiktsplan samt fördjupad översiktplan, där 
sådan finns. I dessa anges vilken markanvändning som är aktuell och de övergripande målen 
för kommunens utbyggnad. 

2.2 Markanvisningsmetoder 
Det finns olika metoder för markanvisning. Östra Göinge kommun tillämpar två alternativa 
metoder, direktanvisning och anbudsförfarande. 

2.2.1 Direktanvisning 

Direktanvisning kan användas för mindre projekt och i områden med begränsad efterfrågan, 
samt då det är av avgörande betydelse med en snabb och enkel process eller då kommunen 
önskar ett specifikt koncept som är svårt att säkra genom markanvisning i konkurrens. 

Sarnhällsbyggnadsavdelningen, enhetschef mark och exploatering, har genom 
kommunstyrelsens delegationsordning rätt besluta om direktanvisningar inom ramen för 
beslutspunkt avseende förköpsrätt för tomter för bostadsändamål samt mark för 
industriändamål. 

2.2.2 Anbudsförfarande 

Anbudsförfarande är det normala förfarandet för markanvisning. Det innebär att kommunen 
tar fram ett prospekt där förutsättningarna för projektet redovisas. Kommunstyrelsen 
godkänner prospektet före utannonsering. Sarnhällsbyggnadsavdelningen bereder inkomna 
anbud och tar fram förslag till markanvisning för beslut av kommunstyrelsen. 

2.3 Grundläggande villkor och riktlinjer 
Intresseanmälningar/anbud ska skickas in tillsammans med en översiktlig redogörelse, 
principskisser, eventuella bostadstyper, upplåtelseformer, byggnadsvolymer, utformning och 
tekniska frågor av vikt. 

Kommunen bedömer intresseanmälningar/anbud med utgångspunkt från byggherrens 
ekonomiska stabilitet, referensobjekt, upplåtelseform, byggnationens bidrag till att 
komplettera orten samt pris (vid anbudsförfarandet). 

Kommunen gör en bedömning av upplåtelseformer utifrån marknad och efterfrågan samt 
behovet av ett differentierat utbud, varför det kan komma att villkoras att viss 
del av ett lägenhetsbestånd skall vara hyresrätter eller bostadsrätter. 

I avtal om överlåtelse eller upplåtelse av mark ska anges byggnadsvillkor som fastställs efter 
dialog med byggherren. Avtal skall också innehålla uppgifter om sanktioner och vitesavgifter 
i de fall som byggnadsvillkoren inte uppfylls. Vidare ska villkor och standard för anläggning 
av infrastruktur och allmän platsmark beskrivas. Avtalet ska reglera alla intäkter och 
kostnader för infrastruktur och allmän plats mellan byggherren och kommunen, såsom 
anläggningsavgifter för vatten- och avlopp med anslutning till den allmänna VA
verksamheten, utifrån ansvaret för anläggningskostnadema. Alla brukningsavgifter för den 
allmänna VA-anläggningen skall tillfalla kommunen. 














