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RIKTLINJER 

 

Definition: I Gällivare kommun är riktlinje ett samlingsnamn för de dokument som varken 

kan sägas vara en föreskrift (dvs. rättsregler) eller ett styrdokument (som styr kommunal 

verksamhet). Riktlinjer är inte bindande för vare sig myndigheter, enskilda eller 

kommunanställda, utan är generella rekommendationer om tillämpningen av en lag eller hur 

någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Syftet med riktlinjer är att säkerställa 

likabehandling samt god kvalitet i handläggningen av kommunens olika ärenden samt att man 

som kommunmedborgare lätt kan bilda sig en uppfattning av vad som förväntas när man 

ansöker om ett stöd, bidrag eller annan offentlig tjänst eller nyttighet. Riktlinjer finns i 

kommunens författningssamling. 
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Vi behöver bli fler  

Gällivare kommun behöver fler som bygger bostäder, affärs- och industrilokaler till alla som vill bo 
och verka i Gällivare.  
 
Gällivare kommun vill med dessa riktlinjer för markanvisningar beskriva kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av mark som kommunen äger för bebyggande, kommunens 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, principer för markprissättning, 
principer för fördelning av kostnader och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå ett markanvisningsavtal med Gällivare kommun.  
 
Riktlinjerna avser att beskriva hanteringen av inkomna intresseanmälningar om markanvisning, 
beslutsgången i dessa ärenden, vilka uppgifter som behövs i en intresseanmälan för att denna ska 
kunna bedömas samt bedömningsgrunder för utvärdering av intresseanmälningar. 
 
Med markanvisning avses i det följande en överenskommelse om ensamrätt för en byggherre att 
under en begränsad tid förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av mark som 
kommunen äger för bebyggande.  
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1.  Utgångspunkter och mål för bebyggande av mark som kommunen äger 

Gällivare kommuns vision är att vara en arktisk småstad i världsklass, där Gällivare är en stad som 
präglas av närhet, spontanitet, trygghet, gemenskap med attraktiva boenden och livsmiljöer, där 
närheten till Dundret ger unika möjligheter till bostadsnära friluftsliv och aktiviteter såväl sommar 
som vinter.  
 
En möjlighet att förverkliga visionen är att inom ramarna för ett markanvisningsavtal förhandla med 
byggherrar om detaljplaneläggning och exploatering av markområden som kommunen äger. 
Gällivare kommun har därför för avsikt att ingå markanvisningsavtal för att tillgodose behovet av 
attraktiva bostäder och lokaler i kommunen.  
 
För att göra det möjligt att förverkliga projektidéer och skapa en stad med blandad bebyggelse samt 
skapa möjligheter för såväl stora som små aktörer att bygga i Gällivare, kan de markområden som är 
aktuella för markanvisningar variera i storlek från små områden med ett trettiotal bostadsenheter till 
större områden med ett par hundra bostadsenheter med olika ägande- och upplåtelseformer. En 
utgångspunkt vid detaljplaneläggning av markområden samt vid markanvisningar är att förverkliga 
visionen om en arktisk stad i världsklass.  
 
Att uppföra ny bebyggelse på ett markområde är en process som inleds med en projektidé och slutar 
när den nya bebyggelsen har uppförts. Processen innefattar ett flertal nödvändiga åtgärder, från att 
ta fram en detaljplan till det rent faktiska byggandet och utförandet av gator, va-ledningar, 
byggnader etc.  
 
Detaljplan kan upprättas tillsammans med en exploatör, men ibland föreligger redan en detaljplan 
för ett område. Markanvisning kan ske i båda fallen. För överlåtelse av marken fordras ett 
marköverlåtelseavtal. Genomförandet av detaljplanen utifrån vad som överenskommits i 
markanvisningsavtalet formaliseras sedan i ett marköverlåtelseavtal vilket reglerar den 
överenskommelse som träffats kring villkoren för överlåtelsen av markområdet samt genomförandet 
av detaljplanen.  
 
En detaljplaneläggning av ett visst markområde medför såväl kostnader som intäkter. Kostnaderna 
utgörs initialt av kostnader för att ta fram själva detaljplanen och projekteringar med anledning av 
planläggningen. Vid bebyggelse av marken tillkommer kostnader för uppförande av gator, va-
ledningar, byggnader etc. Intäkterna utgörs av de ekonomiska värden som detaljplaneläggningen 
medför i form av byggrätter och de intäkter och ekonomiska värden som den nya bebyggelsen 
medför för fastighetsägaren. Gällivare kommuns utgångspunkt i denna del är att exploatören betalar 
ett marknadsmässigt pris för marken samt bekostar arbetet med att ta fram själva detaljplanen och 
infrastrukturen inom området och att värdet av byggrätten och försäljning av den nya bebyggelsen 
sedan tillfaller exploatören.  
 
I de fall det är aktuellt med allmänplatsmark inom detaljplaneområdet är vår utgångspunkt att 
byggherren vidtar eller finansierar åtgärder för anläggande allmänna anläggningar såsom gator och 
andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan även bli aktuellt att exploatören vidtar eller finansierar 
infrastrukturella åtgärder utanför detaljplaneområdet om det är nödvändigt för områdets funktion.  
 
Avser detaljplanen ett steg i en etappvis utbyggnad av ett större område kan det även bli aktuellt att 
exploatören bekostar tidigare vidtagna åtgärder.  
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Den tilltänkta markanvändningen inom kommunen framgår av aktuell översiktsplan, samt i 
förekommande fall fördjupad översiktsplan. För vissa delar kan det även finnas gestaltningsprogram, 
utvecklingsplaner och riktlinjer som kan vara ledande för exploatering och utformning av mark och 
bebyggelse.  
 
Vidare finns för utförandet av vatten- och avloppsförsörjningen inom detaljplaneområdet 
egenskapskrav för anläggningar som ska ingå i verksamhetsområdet för den allmänna va-
anläggningen vilket innebär att dessa ska uppfylla vissa av kommunens angivna specifikationer.   
 

2. Grundläggande villkor och handläggningsrutiner för markanvisningar 

 
Markanvisning kan ske antingen genom en direktanvisning eller genom någon form av anbudstävling. 
I de fall det inte upprättats någon detaljplan för det aktuella markområdet ska ett detaljplaneförslag 
upprättas under markanvisningstiden. I de fall det föreligger en aktuell detaljplan för det område 
som markanvisningen avser reglerar markanvisningsavtalet en ensamrätt för en exploatör att 
förhandla med kommunen om genomförandet av denna detaljplan samt bebyggelse av planområdet. 
Detaljplaner antas av kommunfullmäktige, som i vissa fall delegerat beslutet att anta detaljplaner till 
kommunstyrelsen.  
 
Att upprätta en detaljplan för ett markområde har flera syften, bl.a.: 

- utforma användningen av ett visst markområde, 

- ge insyn och inflytande för fastighetsägare, allmänheten och myndigheter över 

markanvändningen för det specifika markområdet, 

- skapa förutsättningar för en effektiv tillståndsprövning, t.ex. vid bygglovsansökningar  

- skapa en byggrätt inom planområdet 

En detaljplan medför såväl rättigheter som skyldigheter för både kommunen och fastighetsägare, 
t.ex. genom en rätt för fastighetsägare att inom detaljplaneområdet uppföra byggnader enligt den 
byggrätt som detaljplanen medger. 
 
Kommunens förhandlingar inom de ramar som ett markanvisningsavtal uppställer sker i kommunens 
egenskap av markägare och inte som planmyndighet. Detta innebär att kommunen i egenskap av 
markägare i markanvisningsavtalet inte kan träffa för kommunen bindande överenskommelser om 
framtida markanvändning och detaljplaneläggning, eftersom beslut om markanvändningen i 
kommunen är exklusivt förbehållet kommunfullmäktige och detaljplaneläggning är att anse som 
myndighetsutövning. 
  
Markanvisning kan ske genom en direktanvisning eller genom en markanvisningstävling.  
Ett markanvisningsavtal medför en ensamrätt för dig som byggherre att under markanvisningstiden 
förhandla med kommunen om en framtida över- eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde, såväl som detaljplaneläggning, exploatering och genomförande av detaljplan för 
markområdet under en period om som längst 2 år.   
 
I markanvisningsavtalet regleras den tilltänkta bebyggelsen, hur och området ska utformas, vem som 
ska bära kostnaderna för detaljplanearbetet samt för nödvändig projektering och utredning. 
Utgångspunkten i denna del är att exploatören ska stå för kostnaderna för att ta fram detaljplan samt 
nödvändig projektering för upprättande och genomförande av planen.  
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Förlängning av markanvisningen kan ske under förutsättning att exploatören aktivt fullgjort vad som 
följer av markanvisningsavtalet samt i de fall tidsutdräkten beror på omständigheter utanför 
byggherrens kontroll. 
  
En markanvisning kan återtas i de fall där det är uppenbart att exploatören inte avser eller förmår 
genomföra den aktuella exploateringen i den takt eller på det sätt som avsågs initialt vid 
markanvisningen. En markanvisning kan även komma att återtas det inte träffas en 
överenskommelse om priset för marken.  I det fall en markanvisning återtas medför detta ingen rätt 
till ersättning för exploatören. 
 
När det gäller allmänplatsmark inom detaljplaneområdet är huvudregeln att kommunen ska vara 
huvudman för allmän plats, men att exploatören vidtar eller bekostar, för detaljplanens 
genomförande, nödvändiga åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser, 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp inom planområdet och i förekommande fall, om det är 
nödvändigt för planområdets funktion, utanför planområdet. När vi är överens om hur 
genomförandet av detaljplanen och exploateringen av det aktuella markområdet ska ske upprättas 
ett marköverlåtelseavtal där även villkoren för exploateringen och genomförandet av detaljplanen 
regleras. 
 
Ett villkor för att en marköverlåtelse ska ske är att detaljplanen för området vunnit laga kraft. 
 
Föreligger det särskilda skäl kan kommunstyrelsen, om det är nödvändigt för ett ändamålsenligt 
genomförande av en detaljplan, frångå vad som anges i dessa riktlinjer. 
 
2.1 Principer för prissättning av mark 

Prissättningen av marken ska ske utifrån vad som följer av kommunallagens förbud mot stöd till 
enskilda samt EUF-fördragets statsstödsregler, vilka i korthet innebär att ekonomiskt stöd från en 
kommun som är att anse som konkurrensbegränsande inte är tillåtet. EU-kommissionen har tagit 
fram en vägledning1 för hur prissättning av mark och byggnader som ägs av bl.a. en kommun ska ske. 
I princip anges två metoder - anbudsförfarande eller oberoende expertvärdering – som inte behöver 
anmälas i förväg till kommissionen. 
 
Vid prissättning av marken kan såväl sväl anbudsförfarande som oberoende expertvärdering 
tillämpas för prissättning av marken beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.  
 
För marköverlåtelser som avser uppförande av flerbostadshus kommer marken att prissättas genom 
värdet av den byggrätt som detaljplanen medger på så sätt att köpeskillingen vid marköverlåtelse 
beräknas på kronor per kvadratmeter BTA. 
 
2.2 Direktanvisning 

Med direktanvisning avses de fall där en exploatör kontaktar oss och önskar förvärva mark för 
bebyggande av annat än småhus.  Direktanvisning kan ske till såväl mark där det föreligger en 
adekvat detaljplan som mark där detaljplan saknas eller behöver ändras.  
Direktanvisning sker för såväl unika projektidéer som för traditionella projekt. Primärt kommer  
direktanvisningar ske för byggande av bostäder.  
 
För att göra det möjligt för både små och stora byggherrar att bygga i Gällivare kommun kan 
direktanvisning ske för såväl små som stora exploateringar. 

                                                 
1
 EU-kommissonens meddelande om inslag av stöd vid  statliga myndigheters försäljning av mark och 

byggnader (97/C 209/203) 
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2.2.1  Ansökan om direktanvisning 

En ansökan om direktanvisning av kommunalt ägd mark för bebyggande sker hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
För att en ansökan om direktanvisning ska kunna bedömas behöver det i ansökan om markanvisning  
framgå vilken typ av byggnader som är aktuella, hur infrastrukturella åtgärder ska lösas, 
parkeringsplatser för bebyggelsen samt eventuella önskemål om något specifikt område samt hur 
exploateringen i övrigt ska gå till.  
 
För ställningstagande om markanvisningsavtal ska tecknas är följande underlag nödvändigt: 

- Översiktlig redogörelse för projektet med principskisser, illustrationer och en beskrivning av 

bostadstyper, upplåtelse- eller ägandeform samt byggnadsvolymer, 

- Redogörelse för tekniska frågor av vikt 

- Plan för genomförande av projektet 

- Önskemål om markområde 

- Referenser till tidigare genomförda projekt 

- Exploateringskalkyl 

Det behöver inte vara färdiga projekteringshandlingar, utan det är tillräckligt med översiktliga 
kalkyler, skisser och planer.  

3. Bedömningsgrunder för direktanvisningar 

Inkomna ansökningar om direktanvisning av mark kommer att bedömas utifrån följande grunder: 
1. Projektets förhållande till kommunens översiktsplan samt fördjupade översiktsplan 

2. Projektets förhållande till kommunens vision och övriga program 

3. Projektets genomförbarhet 

4. Kvalitet, miljö, tekniska frågor 

5. Bostadspolitisk bedömning 

 
3.1  Projektets förhållande till kommunens översiktsplan samt fördjupade 

översiktsplan 

Den långsiktiga inriktningen för utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen anges i vår 
översiktsplan, samt i förekommande fall i fördjupad översiktsplan för Gällivare kommun. Planerna 
ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen utgör därför en grund för 
bedömning av en ansökan om direktanvisning, både avseende vilket område som kan vara aktuellt 
såväl som hur projektet passar den tilltänkta markanvändningen såsom den framgår av 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.  
 
3.2  Projektets förhållande till kommunens vision och övriga program 

För vissa områden kan det, förutom översiktsplan och fördjupad översiktsplan, finnas 
gestaltningsprogram som anger hur kommunen ser att byggnader utformas som kan påverka 
bedömningen av det aktuella projektet som det beskrivs i ansökan om direktanvisning.   
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3.3  Projektets genomförbarhet 

Även frågor kring genomförande av projektet utgör en grund vid bedömning av en inkommen 
ansökan om direktanvisning. Som kommun har vi ett ansvar för bl.a. bostadsförsörjningen i 
kommunen. För att vi ska kunna planera för bostadsförsörjningen i kommunen är det intressant för 
oss att bebyggelse uppförs enligt den överenskommelse som vi träffar med en exploatör. Av detta 
skäl är frågor kring ett projekts genomförbarhet viktiga. För att möjliggöra en bedömning i denna del 
är en exploatörs plan, vilja och förmåga att genomföra det tilltänkta projektet av avgörande 
betydelse där vilka tilltänkta upplåtelse- eller ägandeformer som är aktuella, finansiering av 
exploateringen samt referenser från tidigare genomförda projekt faktorer som påverkar 
bedömningen kring projektets genomförbarhet.  
 
3.4  Kvalitet, miljö, tekniska frågor 

Gällivare kommuns vision är att bebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. 
Därför kommer en bedömning av en inkommen direktanvisning ske kring hur projektet förhåller sig 
till dessa värden.  Även arkitektoniska kvaliteter, innovation och låga boendekostnader utgör faktorer 
som påverkar bedömningen av projekt i denna del.  
 
3.5  Bostadspolitisk bedömning  

Ett viktigt bostadspolitiskt mål är att det ska finnas bostäder av god kvalitet till rimliga priser i 
Gällivare kommun. Genom att det finns ett flertal aktörer på bostadsmarknaden möjliggörs ett 
varierat bostadsutbud samt en konkurrens på marknaden som leder till en god prissättning av 
bostäder. Därför kan även bostadspolitiska faktorer påverka bedömningen av ansökan om 
direktanvisning.  
 
3.6  Ekonomi och det kommunala åtagandet 

En exploatering av det aktuella planområdet kan påverka behovet av samhällsfunktioner. Därför kan 
det ekonomiska åtagande för kommunen som exploateringen av planområdet innebär vara av 
betydelse för bedömningen av en ansökan om direktanvisning.  
 
I denna del utgör frågan om det uppkommer anläggnings-, drift- och underhållskostnader för 
kommunen genom kommunalt huvudmannaskap för allmän plats eller för va-tjänster inom 
planområdet såväl som behovet av infrastrukturella åtgärder i eller utanför planområdet en del av 
bedömningen om markanvisningsavtal ska tecknas. I det fall en detaljplaneläggning av ett område 
utgör ett led i en etappvis utbyggnad av ett större område, eller planläggningen omfattar så pass 
många bostäder att det uppkommer ett behov av samhällsfunktioner såsom skola eller omfattande 
trafikanläggningar inom eller i anslutning till planområdet påverkar även detta bedömningen av en 
ansökan om direktanvisning och så även bedömningen av genomförbarheten av den tilltänkta 
exploateringen.  
 

4. Handläggningsrutiner av ansökningar om direktanvisning 

I direktanvisningsfallet sker handläggningen av en markanvisning normalt enligt följande steg: 
1. En bedömning enligt vad som anges i avsnitt 3 i dessa riktlinjer av projektets genomförbarhet 

och om markanvisningsavtal ska tecknas som underlag för ställningstagande. 

2. Beslut av kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott om markanvisningsavtal ska ingås 

samt om detaljplaneläggning av det aktuella markområdet ska ske i det fall det inte föreligger 

en aktuell detaljplan. 

3. När överenskommelse träffats om markpris, villkoren för hur exploateringen av det aktuella 

markområdet samt genomförandet av detaljplanen ska ske samt hur kostnaderna för 

nödvändig infrastruktur samt övriga nödvändiga kostnader för planens genomförande ska 
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fördelas upprättas ett förslag till marköverlåtelseavtal som reglerar den överenskommelse 

som träffats kring villkoren för överlåtelse av markområdet samt genomförandet av 

exploateringen. 

4. Förslaget till marköverlåtelseavtal tillställs sedan kommunstyrelsen eller, vid 

marköverlåtelser och exploateringar av principiell betydelse eller större vikt, 

kommunfullmäktige för beslut i samband med beslut om antagande av detaljplanen. 

5. När detaljplanen vunnit laga kraft sker överlåtelsen av det aktuella markområdet och 

genomförandet av detaljplanen och exploatering av detaljplaneområdet sker enligt den 

villkor som framgår i marköverlåtelseavtalet. 

5. Markanvisningstävling 

Med markanvisningstävling avses de fall där ett förslag till hur ett av kommunen ägt markområde ska 
utformas och bebyggas har inkommit på grund av tävling.  
 
Markanvisningstävling kan ske öppet, där den som är intresserade byggherrar kan delta eller genom 
en direkt riktad inbjudan till byggherrar att delta i tävlingen. 
  
Markanvisningsavtal kommer sedan att tecknas med den byggherre som utifrån tävlingskriterierna 
uppvisar det bästa förslaget med hänsyn till arkitektoniska kvaliteter, innovation, miljömässig 
hållbarhet, genomförbarhet och anbud på markpris. I tävlingskriterierna anges normalt inriktning på 
bebyggelsen och exploateringen av det aktuella området, såsom typ av bebyggelse, byggyta, antal 
våningar etc. 
 
Markanvisningstävlingar kan vara aktuellt för områden där gestaltning, innovation och vissa 
kvaliteter bedöms vara ett avgörande moment för bebyggelsen och utformning av området. 
 


