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I syfte att underlätta och effektivisera nyproduktion av bostäder i Lunds kommun antog kommunfullmäktige 2013-11-28 ett åtgärdspaket i form av ”Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun”. 2014-08-28
beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden respektive
tekniska nämnden att utarbeta förslag till utbyggnadsstrategi och en markoch boendestrategi. Strategin ska svara mot de krav som ställs i lagstiftningen: SFS 2000:1383 (rev. 2013:866) Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
och SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap 39
§ (angående riktlinjer för exploateringsavtal). Utbyggnads- och boendestrategi
ska uppdateras varje mandatperiod.

ORGANISATION
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har gemensamt tagit fram
Utbyggnads- och boendestrategi. Projektgruppen har bestått av samhällsplanerare Johan Lindström, översiktsplanearkitekt Vesna Vasiljkovic, projektutvecklare Lena Bengtsson, översiktsplanchef Cecilia Hansson och exploateringschef Anita Wallin. Bostadsmarknadsanalysen har tagits fram av Lars-Eric
Holmgren och verksamhetsanalysen av Ruxandra Lazar-Diaconescu. Tack till
övriga som bidragit med värdefulla synpunkter och underlag till arbetet.

Grafisk form och illustration: Sustainable Studio

UPPDRAG

VARFÖR EN
UTBYGGNADS- OCH
BOENDESTRATEGI?
I Utbyggnads- och boendestrategi utvecklas det strategiska
förhållningssättet som gäller för den framtida utbyggnaden
av kommunen. Här samlas strategier för utbyggnad, mark
och boende. I dokumentet anges ocksåkommunens bostadspolitiska mål samt hur kommunen a rbetar med markanvisningar och exploateringsavtal.
Syftet med dokumentet är att:
- Bidra till att e ffektivisera och kraftsamla kommunens
resursertill prioriterade utbyggnadsområden
- Tydliggöra kommunens intentioner och arbetsätt för
marknadens aktörer och andra intressenter i kommunen
- Samla riktlinjer för bostadsförsörjning i kommunen
- Definiera robusta startegier som över tid ska kunna ta hand
om oförutsägbara händelser och konjunktursvängningar
- Definiera övergripande ambitioner och viktiga principer
för utbyggnaden fram till 2025
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VILKA FRÅGOR TAS UPP I
UTBYGGNADS- OCH
BOENDESTRATEGI?
Nationellt mål för bostäder är:
”en långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknad där konsu
menternas efterfrågan möter
ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven”
(prop 2009/2010:1)

I ”Riktlinjer och åtgärder för att
öka bostadsbyggandet i Lunds
kommun” (antagen i kommunfull
mäktige 2013-11-28) är målsättningen minst 900 nya bostäder
per år. Samma målsättning uttrycks i kommunens översiktsplan
ÖP 2010 (antagen i kommunfullmäktige 2010-10-28).

I lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383, rev 2013:866) står
att: ”Varje kommun ska med
riktlinjer planera för bostads
försörjningen i kommunen.
Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs.”

Kommunfullmäktige beslutade
2010-08-26 om mål för minskade
utsläpp av växthusgaser i det
geografiska området Lund.
1) Utsläppen av växthusgaser
i Lunds kommun ska minska
minst 50 % till 2020 jämfört
med 1990.
2) Utsläppen av växthusgaser
i Lunds kommun ska minska
till nära noll år 2050.

Hur tillgodoser vi
bostäder till alla?
LUND VÄXER
De senaste tio åren har Lunds kommun
vuxit med cirka 14 000 invånare. Under
samma period har cirka 6 000 bostäder
byggts i kommunen. Kommunens befolkning väntas fortsätta öka. I och med
etableringen av ESS och Max IV, och
när dess effekter tas tillvara, förväntas ett
extra tryck på bostäder i regionen, och
särskilt i Lund där anläggningarna byggs.
Det ökade flyktingmottagandet sätter
ytterligare press på ett ökat bostadsbyggande. Trots en regional bostadsmarknad
har varje kommun ett ansvar för bostadsförsörjningen för alla i kommunen. Här
har allmännyttan en viktig roll. Enligt
kommunens befolkningsprognos har
Lunds kommun 130 000 invånare 2023,
cirka 15 000 fler än idag.

Hur ska Lund växa?
VÄXA INÅT
En avgörande fråga är hur vi når de
uppsatta klimatmålen samtidigt som befolkning och näringsliv växer i Lund och
i regionen. Enligt Lunds kommuns fokusområde ”Lund, en attraktiv och kreativ
plats” och enligt ambitionerna i kommunens översiktsplan ÖP 2010 ska Lunds
tätorter växa främst genom förtätning.
UTBYGGNAD I TAKT MED
INFRASTRUKTUR
En stor del av kommunens utbyggnad
är avhängig genomförandet av större
infrastrukturprojekt. Det är avgörande att
den utbyggnad som sker fram till 2025
sker i samspel med den infrastruktur för
kollektivtrafik som finns idag och som
förväntas under perioden. Målsättningen
är att en god kollektivtrafik ska finnas på

plats från början i nya bostads- och verksamhetsområden. Spårväg Lund C – ESS
är beslutad och trafikstart beräknas till
september 2019. Nu gällande nationell
respektive regional transportinfrastrukturplan är för perioden 2014–2025.Idessa
finns inte Simrishamnsbanan eller någon
ytterligare spårväg i Skåne utpekat. I
planerna finns däremot en ny station i
sydvästra Lund på Södra stambanan i
samband med en utbyggnadtill fyra spår.
Stationen är en ny förutsättning och
möjlighet för att utveckla den sydvästra
delen av Lund.
UTMANINGAR MED FÖRTÄTNING
Vid förtätning kommer ytor i befintliga
miljöer bebyggas och det finns utmaningar med det, bland annat:
- Hur skapar man bra platser för barnens
lek
- Hur säkerställer man utveckling av
god service, kultur- och fritidsaktiviteter samt gröna oaser samtidigt som fler
bostäder och arbetsplatser byggs
- Hur säkerställer kommunen utrymme
för service, skolor, kultur- och fritidsaktiviteter även på privat mark
- Hur utvecklar kommunen dialogen med
de som redan bor i miljöer som förtätas
- Hur löser man störningar mellan olika
verksamheter och bostäder i den förtätade staden
- Hur skapas plats för platskrävande
verksamheter
- Hur skapas plats för teknisk infrastruktur och logistik, till exempel insamling
och bortforsling av avfall.
Allt detta ställer nya krav på planeringsprocesser där en tidig samverkan med
olika parter är central för att få alla delar
i en bebyggd miljö att fungera. Utbyggnads- och boendestrategi lyfter vikten av
tidig samverkan men själva samverkan

VILKA FRÅGOR TAS UPP I UTBYGGNADS- OCH BOENDESTRATEGI?

sker i efterföljande planeringsprocesser
som fördjupningar av översiktsplanen
och detaljplanering.
AMBITIONER FÖR EN VÄXANDE
KOMMUN
Det är viktigt att en övergripande strategi
som denna ger verktyg för hur utbyggnaden i kommunen ska ske. I dokumentet
tydliggörs målbild och värden som Lunds
kommun ser som viktiga och prioriterade
för utbyggnaden. Med detta säkerställer
vi att en hållbar och attraktiv bebyggd
miljö växer fram samt att utbyggnadsoch bostadsprojekt med höga ambitioner
och i linje med kommunens målbild
prioriteras.

polet och det kommunala fastighetsbolaget
LKF ett av kommunens verktyg som
kan användas för att styra bebyggelse
utvecklingen. Genom markinnehavet kan
kommunen påverka utbyggnadstakt och
vilken typ av bebyggelse som uppförs.
Markanvisningar och försäljning av mark
är verktyg för att få till stånd byggandet
av hyresrätter, rimliga boendekostnader
och bostäder till äldre, studenter och andra som i vanliga fall har svårt att ta sig
in på bostadsmarknaden. För verksamheter har kommunen bl.a. möjlighet att ta
fram ersättningsmark som gör det möjligt
att flytta verksamheter som inte fungerar
tillsammans med bostäder i en blandad
stad, till nya lägen.

EFFEKTIVT UTNYTTJA
KOMMUNENS RESURSER
OCH INVESTERINGAR
Nya utbyggnadsområden innebär inve
steringar för kommunen i infrastruktur,
samhällsservice, grönstruktur och dagvatten med mera. Vägledande för val
av kvalitet på allmänna anläggningar är
människors behov. Då utbyggnadstakten
påverkas av konjunktur och marknadskrafter är det svårt att förutse vilka konsekvenser investeringarna får för kommunens ekonomi. Strategin måste kunna
fungera vid både låg- och högkonjunktur.
Risken med att påbörja många områden
samtidigt är att marknaden inte klarar
av att bygga i den takt som planerades
från början. Områden kan komma att
bli halvklara. Omfattande investeringar
som gjorts utnyttjas inte och intäkter från
markförsäljning dröjer.

LUNDS ÖVERSIKTSPLAN,

Hur ska marken hanteras?
Det strategiska markinnehavet är en
viktig resurs i kommunens bostads- och
näringslivsutveckling. Kommunens markinnehav är tillsammans med planmono-

ÖP 2010
I Lunds översiktsplan, ÖP 2010 (antagen
i kommunfullmäktige 2010-10-28), är
den bärande visionen en långsiktigt
hållbar utveckling med utgångspunkt i
kommunen klimatmål. Utbyggnaden i
kommunen är indelad i två 20-årsperioder, 2010-2030 och 2030–2050. Utbyggnads- och boendestrategin innehåller en
precisering av utbyggnaden i ÖP 2010
för perioden 2015–2025.

LUNDS KOMMUNS 		
FOKUSOMRÅDEN
Fokusområdena ska vara styrande i
överväganden, prioriteringar och satsningar i det strategiska planeringsarbetet. Sex fokusområden är beslutade av
kommunstyreslen och redovisade i EVP
2016:
•
Lund, en attraktiv och kreativ plats
•
Inflytande, delaktighet och service
•
Ekologisk hållbarhet
•
Ekonomisk hållbarhet
•
Social hållbarhet
•
Långsiktig kompetensförsörjning
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För utbyggnaden i staden
finns en avsiktsförklaring
mellan Lunds kommun och
Region Skåne för spårväg
Lund C – ESS. Den säger
att kommunen ska verka
för att minst 30 procent av
tillväxten av bostäder och
verksamheter i Lunds tätort
ska ske i Kunskapsstråket.

I Lunda Eko II (antaget
av kommunfullmäktige
2014-05-22) 2016 är ett
mål att Lunds kommun ska
utveckla och underhålla
hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i
centrum.
Ny och ändrad lagstiftning
påverkar kommunens hantering av mark. Dels i SFS
2014:899 Lag om riktlinjer
för kommunala markanvisningar samt dels i SFS
2014:900 Lag om ändring
i plan- och bygglagen
(2010:900) om riktlinjer för
exploateringsavtal.
Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne
2030 stärker Lunds kommuns ambition för utbyggnaden.
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Strategi
TVÅ BÄRANDE PRINCIPER
Planeringen och utbyggnaden av kommunen är omgivna av
ett flertal svåra genomförandefrågor kopplade till ekonomi,
sociala frågor och miljö. Eftersom kommunen o ftast ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och service i samband med
exploateringen kan det bli ansträngande att behöva investera
på flera olika platser i kommunen samtidigt. Dessutom är
det nödvändigt att de miljöer som utvecklas blir kompletta
och attraktiva så att fler människor vill bo och vistas där. Om
projekt som konkurrerar med varandra påbörjas samtidigt,
medför det att utbyggnaden kan ta längre tid. Därför är en
viktig del i den här strategin att fokusera utbyggnaden och
därmed lägga grunden för en stark samverkan och samsyn
mellan aktörer i plan- och byggprocessen. Å andra sidan
ställer marknadskonjunkturer och andra oförutsägbara
händelser i samhället krav på en flexibilitet. Fokusering och
flexibilitet är därför två bärande huvudprinciper för Utbyggnads- och boendestrategin.

FOKUSERING
Fokusera utbyggnaden till vissa delar av kommunen och
med ett visst innehåll. I strategin visas vilka projekt som
prioriteras, när i tiden och med vilket innehåll.

FLEXIBILITET
Uppmuntra och ta hand om goda initiativ som tillför
viktiga värden i kommunen. Genom ett antal strategiska
frågor som kan diskuteras innan ett projekt sätts igång
ger strategin möjlighet att resonera om projektet (se
frågorna på sida 30).
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UTBYGGNADSSTRATEGIER 2025
→ FÖRTÄTA!

• längs högklassiga kollektivtrafiklägen
• på redan ianspråktagen mark, t.ex. parkeringar
• nära redan befintlig service

...för både klimatet och bostadsefterfrågan.

→ FOKUSERA!

• utbyggnad och planering till högklassiga
kollektivtrafiklägen
• på orternas och stadsdelarnas attraktivitet genom
förtätning och vitalisering av centrummiljöer

...för hållbarhet och attraktivitet i hela kommunen.

→ BYGG FÄRDIGT!

• de områden som redan påbörjats
• och begränsa antal projekt

...för att dra nytta av gjorda investeringar och göra
påbörjade områden attraktiva.

Bild: Olof Eriksson

Syntesbild som redovisar de bärande strategiska elementen i ÖP 2010

UTBYGGNADSRAM 2025
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FOKUSERING

FLEXIBILITET

En fokusering innebär att:

Byggande prioriteras som:

• Stadskärnas roll i staden stärks

• Kompletterar och berikar bostadsutbudet

• Lund C görs till en attraktiv entré till staden

• Drar nytta av och stärker underlag för befintlig
kollektivtrafik och kommunal service

• De nya spårvagnshållplatserna stärks genom
förtätning

• Stärker och utvecklar lokala stadsdelscentrum

• Science Village blir en levande mötesplats

• Är i lägen med korta cykelavstånd till Lunds centrum

• Öresundsvägen blir en naturlig förlängning av
stadskärnan åt nordväst

• Innebär förtätning på redan ianspråktagen mark,
t.ex. parkeringar

• Kring den nya stationen i söder skapas en attraktiv stadsdel med idrott och rekreation i fokus

• Har hög genomförbarhet
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Malmö Värnhem

Dalby/Veberöd

Södra Sandby
Fokus
fram till 2025 för staden är att dra nytta av investeringen i
spårvägen Lund C – ESS och längs det stråket skapa attraktiva
miljöer för boende och verksamheter. Brunnshög etableras som
en stadsdel med Science Village som en levande mötesplats. I
Kunskapsstråket sker en stark utveckling med bostäder och nya
lokaler och mötesplatser för bland annat näringslivet och universitetet. Stadskärnans roll som mötesplats i staden stärks och växer åt
i och med omvandling till blandad stad i Öresundsvägen.
Södra nordväst
Sandby
Dalby/Veberöd
Lund C görs till en attraktiv entré till staden. En bit in på 2020-talet
börjar en attraktiv stadsdel skapas kring den nya stationen i söder
med idrott och rekreation i fokus.

Utbyggnadsramen fram till 2025 utgör förtätning samt utbyggnad
av de redan påbörjade områdena Brunnshög, Södra Råbylund och
verksamhetsområdet Hasslanda. Det finns en stor kapacitet att
bygga inom ramen för de närmsta tio åren och mer därtill. UtbyggDalby/Veberöd
nadsprojekt på jordbruksmark utpekade i ÖP 2010 som Norränga,
Norra Värpinge och Fredentorp (delen som utgör jordbruksmark)
byggs efter 2025.
Bostadsmarknadsanalys: Behovet av fler hyresrätter bedöms vara
stort i staden. De behövs för att möta den redan stora, men förväntat ökande efterfrågan från unga – främst studenter, men också
unga från den egna kommunen, inte minst inflyttare från tätorterna
utanför. Vidare förväntas de som kommer till Lund med anknytning
till ESS och MAX IV bidra till en ökad efterfrågan på hyresrätter.
Verksamhetsanalys: Det finns ett stort behov att skapa plats till
näringslivet och nya arbetsplatser. Prioriterade lägen fram till 2025
är Kunskapsstråket med Brunnshög, områden som primärt riktar sig
till forskningsintensiv och högteknologisk verksamhet. För mindre
personalintensiva och mer skrymmande verksamheter är Hasslanda
ett ledande läge fram till 2025. Där pågår planarbete.

UTBYGGNADSRAM 2025
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→ FÖRTÄTA

UTBYGGNADSRAM 2025

→ FOKUSERA

STÅNGBY, DALBY
OCH GENARP

→ BYGG FÄRDIGT

Hässleholm/Kristianstad

Lund/Dalby
Lund/
Staffanstorp

H

H

H

J

STÅNGBY
CENTRUM

Lund

H

DALBY
CENTRUM
H
H

GENARP
CENTRUM
Malmö
H

Lund/Malmö

Sjöbo

Stångby:

Dalby:

Genarp:

Fokus fram till 2025 för Stångbys
utbyggnad är att utveckla en attraktiv
stationsort med utvecklad service
och centrummiljö. Västra och östra
Stångby knyts samman.

Fokus fram till 2025 för Dalby är att utveckla
centrum samt att det nya området Påskagänget etableras och blir attraktivt. En viktig
del i detta är att binda samman Påskagänget
med centrum genom förtätning, bland annat i
kvarteret Vattenrännan.

Fokus fram till 2025 för Genarp är att
stärka balansen i bostadsutbudet samt
dra nytta av ett attraktivt naturnära läge.

Utbyggnadsramen fram till 2025 omfattar de två pågående detaljplanerna
Stångby väster II och Stångby öster,
ca 1 000 bostäder. Vidare utbyggnad
sker efter 2025.
Bostadsmarknadsanalys: Dagens
Stångby består i princip enbart av enfamiljshus/äganderätt. Olika bostadsstorlekar och upplåtelseformer ska
stärka en långsiktigt social hållbarhet.
Verksamhetsanalys: Stångby Jonsgård är ett nyöppnat verksamhetsområde. En första etablering har skett
under 2015.

Utbyggnadsramen fram till 2025 för Dalby
omfattar förtätning samt utbyggnad av Påskagänget I-IV. Stationsområdet samt vidare
utbyggnad på jordbruksmark byggs efter 2025.

Utbyggnadsramen fram till 2025 för
Genarp utgör den första fasen, 1-20 år, i
ÖP 2010. Detta utgörs av förttäning samt
utbyggnad av Åbron. Vidare utbyggnad
på jordbruksmark i norväst och sydöst
byggs efter 2025.

Bostadsmarknadsanalys: Dalby domineras
av småhus i äganderätt men här finns en
något jämnare fördelning av bostadstyper än i
Södra Sandby och Veberöd. De senaste årens
utbyggnad har dominerats av småhus. Detta
bör kompletteras med flerbostadshus.

Bostadsmarknadsanalys: Bostadsbeståndet rymmer över 90 procent småhus.
Av de senaste 10 årens nya bostäder var
alla småhus. För att få en jämnare fördelning i Genarp krävs att nytillskottet har
större andel flerbostadshus med hyresrätt
– eller bostadsrätt.

Verksamhetsanalys: I området Horsabjer i
sydöstra Dalby finns verksamhetsmark med
lediga tomter.

Verksamhetsanalys: I verksamhetsområdet Kärrvallen finns lediga tomter.
Arbetet med gator blev klart under 2015.

FOKUSERING

FLEXIBILITET

En fokusering innebär att:

Byggande prioriteras som:

• I samtliga orter utvecklas centrummiljöerna

• Kompletterar och berikar bostadsutbudet

• Bostadsutbyggandet får en mer stadsmässsig utformning

• Skapa boendemiljöer som är unika och efterfrågas

• Fler bostäder ska kunna byggas i kollektivtrafiknära
lägen

• Drar nytta av och stärker underlag för befintlig
kollektivtrafik och kommunal service

• En högre andel lägenheter i flerbostadshus byggs

• Innebär förtätning på redan ianspråktagen mark,
t.ex. parkeringar

• I Stångby knyts den östra och västra sidan samman

• Har hög genomförbarhet

• I Dalby binds Påskagänget samman med centrum,
bl.a. genom förtätning
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Utbyggnad
Dalby/Veberödefter 2030
Dalby/Veberöd
Områden utpekade i ÖP 2010
för perioden 21–40 år

LUND C

Linero

Södra Sandby
Veberöd:

Södra Sandby:

Fokus fram till 2025 för Veberöd är att utveckla ortens centrum samt att de nya bostadsområdena som växer fram, Annelund och Idala,
etableras och blir attraktiva.

Fokus fram till 2025 för Södra Sandby är att
växa genom förtätning och utveckla en attraktiv
centrummiljö enligt den fördjupade översiktsplanen. Omvandlingen av kvarteret Kryptan är
ett första steg i utvecklingen av centrum.
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Utbyggnadsramen fram till 2025 för Veberöd
omfattar förtätning samt utbyggnad av Idala
Dalby/Veberöd
och Annelund. Vidare utbyggnad på jordbruksmark, i västra Veberöd, Idala, Skjutbanan och
Trulsbo byggs efter 2025. Arbete med fördjupning av översiktsplanen pågår.

n

Malmö Värnhem

Bostadsmarknadsanalys: Veberöd domineras av småhus i äganderätt. Detta har också
dominerat de senaste årens byggande. Småhusen bör kompletteras med flerbostadshus.
Verksamhetsanalys: Ett fåtal nya tomter för
verksamheter finns i området runt Truckvägen. Detaljplan tas fram för ett nytt område,
Veberöd nordväst.

Utbyggnadsramen för Södra Sandby fram till
2025 omfattar förtätning samt utbyggnad av
Norreholm och Norra Killebäck. Vidare utbyggnad på jordbruksmark, Fågelsång, Lindegård,
Hällestadsvägen och Södra Killebäck byggs
efter 2025.
Bostadsmarknadsanalys: Södra Sandby
domineras av småhus i äganderätt. Detta bör
kompletteras med lägenheter i flerbostadshus.
Verksamhetsanalys: Endast kombitomter
för kombinerad bostad och verksamhet finns i
verksamhetsområdet Östra Mölla.

FOKUSERING

FLEXIBILITET

En fokusering innebär att:

Byggande prioriteras som:

• Veberöds och Södra Sandbys centrummiljöer
utvecklas

• Kompletterar och berikar bostadsutbudet

• Bostadsutbyggandet får en mer stadsmässsig
utformning

• Drar nytta av och stärker underlag för befintlig
kollektivtrafik och kommunal service

• Fler bostäder ska kunna byggas i kollektivtrafiknära
lägen
• En högre andel lägenheter i flerbostadshus byggs

• Skapa boendemiljöer som är unika och efterfrågas

• Innebär förtätning på redan ianspråktagen mark,
t.ex. parkeringar
• Har hög genomförbarhet
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UTBYGGNADSORDNING
Utbyggnads- och boendestrategin ska visa var 900–1 200
nya bostäder kan byggas per år fram till 2025. Det pekas
inte ut exakt var och när dessa bostäder ska byggas fram
till 2025 med risk för att strategin snabbt blir inaktuell.
Istället lämnar strategin utrymme för en flexibilitet som
kan följa marknadens konjunkturer och skiftande behov.
Vad som är fast är utbyggnadsstrategierna samt den geografiska utbyggnadsramen och riktlinjerna för fokusering
och flexibilitet som gäller för samtliga tätorter.
PRIORITERADE UTBYGGNADSOMRÅDEN
I bilaga 1 till Utbyggnads- och boendestrategi finns en
fördjupad redovisning av nio prioriterade utbyggnadsområden. Dessa områden är:
•
Brunnshög
•
Kunskapsstråket
•
Stadskärnan
•
Öresundsvägen
•
Sydvästra Lund
•
Hasslanda
•
Södra Råbylund
•
Inre Stångby
•
Södra Dalby
Alla områden utom Hasslanda innehåller bostäder men
är även stadsutvecklingsprojekt med många nya arbetsplatser och utbyggnad av handel och service m.m. I dessa
områden kommer över hälften av kommunens bostäder
att byggas fram till 2025. I diagrammet här intill visas en
principiell utbyggnadsordning för kommunen fram till
2025. Det visar på hur flera av de prioriterade områdena
efter hand utgör en allt större andel av den totala bostadsutbyggnaden.
Brunnshög är kommunens prioriterade stadsutvecklingsprojekt som byggs ut under hela perioden. En stor
utbyggnad i Brunnshög samt Kunskapsstråket innebär
att dra nytta av investeringen i spårväg Lund C – ESS
som har en planerad trafikstart 2019. I stadskärnan pågår
många stadsbyggnadsprojekt. Dessa handlar framförallt
om att utvidga stadskärnan söderut samt i nordväst i
Sockerbruksområdet.
Södra Dalby och Råbylund är exempel på prioriterade
utbyggnadsområden som redan är igång och där fokus är
att bygga färdigt och skapa kompletta attraktiva miljöer

»BRUNNSHÖG ÄR KOMMUNENS PRIORITERADE
UTBYGGNADSPROJEKT.
FÖRTÄTNING FRAM
TILL 2025 KOMMER
INNEBÄRA EN SUCCESSIV FOKUSERING I
PRIORITERADE OMRÅDEN.«
som är väl integrerade med omgivande tätbebyggelse.
Öresundsvägen och Inre Stångby är exempel på områden
som väntas påbörjas under perioden. Stadsutveckling
kring en ny station i Sydvästra Lund planeras påbörjas en
bit in på 2020-talet.
FLEXIBEL UTBYGGNAD
Knappt hälften av de tillkommande bostäderna i kommunen fram till 2025 kommer att byggas utanför de prioriterade utbyggnadsområdena. Strategin är att bygga färdigt
områden för att skapa kompletta och attraktiva miljöer.
Trots en fokuserad utbyggnad som innebär att en allt
större andel bostäder i de prioriterade utbyggnadsområdena, innebär ett högre bostadsbyggande fortsatt tryck på
övriga stadsdelar och orter. Vitalisering av centrummiljöer i kommunens tätorter samt ett bredare bostadsutbud är
några viktiga parametrar vid prioritering av nya projekt.
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Andel nya bostäder
Stångby
Dalby
övriga orter
Inre Kunskapsstråket
Stadskärnan
Öresundsvägen
Lund SV
övriga staden

Brunnshög

2015

2025

Spårväg
Lund C - ESS

BEGREPP
UTBYGGNADSRAM
Utbyggnadsramen är den geografiska avgränsning kommunens
tätorter får växa inom fram till 2025.
Inom ramen finns en stor långsiktig
utbyggnadskapacitet bortom 2025
i påbörjade och planerade projekt
samt i långsiktiga planer. Här finns
även utrymme för nya projektinitiativ
från kommunen eller andra aktörer.
Marknadsförutsättningar och behov
påverkar i vilken takt utbyggnadsramens projekt färdigställs och nya
initieras.

Brunnshög är kommunens
prioriterade stadsutvecklingsprojekt som byggs ut under
hela perioden

FÖRTÄTNING
Förtätning innebär exploatering
med högre täthet i befintlig tätortsmiljö. Det kan vara omvandling
från industrimark till blandad stad,
förtätning på s.k. impedimentmark
– outnyttjade mellanrum i bebyggelsemiljön eller förtätning inom kvarter
genom tillbyggnad eller påbyggnad.
Prioriterade förtätningsprojekt är
Stadskärnan, Kunskapsstråket,
Öresundsvägen, södra Dalby (Vattenrännan m.fl.) och området kring
den nya stationen i sydvästra Lund.
Även vitalisering av tätorternas centrummiljöer står i fokus för förtätning
fram till 2025.

Tid

Ny station i
sydvästra Lund

UTBYGGNAD
I förhållande till förtätning innebär
utbyggnad att tidigare oexploaterad mark, t.ex. jordbruksmark eller
natur bebyggs. Brunnshög, Inre
Stångby, Södra Råbylund, södra
Dalby (Påskagänget) och Hasslanda är kommunens prioriterade
utbyggnadsområden som sker på
jordbruksmark. I övrigt ska påbörjade områden exempelvis Norreholm
i Södra Sandby samt Idala och Annelund i Veberöd färdigställas. Fram
till 2025 påbörjas i princip inte några
ytterligare utbyggnadsområden på
jordbruksmark.
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MÅLBILD 2025
→ Hur ser Lund ut 2025?
→ Vilka är kommunens viktigaste frågor de närmsta tio
åren?
• En målbild som på ett tydligt och engagerande sätt
visar hur hela kommunen ska utvecklas inspirerar till investeringar och byggande i
kommunen.
• Samtidigt är målbild ett verktyg för att kunna prioritera projekt som uppfyller ambitionsnivå i målbilden.

SUNT APIC TEM ES NIS
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DET GLOBALA LUND
..med utgångspunkt i kommunens fokusområde:
En attraktiv och kreativ plats och Ekonomisk hållbarhet

Tillväxtmotor
Lund är en ledande plats för kunskapsutveckling i regionenoch i Sverige och drar till sig ökande andel elever till
universitet, annan högre utbildning och gymnasieskolor.
Lunds universitet har idag Sveriges bredaste och mest
flervetenskapliga forskning som nu med etablering av
ESS och MAX IV stärks ytterligare. 7 500 personer från
hela världen är anställda vid universitetet och siffran
kommer öka i och med de nya forskningsetableringarna
i nordvästra Lund. I Lund finns det ca 30 000 heltidsstudenter varav 2000 är internationella.
Genom universitet, näringslivet och Lunds internationella kontakter knyts staden närmare a ndra internationella
kunskapsnoder i världen som influerar och påverkar
Lunds utveckling i en mer internationell riktning. Lund,
liksom hela regionen, behöver stärka sin attraktivitet och
utvecklas som europeisk och global spelare för att klara
av morgondagens konkurrens.
”Skåne måste därför uppfattas som en plats där förändringsförmågan är hög och där globala utmaningar kan få
sin lösning i samhandling med övriga världen.” ( Skånes
regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030)

Konkurrenskraft

Individer med internationella kontakter och individer
som kommer att bosätta sig i Lund för att studera, arbeta
eller forska kommer att ställa helt nya krav på tjänster,
service med mera i staden. Det är viktigt att Lund svarar
mot dessa behov. För att kunna attrahera nya målgrupper
till Lund (som t.ex. forskare av världsklass) och behålla
vissa målgrupper (som t.ex. nyutexaminerade studenter)
krävs det att staden kan leva upp till dagens och framtida
förväntningar och erbjuda en spännande plats att vara på.

I Lunds kommun bor och verkar människor från hela
världen. Att skapa plats för alla oavsett bakgrund, kön
och ålder är en förutsättning för att spännande möten
och innovativa idéer ska uppstå. För att uppfattas som en
attraktiv kommun bygger Lund vidare på sina styrkor:
internationell öppenhet och tolerans.

Internationella miljöer
Stråket från Brunnshög i norr, Kunskapsstråket, Centrum,
delar av Öresundsvägen och det nya stationsområdet i
söder utgär en viktig axel i staden. Här sker kunskapsutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället.
Universitetet knyts starkare till satsningar längs stråket
och innovativa miljöer utöver det vanliga skapas här. 2025
är det självklart att Lund är ekonomisk motor och centrum
för innovation och utveckling i regionen och även globalt.
Lunds traditioner och tvåtusenåriga historia som en internationell mötesplats för handel, industri och akademi sattes i nytt ljus genom utgrävningarna i Uppåkra. Med de
uppenbara kopplingarna mellan de sensationella fynden i
Uppåkra och den moderna materialvetenskapens möjligheter vid ESS tydliggörs sambanden mellan dåtid – nutid
– framtid. Från det framtida arkeologiska sciencecentret i
Uppåkra upp till ESS berättas en 2 000 årig historia. Genom ett relevant utbud av såväl utställningar, aktiviteter,
kultur, idrott, rekreativa miljöer, händelser, kunskapscentra är hela stråket en verklig ”mötesplats” och utflyktsmål för boende och besökare, allmänhet och forskare,
studenter och ungdomar. Här finns en intressant spänning
mellan historia och framtid, forskning och tradition, det
lokala och det globala, kunskap och nöje; detta ger platsen ett unikt uttryck och attraktionskraft.

Invånare från hela världen
” En av Skånes specifika styrkor är den internationella
prägeln. Här talas nästan alla världens språk och det
finns en stor mångkulturell kompetens att använda inom
exempelvis ökad export till nya marknader. Det är därför
centralt för både tillväxt, global konkurrenskraft och social hållbarhet att de resurser som finns i Skåne används
på bästa sätt och att korsbefruktning och idéutveckling
främjas. Skåne ska stå för ett humant och bra mottagande
av nyanlända oavsett varför de kommer hit.” ( Skånes

regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030)

TÄNK PÅ ATT:
• Prioritera kommunens investeringar i det
offentliga rummet till stråket som binder samman
ESS, Kunskapsstråket, Centrum, delar av Öresundsvägen och området kring den nya stationen
i söder
• Inspirera till innovativa lösningar och
gestaltning med höga arkitektoniska värden
• Variera upplevelser och karaktärer längs stråket
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Lund är tillsammans med Malmö och Köpenhamn en sammanhängande tillväxtmotor i regionen.
DTU
Bild från strukturbild MalmöLund.

LUND SV

Spårvagn Lund C-ESS

IDEON
Medicon Village

Treasure Mapping

Bättre förbindelser över Öresund
Copenhagen Connected
Energi Öresund - Interreg-ansökan
Systemexport av cleantech-lösningar
Främjande av vindkraft
Öresund Business Match
Företagsanalys av tillväxtbranscher och lokaliseringsbehov
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SUPERCYKELVÄG
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SLU Alnarp
Alnarp
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We want to empower and engage people
in the area. To make them realize that they
are the real creators of the city. We, the
Monster Team, are the administrators in
the hands of their dreams, of their future.

The Monster Forum is a platform where
the Monster Team meets with people to
listen and provide the tools needed for
•
FLYGPLATS
various projects. A place where future
visions can be shown, judged, and
dissected. A place where constructive
BÄTTRE
FÖRBINDELSER
workshops can take place. A
place
for ÖVER ÖRESUND
conflict and compromise. We propose
following functions:
•
• Office: For the Team’s daily work.
Suitable for small meetings with locals
over a cup of coffee.

ØRESTAD

•

VÄ

RL
DE
Workshop: A workshop for the locals
N
to actually get involved in projects. A
workshop could, for example, involve

NORRA HAMNEN

Pendlarparkering

KRONETORP

locals in the creation of outdoor
NORRA HAMNEN
furniture for the site.
Cleantech
Clean City
Tech City
VÄSTRA HAMNEN NYHAMNEN
NYHAMNEN
VÄSTRA HAMNEN
MAH
MAH
Stapelbäddsparken
Sustainable
Business Hub
Sustainable Business
Hub
MalmöLive

FUNKTION DIAGRAM:

ÖSTRA HAMNEN

Scene: The ¨Hinted Square¨, in front
Solar
SolarCity
City
MONSTER TEAM
of the Forum building and near the
proposed train station, is thought
to
NORRA SORGENFRI
WEB COMMUNITY
work as a stage Citytunneln
where passersby can see
OFFICE
SUS
World Village of
SUSMalmö
Malmö Bokaler i Rosengård
Women
Sports and interact with those
proposed
plans
MEDEON
MEDEON
involved in the various projects.
Bättre bussförbindelser
Cykelvägar
HYLLIE

Spårvagn Malmö

Cityringen
Web-based
platform:
Just as
important
Malmö
Arena Malmömässan
HYLLIE
Områdesprogram
Pendlarparkering
Lindängen
m.fl.
as the physical platform
is the
webbased one. This is where the Monster
Team receives community input from,
Spårvägar
for example, the ¨Treasure Mapping¨
app, which is essential to the bottom
up planning process.

CONSTRUCT

Etablering av infrastruktur
för el- och vätgasbilar

WORKSHOP

EXHIBIT
DISCUSS

NEW STATION

PASSERSBY

SYDHAVN

We believe in a future
VALBY where we share the
built environment. That future cannot
take place if we do not also share the
construction of the environment. Today,
the competition area is filled with people
deeply involved in the constant making
of the city. We are searching for tools to
explore and listen to their engagement, as
well as to activate more people on site.
EUROPA

c
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cal
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MÅLBILD 2025

KLOSTERGÅRDEN

Framväxt av mötesplatser för alternativ kultur och invånarnas delaktighet kring den nya stationen vid Klostergården
Bilden Europan 13:Linnus Mannervik, Anders Bennrup, Nicklas Ivarsson, Fredrik Linander, Karin Lindström, Käbi Noodapera Ramel,
Niels Pettersson, Malin Svensson, Petra Svensson, David Flygar

SOUND POSTCARDS
This project uses sound and recordable
postcards as a way of investigating and
describing important places in the area.

PARALLEL PLACES
The postcards are distributed at each
location as well as to residents in the area.
The participants are instructed to, with
the recordable cards, capture an important
soundscape from the site. The recording
can then be accompanied by a greeting
before it is sent to the Monster Forum. An
exhibition would then be arranged with
all the postcards and give new perspectives
and depth to the place.

Summer
Night

Train
&
Bird

BEES!

Expo i Brunnshög.
Bilden är framtagen av COBE arkitekter.

Large bushes and planted trees make up
the dense vegetation that runs along the
railroad forming an even greater barrier
in the area than the railroad itself. The
noise-cancelling effect of the greenery is
minimal, whilst depriving passersby of a
visual connection to trains swishing by.
Opening up paths and creating spaces
within the foliage can help uncover the
area’s true potential. By clearing excessive
bushes and trimming trees in various
ways, one can open up sightlines and
make the area more accessible.
An existing ditch that runs alongside the
eastern side of the railroad tracks can
be repurposed as an open storm water
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drainage system and a pleasant water
feature that runs through the area. The
ditch could be useful for keeping people
away from the train tracks while not
severing the visual connection across the
railroad. This project is an example of
how one can, with small interventions,
cultivate existing qualities and create
environments that people want to be in.
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DET KLIMATSMARTA
LUND
..med utgångspunkt i kommunens fokusområde:
Ekologisk hållbarhet

Hållbar stadsutveckling

»I ETT LUND SOM
VÄXER ÄR DET EN
ÄNNU STÖRRE ANDEL
MÄNNISKOR SOM
RÖR SIG TILL FOTS,
PÅ C
 YKEL OCH MED
KOLLEKTIVTRAFIK.«

Höga hållbarhetsambitioner
Lund är en kommun i en region med stark tillväxt och
med en flerkärnig ortsstruktur. Ett stort exploateringstryck och ökat resande innebär utmaningar för en hållbar
utveckling. En annan utmaning är att det öppna land
skapet som präglar stora delar av sydvästra Skåne utgör
en av världens mest bördiga jordbrukslandskap. Lund har
satt upp ambitiösa mål och ambitioner inom miljö- och
klimatområdet. 2020 ska utsläppen från växthusgaser
halveras. Den bästa åkermarken ska så långt som möjligt
undantas från exploatering. Den ekologiska hållbarhetsdimensionen är en ram för utvecklingen och den fysiska
planeringen i Lunds kommun. Invånarna ska lätt kunna
göra hållbara val i sin vardag. Lundaeko II är kommunens
program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020.Här
lyfts stadsplanering som ett viktigt redskap i det arbetet.
Målet är att utveckla och underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i centrum.

Många och stora stadsutvecklingsprojekt pågår i olika
skeden i kommunen genom förtätning och där högklassiga
kollektivtrafiklägen tas tillvara. Med stadsbyggnads
projekt som Brunnshög, Kunskapsstråket, Öresunds
vägen och Lund Sydvästra finns en beredskap för lång tid
för en stor del av de nya bostäder och arbetsplatser som
behövs och efterfrågas i kommunen. En viktig framtida
satsning som stärker förutsättningarna för förtätning och
även har en stor betydelse för utveckling i regionen i
stort är satsningen på höghastighetståg mellan Stockholm
och Malmö. Lunds kommun har i handslag med Sverigeförhandlingen avtalat att det planerade höghastighetståget ska ha en station på Lund C år 2035.
God kollektivtrafik och hushållning med jordbruksmarken är utgångspunkten för bebyggelsestrukturens
utveckling i kommunen. Stadsutvecklingsprojekt med
en tät struktur växer fram genom förtätning och med
utgångspunkt i de högklassiga kollektivtrafiklägena. Med
dessa projekt integreras och sammanlänkas stadsdelar och
målpunkter.
Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp utvecklas med
regional högklassig kollektivtrafik som ryggrad, som angör tätorternas centrala delar. Genom förtätning och höjd
attraktivitet i tätorternas centrum samt utveckling av busstrafiken stärks förutsättningarna för ett hållbart resande.
Stångby växer till ett sammanhållet stationssamhälle med
god service, vilket lägger grunden för ett hållbart resande
som bygger på gång, cykel och tåg.
När Lunds kommun växer är det en ännu större andel
människor som rör sig till fots, på cykel och med kollektivtrafik. Nya byggnader är energi- och resurseffektiva och
hänsyn tas till sociala aspekter.
TÄNK PÅ ATT:
• Prioritera utbyggnaden i högklassiga
kollektivtrafiklägen 2025 och med goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik
• Prioritera förtätning
• Vitalisera stadsdelarnas och orternas
centrum med bostäder, handel, offentlig
service och mötesplatser
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STÅNGBY
SÖDRA SANDBY

DALBY

LUND

VEBERÖD

GENARP

Lågt

Bilsnåla Lägen 2025

Högt

De mest bilsnåla lägena 2025 i Lunds kommun finns i staden Lund i stråket från stationen i
Klostergården till hållplatsen i Science Village. Det bilsnåla värdet bygger på kollektivtrafikstandard, närhet till dagligvarubutiker samt cykelavstånd till centrala Lund och Ideon.

Foto: Anna Karlsson
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DET GODA
LIVET I LUNDS KOMMUN
..med utgångspunkt i kommunens fokusområde:
Social hållbarhet och En attraktiv och kreativ plats

Nära till allt
Lund är en av landets bästa kommuner att bo i. Här finns
ett stort utbud av arbetstillfällen och urbana aktiviteter.
Här finns en bra skola och ett stort utbud inom kultur, idrott, fritid och föreningsliv. Här finns närhet till
natur, rekreation och service samt närhet till Malmö och
Köpenhamn. Utvecklad kollektivtrafik gör det möjligt
för människor att röra sig. Lund är den goda kommunen
– trygg, överblickbar och med en spännande blandning
av historia och framtid. Utbildningen från förskola och
skola till universitet är världsledande.

Bostadsmiljöer för olika önskemål och
behov
Förutom närheten till naturen, bra skolor och brett utbud
av olika aktiviteter är typ av bostad viktigt när människor
väljer bostadsort. Därför ska en variation kunna finnas
i kommunen i stort men även lokalt i stadsdelar och
orter. Ett lokalt blandat bostadsutbud ger möjlighet för
människor att kunna bo kvar i området även om livssituationen förändras.

Livskraftiga tätorts- och 		
stadsdelscentra
I tätorter och stadsdelar finns ett rikare utbud för livets
olika faser. Lokala tätorts- och stadsdelscentra fungerar
som livaktiga mötesplatser över generationsgränserna.
Här finns ett myller av människor och ett rikt förenings
och kulturliv. Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd har även fått tillskott på varsamt planerat naturnära
boende. Närheten till naturen, den öppna men lugna
bykänslan och de goda pendlingsmöjligheterna har skapat förutsättningar för detta.

Östra och västra Skåne binds samman
Livskraftiga och välmående tätorter mellan Österlen och
Malmö/Lund, landsbyggden mitt emellan västra och
östra Skåne, drar till sig besökare och människor som
bosätter sig här. Bra utbud av bostäder, mötesplatser, rekreation och service bildar en länk i väst-östlig riktning,
vilket stärker förutsättningarna för en framtida trafik på
Simrishamnsbanan.

Unga vuxna, studenter och nyanlända personer är några
av de grupper som har svårt att få bostad. Fler grupper
kan få svårt att komma in på bostadsmarknaden. I Lund
finns ett underskott för samtliga dessa grupper och det är
viktigt att Lunds kommun hittar vägar för att tillgodose
bostäder för dessa grupper. (Mer om detta finns under
målbilden Fler bostäder i Lund)

TÄNK PÅ ATT:

Hela kommunen lever

• Prioritera projekt som skapar mötesplatser och bra
service i stadsdelar och orter

För att vilja flytta till en stad eller plats behövs ett bra
och brett bostadsutbud, men framförallt en spännande
kontext med brett utbud och rikt stadsliv. Därför är 2025
Lund en fortsatt attraktiv kommun med moderna skolor
i världsklass, tillgänglig och bra service med möjlighet till många fritids- och kulturaktiviteter samt många
upplevelser och lättillgänglig natur. Här finns ett riktigt
bra vardagsliv. Det höga bostadsbyggandet ska skapa bostäder som även efterfrågas av mindre köpstarka grupper,
exempelvis studenter och unga vuxna.

• Stärk rekreationsmöjligheter i kommunen för att det
ger attraktionskraft

• Prioritera projekt som breddar bostadsutbud inom
samma tätort eller stadsdel
• Prioritera projekt som skapar mindre bostäder och
hyresrätter

• Prioritera projekt som skapar möjlighet för bostäder
för grupper som har svårt att få bostad
• Prioritera projekt som stärker attraktiviteten i olika
delar av Lunds kommun
• Bostadsbyggande bör alltid samordnas med viktiga
samhällsfunktioner, gröna platser och stråk samt
mötesplatser

MÅLBILD 2025

Foto: Clara Lundqvist
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FLER BOSTÄDER
I LUNDS KOMMUN
..med utgångspunkt i kommunens fokusområde:
Social hållbarhet

För vem behövs det bostäder?
Med satsningarna på ESS och Max IV tar Lund ett stort
kliv som världsledande stad för forskning och innovation. I
och med etableringen av ESS och Max IV, och särskilt om
dess möjliga effekter tas tillvara, förväntas ett extra tryck på
bostäder i regionen, och särskilt i Lund där anläggningarna
byggs. Detta innebär en ökad efterfrågan på boendealternativ som går att hyra tillfälligt, exempelvis för utländska forskare. Det kan handla om små centrala lägenheter till större
naturnära bostäder. En attraktiv stads- och boendemiljö är
ett konkurrensmedel när det gäller att få smarta, kunniga
och drivna individer och företag att välja att etablera sig i en
stad eller i en region (Attraktiva städer, Handelns utvecklingsråd).
Länsstyrelsen menar att Skåne står inför ett antal demo
grafiska utmaningar som innebär framförallt stora grupper
unga vuxna och äldre. Unga vuxna, studenter och nyanlända
personer är några av de grupper som har svårt att få bostad. I Lund finns ett underskott för samtliga dessa grupper.
Personer med funktionsnedsättningar är ytterligare en grupp
att ta särskild hänsyn till. Behovet av bostäder kommer att
öka i takt med att fler grupper ställs utanför den ordinarie
bostadsmarknaden. Även problemet med hemlöshet är stort.
I Skåne har ca 5 000 personer registrerats som hemlösa.
Hyresrätten är viktig för den som inte kan köpa sin egen bostad. Det är oftast den upplåtelseform som är det dominerade bostadsalternativet för ekonomiskt svaga grupper. (Skåne
som bostadsmarknad för studenter och unga, Region Skåne
2015). Det är viktigt att säkerställa utbudet av hyreslägenheter för både de grupper som inte kan köpa samt de som inte
vill köpa. Allmännyttan har en viktig roll att bygga bostäder
till rimliga kostnader. LKF (Lunds Kommuns Fastighets
AB) har ett mål att påbörja 250–300 bostäder per år. Det är
viktigt att Utbyggnads- och boendestrategin möjliggör detta.
Ansträngningar bör också göras för att öka antalet tillgängliga bostäder för de äldre.

Hur mycket nya bostäder behövs det?
Lund är tillsammans med Malmö och Helsingborg en av de
städer i Skåne där huvuddelen av Skånes prognostiserade
befolkningstillväxt väntas ske. Lunds befolkningsprognos
från 2014 sträcker sig fram till 2023 då kommunen väntas
nå 130 000 invånare. Årligen innebär det en befolkningsökning på 1 800 – 1 900 invånare. Lunds översiktsplan, ÖP
2010, har ett mål om 900 bostäder per år, vilket svarar mot
den årliga befolkningsökningen.
Länsstyrelsen har under 2015 gjort en regional bedömning
av behovet av nya bostäder i Skånes kommuner. Bostadsbehovet i Skåne landar på omkring 7 000 bostäder per år till
2030. I denna siffra ingår inte ökat bostadsbehov till följd
av det ökade flyktingmottagandet i Sverige under hösten
2015. Med utgångspunkt från SCBs befolkningsprognos
för åren 2014-2030 har Länsstyrelsen beräknat att bostadsbehovet i Lunds kommun är mellan 700 och 800 bostäder
per år fram till 2030. I Länsstyrelsens metod för att beräkna
bostadsbehovet tas ingen hänsyn till bostadsefterfrågan.
Efterfrågan kan därför variera även när det kvantitativa
bostadsbehovet är uppfyllt. I Lund har det byggts (färdigställts) ca 600 bostäder per år under den senaste 10-års
perioden. Under de senaste två åren 2014 och 2015 har
det dock påbörjats fler bostäder (närmare 900 respektive 1
100 bostäder) vilket inom något år kommer att leda till fler
färdigställda bostäder.
Det höga flyktingmottagandet ger anledning att omvärdera
bedömningen av kommunens bostadsbehov. Länsstyrelsen
har därför gjort en uppskattning utifrån en specialprognos
levererad från SCB i november 2015 som visar att Skåne behöver ytterligare ca 4 500 bostäder per år. Behovet
beräknas vara som störst de närmsta åren. En ny lag enligt
vilken kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot
nyanlända för bosättning har trätt i kraft den 1 mars 2016.
Lunds kommuntal för anvisningsbara platser år 2016 är 378
personer. Till detta kommer de självbosatta, s.k. EBO:s,
vilka under år 2015 uppgick till 217 personer, samt ensamkommande flyktingbarn. I syfte att lösa bostadssituationen i
enlighet med den nya lagstiftningen kommer kommunen att
behöva använda sig av tillfälliga lösningar.
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Behovet av bostäder bedöms vara högre än de 700-800
bostäder som Länsstyrelsen tidigare beräknat och de 900
som anges i kommunens översiktsplan från 2010. År 2016
har behov av bostäder till nyanlända bedömts uppgå till ca
160 för anvisade och ca 90 för självbosatta d.v.s. totalt ca
250. Om universitetet får fler utbildningsplatser är behovet
av bostäder per år ytterligare högre än vad som tillräknas till
följd av ökat antal nyanlända.

Hur kan vi använda oss av flyttkedjor?
Det är svårt att definiera vad balans på bostadsmarknaden
är. En bostad är både en grundlagsstadgad rättighet och en
handelsvara. Det är inte möjligt att alla människor får exakt
den bostad de efterfrågar. Det finns ett befintligt bostadsutbud och för att detta ska utnyttjas effektivt och hushållning
med mark ska ske kan det faktiskt vara önskvärt att bostadsmarknaden inte är helt i balans menar Region Skåne eftersom intresset för mindre attraktiva lägen då ökar. Ett ökat
utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av bostäder i
beståndet. Flyttkedjor kan behövas för att möjliggöra eller
underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet.
Lunds kommuns fastighets AB (LKF) har studerat flyttkedjor som skapats vid olika typer av nybyggnadsprojekt och
konstaterat att större lägenheter ofta ger upphov till längre
flyttkedjor än mindre lägenheter. Det är således viktigt att
möjliggöra byggnation av större bostäder trots att målsättningen om upp mot 1 200 bostäder per år lättare uppnås
vid byggnation av många små lägenheter. Det finns även en
efterfrågan efter större bostäder. Flyttkedjor inom områden
kan även skapas genom att utbudet av bostäder kompletteras
och breddas.

Varför en hög målsättning?
En utmaning i Skåne är att bostadsbyggandet inte matchar
befolkningsökningen. Under en rad år har det byggts för få
bostäder i förhållande till den ökade befolkningen. Denna
obalans på bostadsmarknaden kan hindra Lunds kommuns
och regionens tillväxt och utveckling.

Förutsättningarna för att bygga bostäder i Lunds kommun
bedöms som goda. Länsstyrelsen har i sin rapport ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner” från 2015 konstaterat att det är lönsamt att bygga i
Lunds kommun. Det finns dock geografiska skillnader inom
Lunds kommun. Tobins q som visar förhållandet mellan
marknadsvärdet för småhus dividerat med produktionskostnaden i samma område är för Lunds kommun i genomsnitt
1,2. Ett tal över 1 visar att det är lönsamt att bygga. Med
anledning av det ökade behovet av bostäder i Skåne och
de relativt sätt gynnsamma marknadsförutsättningarna för
bostadsbyggnation i Lund har Lunds kommun en hög målsättning vad gäller antal nybyggda bostäder i kommunen.
Målsättningen i strategin att öka bostadsbyggandet upp mot
1 200 nya bostäder per år bör därför ses i detta sammanhang.

Ett framgångsrikt byggande
Det höga bostadsbyggandet som ska ske fram till 2025 ska
skapa bostäder som även efterfrågas av mindre köpstarka
grupper, exempelvis studenter och unga vuxna. Ett framgångsrikt samarbete mellan flertalet aktörer, både privata
och offentliga är en viktig framgångsfaktor för ett högt byggande. Det höga byggandet ska också leda till att bostadsutbudet har breddats och specialiserats.

TÄNK PÅ ATT:
• Prioritera markanvisning till byggherrar som
levererar och garanterar långsiktig förvaltning av
hyresrätter
• Skapa förutsättning för byggnation av bostäder
som ger upphov till långa flyttkedjor
• Prioritera projekt där bostadsbyggnation avses ske
till grupper med stort bostadsbehov

Kort om bostadsmarknaden i Lunds kommun idag
• Ung befolkning, särskilt i Lunds tätort. I övriga tätorter befolkningssammansättning med fler barn.
• Inom tio år: ökat antal 70-80 åringar och 30-40 åringar och barn.
• 70 % lgh i flerbostadshus, 30 % lgh i småhus.
• 45 % hyresrätter (varav ca 33 % av dessa utgörs av studentbostäder), 30 % bostadsrätter, 25 % äganderätter
• Bostadsbestånd i Lunds tätort och övriga tätorter skiljer sig. Småhus 18 % i Lunds tätort och 85 % i övriga tätorter. 51 		
% hyresätter i Lunds tätort och 21 % i övriga tätorter.
• Ca 9 000 lgh ägs av LKF + ca 1 000 servicelägenheter och gruppbostäder
• Bostadsbestånd i Lund och Malmö kompletteras av det i kranskommunerna
• Ung befolkning har behov av hyresrätter
• Äldre har behov av tillgängliga bostäder
• Ökat behov av bostäder i form av särskilda boenden och bostäder med särskild service till äldre
• Ökat behov av bostäder till nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
• Överväganden bör göras hur bostadsutbudet kan förändras för att motverka segregationens negativa effekter men 		
även hur befintliga kvaliteter som gör ett område attraktivt och varit avgörande för människors bosättningsval kan 		
behållas och stärkas
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Bostadsutbudet i Lunds kommun ska
karakteriseras av ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbara, högkvalitativa bostäder
och boendemiljöer som kan tillgodose
behov och efterfrågan av bostad hos människor som befinner sig i olika faser
av livet, har olika preferenser och olika
ekonomiska förutsättningar. Översikts
planen, ÖP 2010 har ett mål om minst 900
nya bostäder om året. Utbyggnads- och
boendestrategin ska visa var upp mot 1 200
nya bostäder kan byggas per år fram till
2025.
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Sammansättning av
bostadstyper, bostadspalett

1
2

Kommunen ska verka för att
bostadsutbudet ska stödja en
balanserad befolkningsutveckling
i de större tätorterna. Detta innebär
att en mångsidig sammansättning
av hustyper, upplåtelseformer och
lägenhetsstorlekar skall eftersträvas
såväl inom Lunds olika delar som
övriga tätorter.
Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda gruppers (studenter,
ungdomar, äldre, socialt utsatta
m.fl.) behov och verka för att deras
behov blir tillgodosedda.

Attraktivitet

5

Kommunen ska uppmuntra
till skapande av attraktiva
och högkvalitativa bostäder
och boendemiljöer.

Miljö

7

3
4
6

Minst 10 % av planerade hyresrätter på tidigare kommunal mark ska
erbjudas kommunen för att tillgodose
särskilda bostadsbehov – antingen
i det aktuella projektet eller i annan
del av byggherrens bestånd. Kategoribostäder (t.ex. studentbostäder)
undantas från kravet.

Kommunen ska verka för att stimu
lera produktion av hyresrätter för
alla. Målsättningen är att 45 %
av nybyggnation ska utgöras av
hyresrätter.

Kommunen ska verka för att
bostadsområden ska planeras så
att det finns goda möjligheter till
mötesplatser och rekreation samt
tillgänglighet till dagligvaruhandel
och kollektivtrafik, barns behov
ska särskilt uppmärksammas.

Ekonomi

Kommunen ska stimulera ur miljö
synpunkt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Kraven bör
anpassas till vad som långsiktigt
bedöms vara ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart och som tillgodoser kraven på hälsa, tillgänglighet,
trygghet och säkerhet i bostaden
och närmiljön. Särskild vikt ska
läggas på energieffektivitet..

8

Kommunen ska värna om samhällets
resurser och eftersträva kostnads
effektiva lösningar vad avser investeringskostnad och driftskostnad i
boendemiljöerna. Lösningarna ska
vara långsiktigt hållbara.
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LOKALISERINGSSTRATEGI
FÖR
NÄRINGSLIVET
STOR EFTERFRÅGAN PÅ MARK
FÖR NÄRINGSLIVET
Lund är en tillväxtmotor i regionen. Antalet arbetsplatser i Lunds kommun har de senaste nio åren ökat med
i genomsnitt cirka 1 000 per år. Det finns ett behov att
kunna skapa plats till näringslivet och nya arbetsplatser.
Den bördiga jordbruksmarken och möjligheten till hållbar pendling begränsar möjligheten att växa på tidigare
oexploaterad mark. Många av de växande branscherna i
kommunen, till exempel utbildning, företagstjänster och
handel, fungerar bra i blandade stadsmiljöer där en stor
andel arbetsplatser kan, och bör, lokaliseras. Men det
behövs även särskilda verksamhetsområden för företag
som kräver större yta och riskerar att störa ifall boende
finns i närheten. När verksamhetsområden kan komma att
omvandlas till blandad stad, exempelvis i Öresundsvägen
och kring en framtida station i sydvästra Lund krävs plats
till både de som behöver hitta ett nytt läge i kommunen
samt till nya etableringar.
PLATS FÖR NÄRINGSLIV OCH
ARBETSPLATSER
Den långsiktiga planeringen för verksamheter i en tätare
och mer blandad stadsmiljö är god. I stråket mellan Lund
C och ESS, I Brunnshög och Kunskapsstråket, planeras
för ett stort antal nya arbetsplatser. I Brunnshög etableras forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Science
Village, Medicon Village och Ideon är ledande företags- och innovationskluster med inriktning mot forsning
och utveckling. Det finns förtätningslägen i blandad
stadsbebyggelse även utanför dessa lägen, i alla kommunens tätorter, som kan vara intressant för olika delar av
näringslivet. Goda kommunikationer är en viktig lokaliseringsfaktor.
För det näringsliv som på grund av priser, skrymmande
behov och störning inte ser sig som en del i den blandade
stadsmiljön behövs andra lokaliseringsmöjligheter. Det
gäller också de företag som på grund av omvandling
till blandad stad behöver omlokaliseras. I Lunds stad är
Hasslanda det ledande läget för dessa företag där planering av ytterligare etapp pågår. Lediga tomter finns också
i framförallt Stångby, Dalby och Genarp. Planering pågår
av nytt verksamhetsområde i Veberöd. I Södra Sandby

»LUND ÄR EN
TILLVÄXTMOTOR I
REGIONEN. I STRÅKET
MELLAN LUND C OCH
ESS, I BRUNNSHÖG OCH
KUNSKAPSSTRÅKET,
PLANERAS FÖR ETT
STORT ANTAL NYA
ARBETSPLATSER«

finns endast s.k. kombitomter lediga, där bostad och
verksamhet kombineras.
JORDBRUKSNÄRINGEN OCH LANDSBYGDSUTVECKLING
Jordbruket är en viktig näring i kommunen. Genom att
i första hand växa inåt och hushålla med marken vid
exploatering kan den fysiska planeringen bidra till ett
livskraftigt jordbruk. Jordbruket även är en förutsättning
för en levande landsbygd. Utvecklad natur- och ekoturism skapar också möjligheter till arbete.

LOKALISERINGSSTRATEGI FÖR NÄRINGSLIVET
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TÄNK PÅ ATT...
Prioritera Brunnshög och Kunskapsstråket som
etableringsläge för näringslivet
I Kunskapsstråket och Brunnshög ges fram till 2025 plats
till den allra största delen av nya företag och arbetsplatser i
Lund. Här finns en inriktning mot forskning och utveckling,
men även plats till eventuella större företags- och organisationsetableringar.
Utveckla näringslivet i den blandade staden
Nya företag och arbetsplatser kan komma till genom förtätning i blandad stad. I verksamhetsområden som omvandlas
till blandad stad ska befintliga verksamheter kunna integreras med ny bebyggelse
Förtäta i verksamhetsområden
I syfte att spara på jordbruksmarken samt för att dra nytta
av befintliga resurser bör förtätning i befintliga verksamhetsområden uppmuntras. Det skapar även underlag för företagsservice, lunchrestauranger, kollektivtrafik med mera.
Tät struktur
När det inte finns möjlighet till förtätning ska en tät struktur
efterstävas i nya verksamhetsområden. Genom ett effektivt
nyttjande av marken kan natur och åkermark sparas.

Omvandla verksamhetsområden i etapper
På lång sikt kan stora delar av Öresundsvägen och sydvästra Lund ha omvandlats till blandad stad. Detta innebär att
många verksamheter kan behöva omlokaliseras. Genom att
omvandla områden i etapper begränsas behovet att på kort
tid hitta många nya etableringslägen. Möjligheten att lyckas
med omlokaliseringen ökar och risken att förlora företag
från kommunen minskar.
Lyft de östra tätorterna som etableringslägen
De östra tätorterna i kommunen erbjuder lägen med goda
kommunikationer och koppling till regionen för företag som
inte kräver direkt anslutning till de största marknaderna.
Etableringar i tätorterna skapar lokala arbetsplatser och
möjlighet till inpendling. För att öka attraktiviteten i dessa
lägen är det viktigt med bra kollektivtrafikanslutning.
Ge plats till mer skrymmande
verksamheter i nya områden
För ny- och omlokaliseringar av verksamheter som är
mindre personalintensiva, mer skrymmande och inte vill
eller kan vara i den blandade staden behöver nya lägen
i och runt staden tillsakapas. Hasslanda är det ledande
läget fram till 2025. Även Brunnshög närmast E22 kan vara
intressant.
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HUR SKA STRATEGIN ANVÄNDAS?

HUR SKA STRATEGIN
ANVÄNDAS?
FRÅGOR FÖR BYGGHERRAR, AKTÖRER OCH
KOMMUNEN ATT DISKUTERA KRING INNAN ETT
PROJEKT SÄTTS IGÅNG

• Hur kan projektet stödja målbilden Det globala Lund
(sida 20)?
• Hur kan projektet stödja målbilden Det klimatsmarta
Lund (sida 22)?
• Hur kan projektet stödja målbilden Det goda livet i
Lunds kommun (sida 24)?
• Hur kan projektet stödja målbilden Fler bostäder i
Lunds kommun (sida 26)?
• Tillför projektet att ett påbörjat område färdigställs?
• Erbjuder projektet att en efterfrågad boendeform eller en intressant bostadstypologi byggs i kommunen?
• Tar projektet höjd för hållbara och klimatsmarta lösningar utöver det vanliga och genom det bygga Lunds
kommuns varumärke starkare?
• Tar projektet höjd för arkitektoniska utryck utöver
det vanliga och genom det bygga Lunds kommuns
varumärke starkare?
• Hur omfattande är projektet och kommer byggandet
här konkurrera med ett annat projekt som är igång?
• Utifrån det redan stora pågående byggandet och planeringen av bostäder i kommunen, erbjuder det här
projektet en komplettering när det gäller geografisk
spridning?
• Löser projektet en aktuell utmaning?
• Kan projektet på ett uppenbart sätt stärka Lunds
attraktivitet?

SUNT APIC TEM ES NIS

BILD
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Markpolicy.
Markpolicyn innehåller bl.a. ambitioner, beskrivning av och riktlinjer för:
• Hur kommunen förvaltar och utvecklar sitt markinnehav. Kommunalt markinnehav ger kommunen
bättre förutsättningar att bevaka kommunala intressen vid utbyggnad. Strategiska markförvärv är viktiga för att möjliggöra förtätningsprojekt och en utbyggnad som är följsam mot gällande översiktsplan.
• Hur det egna markinnehavet används för att tillgodose olika krav och ambitioner som t.ex. byggnadskvaliteter, specialbostäder, miljövärden, upplåtelseform, variation i bebyggelsen och pressade byggkostnader samt hur processen vid försäljning av kommunal mark ser ut. Beroende på bl.a. ett projekts
läge och upplåtelseform så har mark som kommunen säljer olika marknadsvärde.
• Hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark sker vid exploatering på privat mark. Behov av
allmänna anläggningar skiftar beroende på typ av utbyggnadsområden. I nya exploateringsområden
behöver ny infrastruktur i form av bl.a. gator och parker anläggas. Vid förtätning kan delar av befintlig
infrastruktur användas. Viss justering, ombyggnad kan behöva göras bl.a. kan ökat antal boende innebära att förnyelse, kvalitetsjustering behöver göras i närliggande parkområden.

Plan- och
exploateringsprocess.

MARKPOLICY
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MARKPOLICY FÖR
LUNDS KOMMUN
Riktlinjer för kommunala markanvisningar, riktlinjer och mål för
exploateringsavtal
1. Inledning
För att tydliggöra Lunds kommuns ambitioner och
kommunens syn på sitt markinnehav har föreliggande
MARKPOLICY utarbetats. Den behandlar markfrågor
i vid bemärkelse – från anskaffande och förvaltning av
råmark till förädling och överlåtelse av färdig tomtmark
för såväl bostäder som verksamheter (företag, institutioner m.m.). Den redovisar också kommunens hållning
gentemot privata exploatörer. Markpolicy utgör kommunens riktlinjer för kommunala markanvisningar och
exploateringsavtal. Den nämnd som har ansvar att ingå
markanvisningsavtal och exploateringsavtal får dock
frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att
ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan.
I enlighet med SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar innehåller föreliggande
MARKPOLICY kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor
för markanvisningar samt principer för markprissättning.
I enlighet med SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900) 6 kap 39 § innehåller föreliggande
MARKPOLICY riktlinjer och mål för exploateringsavtal.
Riktlinjerna anger grundläggande principer för fördelning
av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenser av att ingå exploateringsavtal.
Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i Lund och ska främja att ändamålsenliga
åtgärder förbereds och genomförs så att förutsättningar
kan skapas för alla att leva i goda bostäder.
I Lunds kommun är det tekniska nämnden som är kommunens mark- och bostadspolitiska organ. Nämnden har
till uppgift att förvärva, iordningsställa och tillhandahålla
samt sälja och upplåta mark.

Tekniska nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten och det ankommer därvid på nämnden att handlägga ärenden rörande gatukostnader enligt plan- och
bygglagen (PBL).

2. Markreserv

Ett strategiskt markinnehav är en viktig resurs i kommunens bostads- och näringslivsutveckling. Kommunalt
markinnehav ger kommunen bättre förutsättningar att
bevaka kommunala intressen vid utbyggnad. Ambitionen
är att en god markreserv ska finnas i kommunens tätorter.
Det är därför viktigt att bevaka och vidta åtgärder, så
att markreserven har en omfattning som ger kommunen
möjlighet att nå uppsatta mål. Strategiska markförvärv
är en viktig förutsättning för att möjliggöra förtätningsprojekt och en utbyggnad som är följsam mot gällande
översiktsplan.
En ändamålsenlig markreserv nås genom att:
1. Ha god kunskap om den lokala fastighetsmarknaden.
2. Aktivt och kontinuerligt bevaka rörelser på den lokala
fastighetsmarknaden.
3. Jobba med att försöka nå överenskommelser med
berörda markägare som tillgodoser båda parters
intressen i största möjliga mån.
4. Som sista utväg nyttja lagstadgade tvångsåtgärder, när
frivilliga överenskommelser inte kan nås.
Kommunen strävar hela tiden efter att genom strategiska
förvärv, försäljningar eller byten anpassa markreserven
till gällande översiktsplan.
2.1 FÖRVÄRV
Mark kan förvärvas genom frivilliga överenskommelser
men det kan även ske tvångsvis. Tvångsvisa förvärv
sker formellt genom expropriation. Expropriationslagen (SFS 1972:79) ändrades 2011, där förändringen i
huvudsak är att markägarens position stärkts bl.a. genom
att markägaren tillräknas en större del av den förväntade
värdehöjningen som kommunens planläggning normalt
medför. Mark som i detaljplan utgör allmän platsmark
kan kommunen med stöd av Plan- och bygglagen (PBL)
lösa in. Likaså kan kommunen i de fall man besitter en
större del av ett planlagt område tilltvinga sig mindre
bitar i samma område.

sida 35

MARKPOLICY

2.2 UPPLÅTELSER
2.2.1 Upplåtelse av lantbruksarrenden
Vid förvärv av åkermark försöker kommunen att genom
arrende erbjuda lantbrukare som kommunen förvärvat
eller kommer att förvärva mark av, möjlighet att arrendera
mark som kompensation för tidigare eller kommande
markförluster.
När arrendemark för jordbruk frigörs, prioriteras arrendatorer som tidigare har förlorat eller som genom
kommunala exploateringar kommer att förlora mark.
Aktiva brukare prioriteras före passiva. I samband med
förvärv av jordbruksmark, kan säljarens arrendeintressen
behöva prioriteras.
2.2.2 Upplåtelse av anläggnings- och lägenhetsarrende
och uthyrning av byggnader
Vid förvärv av fastigheter följer ofta befintliga hyresgäster med. Kommunen försöker att i största möjliga mån
behålla dessa befintliga hyresgäster. Hyreslediga objekt
erbjuds först till interna behov; boende till socialförvaltning, lokaler till markentrepenad, renhållningsverket m.m.
Om inte kommunala behov föreligger bjuds fastigheten
ut till företag som är involverade i exploateringsprojekt
och som behöver marken för tillfälliga behov i samband
med utbyggnad. Därefter bjuds fastigheten ut på öppna
marknaden.
2.2.3 Övriga upplåtelser
Kommunen är restriktiv med att långsiktigt upplåta mark
för privata ändamål (filterbäddar, vindkraft, jordvärme,
bergvärme, hästhållning m.m.).
2.2.4 Arrendetaxa
Jordbruksarrenden prissätts per hektar. Arrendeavgifterna
är marknadsmässiga.
Anläggnings- och lägenhetsarrenden prissätts i huvudsak
som ett förhöjt jordbruksarrende om det rör sig om större
arealer utanför planlagda områden. I speciella fall sätts
priset lika med den ränteintäkt som kommunen skulle
tillgodoräkna sig vid en försäljning som industrimark
eller villatomter.
Vid upplåtelser för strikt kommersiella ändamål (bensinstation, kiosk m.m.) tillämpas marknadsmässig prissättning.

2.2.5 Upplåtelsetid
Åkermark som ligger tätortsnära och som kan komma
att användas inom kommunal verksamhet inom kort tid
arrenderas ut på ett tiomånaders arrendekontrakt. Mark
som inte skall användas inom närtid arrenderas ut på
ettårskontrakt. Detta för att undvika besittningsskydd
som gäller på en arrendetid längre än ett år. I undantagsfall kan kommunen skriva längre arrendekontrakt med
tidintervall mellan 2 och 5 år.
2.2.6 Miljö
På åkermark som arrenderas ut på ett år eller längre
tid kräver kommunen att arrendatorn ska delta i miljö
programmet Greppa Näringen. För arrendekontrakt med
kortare löptid än 1 år kräver kommunen normalt att
arrendatorn förbinder sig att upprätta en växtodlingsplan.
2.3 IANSPRÅKTAGANDE AV MARKRESERV
Utbyggnad på högvärdig jordbruksmark ska ske res
triktivt. När det ändå sker, ska markutnyttjandet vara
särskilt effektivt.
Arrendatorer som fråntas kommunägd mark i samband
med plangenomförande erbjuds om möjligt ersättningsmark.
Gällande översiktsplan innehåller uttalade ambitioner att
skapa ny byggrätt genom förtätning. I första hand sker
sådan förtätning genom att förädla kvartersmark, där
pågående verksamhet är under avveckling eller enkelt
och rationellt kan omlokaliseras – företrädesvis till kommunens nya områden för företag och institutioner. Ibland
kan förtätning ske inom befintliga allmänna ytor – gatumark som kan undvaras eller reduceras eller parkmark
som bedömts sakna utvecklingspotential och värde.
Förtätning inom befintliga tätorter är en viktig del i kommunens utbyggnad. Ianspråktagande av allmän platsmark
(gator, parker) kan ibland bidra till sådan förtätning
under förutsättning att viktiga allmänna värden inte går
förlorade. I de fall parkmark tas i anspråk är en naturlig
konsekvens att resterande, angränsande parkmark tillförs
nya värden.

3. Utbyggnad på kommunal mark
I projekt där huvudelen av marken ägs av kommunen ska
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planbegäran göras av tekniska nämnden (kommunen). I
de fall kommunen är markägare innefattar processen ett
markanvisningsförfarande som resulterar i att kommunen
säljer alternativt upplåter mark för byggnation.
3.1 INRIKTNING
Det egna markinnehavet används för att tillgodose kommunala ambitioner som inte regleras genom detaljplan.
Det kan t.ex. röra sig om olika krav och ambitioner som
speciella byggnadskvaliteter, grupp-/kategoribostäder,
miljövärden, upplåtelseform, variation i bebyggelsen och
pressade boendekostnader.
3.1.1 Mångfald i boendet
En grundläggande strävan är att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när
det gäller upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar
och prisbilder inom kommunen som helhet men även
inom olika tätorter, stadsdelar och områden. Därmed
skapas förutsättningar för en blandad befolkningssammansättning och ett socialt blandat boende. Detta innebär
också att kommunen arbetar för att tillgodose efterfrågan
på fribyggartomter.
3.1.2 Miljö
En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas.
Vägledande i arbetet är LundaEko II, Lunds kommuns
program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020,
som är kommunens miljöprogram. Programmet bygger
på de nationella miljökvalitetsmålen.
Lunds kommun har en strategi för hållbart byggande som
syftar till att stimulera hållbart byggande och verka för
god bebyggd miljö. Kommunens ambition är att genom
dialog arbeta för höga miljöambitioner i projekt där
miljönytta bedöms vara särskilt stor. Långsiktig hållbarhet
avses uppnås genom att hänsyn tas till ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensioner. Strategin för hållbart byggande beskriver en arbetsprocess som ska styra mot ett
antal effektmål. Effektmål till 2020:
- Hållbar livsstil
- Minimering av primärenergianvändning
- Maximering av lokal elproduktion
- Ett balanserat materialkretslopp
- Minskad användning av fossilt bränsle
- Hållbara dagvattenlösningar
- Ekosystemtjänsterna stärks

MARKPOLICY

Lunds kommun och VA SYD har tillsammans tagit fram
en dagvattenstrategi för Lunds kommun som förtydligar
ambitioner och krav angående dagvatten. Denna kompletteras med en dagvattenplan som är en av fem planer
som tas fram under samlingsnamnet ”Lunds vatten”.
Balanseringsprincipen används som ett verktyg för
att kompensera de natur- och rekreationsvärden som
försvinner eller skadas när en exploatering genomförs.
Ambitionen är att stärka de gröna värdena i kommunen.
Balanseringsprincipen handlar om att kompensera för de
värden som försvinner eller skadas när en exploatering
genomförs. Ersättning för kompensationsåtgärder som
behöver genomföras på kommunal mark som är föremål
för ett anvisningsförfarande ingår i köpeskillingen.
Förutom balanseringsprincipen behövs det andra verktyg
för att utveckla natur- och rekreationsfunktioner i samband med utbyggnad då denna leder till ett ökat tryck på
redan befintliga park- och grönområden.
LundaMats är kommunens strategi för att uppnå ett hållbart transportsystem. Arbetet började 1999 och visionen
handlar om hur kommunen vill ha det år 2030. Möjligheter
finns att vid markanvisning eller överlåtelse av kommunal
mark verka för hållbara transporter bl.a. med tanke på
utformning av cykelparkering och användandet av bilpool.
3.1.3 Tillgänglighet
Vid all bostadsproduktion ska god tillgänglighet eftersträvas så att andelen bostäder med hög tillgänglighet
ökar. Sedan början på 1990-talet har exempelvis alla
bostadsbyggen på kommunens mark handikappanpassats
enligt kommunens egna norm Bättre för alla. Med
anledning av förändrad lagstiftning (PBL 8 kap. 4 a §)
som förbjuder kommunala särkrav ställer kommunen inte
längre krav på Bättre för alla vid kommunala markanvisningar och marköverlåtelser.
3.1.4 Sociala åtaganden
Som villkor för markanvisning/överlåtelse ska Lunds
kommun kunna kräva att byggherre upplåter specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa
kategoribostäder.
Sedan 2010 förtydligar kommunen sina bostadssociala
ambitioner genom att kräva att minst 5 % av planerade
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hyresrätter ska erbjudas kommunen för att tillgodose
särskilda bostadsbehov – antingen i det aktuella projektet
eller i annan del av byggherrens bestånd. Kategoribostäder (t.ex. studentbostäder) undantas från kravet. Kommunen höjer nu ambitionerna och kräver att minst 10 %
av planerade hyresrätter ska erbjudas kommunen för att
tillgodose särskilda bostadsbehov och i övrigt på samma
villkor som tidigare.
I projekt där upplåtelseformen är bostadsrätt eller äganderätt kan kommunen komma att vilja att erbjudas att köpa
minst 10% av bostäderna. Erbjudande ska då ske innan
bostäder bjuds ut och på samma villkor som på den öppna
marknaden.
3.1.5 Verksamhetslokaler och verksamhetsmark
Det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler
för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad
utvecklas i många områden. Där det är lämpligt ska därför
bostäder och verksamhetslokaler integreras i bebyggelsen.
Vid omvandling av verksamhetsområden till blandstad är
kommunens ambition att etablerade företag och institutioner som inte kan samlokaliseras med bostäder ska
erbjudas ersättningsmark.
I syfte att spara på åker- och naturmark ska intressenter som vill köpa kommunal verksamhetsmark först
undersöka möjlighet att inrymma verksamheten inom
befintliga verksamhetsområden på privat mark genom
förtätning. Ett annat sätt att effektivisera användandet av
verksamhetsmark kan vara användandet av en prissättning som uppmuntrar en tät byggnation.
Den mark som är särskilt avsedd för verksamhetsom
råden ska erbjudas aktörer som vill driva verksamhet
som skapar en gynnsam utveckling i det aktuella utbyggnadsområdet.
Kommunen strävar efter att ha en markberedskap i de
östra tätorterna så att små och medelstora företag/institutioner kan beredas byggklar tomt senast 3 månader efter
förfrågan.
Kommunen har en ambition att kunna erbjuda tomter i
varierande storlekar inom flexibla detaljplaner.
3.1.6 Konkurrens och mångfald på marknaden
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Kommunen är angelägen om att konkurrensen och
mångfalden inom byggherrekretsen upprätthålls. Om
det är uppenbart att situationen är otillfredsställande,
försöker kommunen bidra till att förbättra den genom att
uppmuntra nya byggherrar att engagera sig i kommunens
projekt. Vid val av byggherre ska kommunen verka för
att främja goda konkurrensförhållanden så att förutsättningar skapas för variationsrika bostäder till rimliga
boendekostnader.
3.1.7 Byggherrens ekonomiska förutsättningar,
stabilitet och strävan att genomföra byggnation
Att delta i planering och genomförande av ny bebyggelse
kräver god ekonomisk stabilitet och organisatoriska förutsättningar hos byggherren att genomföra det aktuella
projektet. Vid markanvisning kan kommunen komma att
bedöma byggherrens ekonomiska stabilitet och potential
att genomföra byggnation. Hänsyn ska även tas till byggherrens intresse av långsiktigt fortbestånd av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform.
3.1.8 Prissättning
Prissättning av mark ska vara marknadsanpassad. Detta
kan säkras genom anbudsförfarande eller värdering. Prissättning av mark kan användas för att stimulera byggnation av hyresrätter.
För att säkra en hyresrätts bestående kan kommunen
tillämpa en modell med en avskräckande tilläggs
köpeskilling om hyresrätten ombildas till bostadsrätt
eller äganderätt.
3.2 INTRESSEANMÄLAN
Byggherrar och intressenter som vill förvärva kommunal
mark för bostadsbyggnation eller verksamhetsändamål
kan anmäla sitt intresse till tekniska förvaltningen. När
en markanvisningsprocess ska påbörjas kan kommunen
beroende på typ av projekt komma att kontakta bygg
herrar som anmält sitt intresse.
3.3 VAL AV BYGGHERRE
Anvisning av mark kan ske genom jämförelseförfarande,
markanvisningstävling eller direktanvisning.
Jämförelseförfarande och markanvisningstävling innebär
att intresserade byggherrar, inkomna ansökningar, ska
bedömas utifrån markanvisningspolicyn och de kriterier
som i övrigt gäller för det aktuella och specifika projektet.
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Direktanvisning av mark kan ske till en byggherre som
har ett intressant, nyskapande koncept eller som föreslår
en innovativ förädling på kommunägd mark alternativt
uppvisar ett projekt som är särskilt hållbart ur miljö-,
ekonomiska-, eller bostadssociala aspekter. Byggherrar
som kan leverera och garantera långsiktig förvaltning av
hyresrätter till rimliga boendekostnader prioriteras. Här
har Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) en särskild
roll. Smålägenheter till ungdomar och studenter är
särskilt angeläget att prioritera.
Kommunen kan sluta fleråriga avtal med byggherrar om
direktanvisningar. Detta kan göras som ett led i att öka
bostadsbyggandet och då främst byggandet av hyresbostäder. Val av byggherre som kan komma att omfattas
av fleråriga avtal ska ske genom jämförelseförfarande.
Byggherrar som kan leverera och garantera långsiktig
förvaltning av hyresrätter till rimliga boendekostnader
prioriteras. Fleråriga avtal innebär att avtal tecknas med
en byggherre om att flera markanvisningar kan ske inom
loppet av ett visst antal år. En förutsättning för att en
byggherre som omfattas av flerårigt avtal ska få flera
markanvisningar är att kommunen bedömer projekt som
genomförs inom ramen för det fleråriga avtalet som lyckade utifrån inriktningar enligt avsnitt 3.1 och kriterier
som definierats i det fleråriga avtalet samt i direktanvisningen.
3.4 MARKANVISNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSELLER UPPLÅTELSEFÖRFARANDE
En försäljning föregås i regel av en markanvisning
(i Lund tidigare kallad preliminär markanvisning).
Enligt SFS 2014:857 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 1 §, som trädde i kraft 2015, är
markanvisning en överenskommelse mellan en 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 kommunen
ägt markområde för bebyggelse.
I Lund är denna markanvisning i regel ett politiskt beslut
där förutsättningar för slutlig försäljning och överlåtelseförfarande stipuleras. Det är ett sätt att förankra valet av
en eller flera byggherrar politiskt och samtidigt forma
lisera och förbereda en marköverlåtelse så långt att byggherren och dennes finansiärer är beredda att investera
betydande medel i det aktuella projektet. Markanvisningen avser att ge en tidig indikation på kommunens villkor
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för försäljningen men villkoren kan, över tid, komma att
justeras. En markanvisning kan ha olika omfattning och
innehåll och detaljeringsgraden kan variera. En eller flera
byggherrar ges under en begränsad tid en exklusiv rätt
att utveckla projektet. I syfte att formalisera markanvisningar kan markanvisningsavtal tecknas mellan kommun
och byggherre.
Markanvisning kan ske i olika stadier av planerings- och
genomförandeprocessen från det att tekniska nämnden
ansöker om detaljplaneläggning till tidpunkter efter att
detaljplan vunnit laga kraft.
Byggintressenter står för all ekonomisk risk i samband
med detaljplanearbetet. Projekt som avbryts till följd av
beslut under planprocessen ger inte rätt till ersättning
eller ny markanvisning. I utbyte mot den ensamrätt
som en markanvisning ger ska den byggintressent som
anvisas mark satsa resurser och kostnader för medverkan
i planarbetet.
Kommunen arbetar med olika metoder för att säkra
genomförandet av markanvisningar. En markanvisning
tidsbegränsas i regel till högst två år från politiskt beslut.
Om inte en bindande överenskommelse om exploatering
träffats inom dessa två år står det kommunen fritt att
göra en ny markanvisning.
Kommunen arbetar aktivt med att hitta olika former för
att, ur ett tidsperspektiv, säkra genomförandet av byggnation.
När detaljplan vunnit laga kraft och kommunen förberett
anläggningar som möjliggör byggnation av bostäder
överlåts marken alternativt upplåts marken genom ett
arrendeförfarande liknande det som tidigare använt vid
försäljning av mark för verksamhetsändamål, se beskrivning längre ner. Vid arrendeförfarande sker överlåtelse av marken när byggherre alternativt när det gäller
fribyggartomter, köpare, kan visa att projektet, inom
en begränsad tidsperiod, är under genomförande t.ex.
att markarbeten fortskridit så långt att bottenplatta till
huvudbyggnad färdigställts. Förlängning kan medges om
förseningen beror på omständigheter som byggintressenten inte råder över.
Det finns även möjlighet att upplåta marken med tomträtt. Detta kan ske på platser där kommunen vill få
till stånd hyresrätter och där höga markpriser bedöms
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försvåra och fördyra produktion av hyresrätter.
Den finns även andra metoder för att säkra genomförandet av markanvisningar t.ex. överlåtelse som är villkorad
av byggnation.
Alla överlåtelser behöver inte föregås av en markanvisning.
Vid försäljning av mark för verksamhetsändamål sker
överlåtelse genom arrendeförfarande. Först godkänner
tekniska nämnden/kommunstyrelsen överlåtelsen. Därvid
anges alla villkor för överlåtelsen. Så snart beslut om
överlåtelse fattats, upprättas ett arrendeavtal med den
tilltänkte köparen. Arrendeavtalet löper så länge tomten inte bebyggs i regel längst ett år med möjlighet till
förlängning om särskilda skäl föreligger. När köparen/
arrendatorn kommit igång med bygget, upprättas ett köpeavtal och tomten överlåts, samtidigt som arrendeavtalet
upphör. Med en sådan modell kan köparen enkelt avbryta
processen under förberedelsefasen och t.ex. ordna sitt lokalbehov på annat sätt. Kommunen kan omgående erbjuda marken till annan intressent. Modellen innebär också
att tomter inte i onödan förblir obebyggda, samtidigt som
den slår undan möjligheten att spekulera i tomtmark.
Återtagen markanvisning eller mark som återgår till
kommunen efter ett arrendeförfarande ger inte rätt till
ersättning.
3.5 DETTA INGÅR I FÖRSÄLJNINGSPRISET
FÖR KOMMUNAL MARK.
Normalt sett använder sig kommunen av en prissättningsmodell som bygger på att kommunen säljer mark som
inte omfattas av särskilda belastningar.
3.5.1 Iordningställande av mark
När kommunen säljer mark ska kommunen stå för kostnader för åtgärder för att iordningsställa tomtmark så att
marken kan användas för sitt ändamål. I dessa åtgärder
ingår normalt kostnader för arkeologiska och förorenings
mässiga bedömningar, översiktlig geoteknik och mätning
av radonhalt. Erforderliga åtgärder till följd av dessa
bedömningar och flytt eller rivning av ledningar och byggnader som står i konflikt med den planerade byggnationen
bekostas normalt av kommunen. En förutsättning för detta
kan vara att kostnaderna för åtgärderna anses stå i proportion till nyttan av den nya bebyggelsen. I vissa fall kan
byggherrar behöva ta delar av dessa kostnader.

Kommunen kan i vissa projekt i dialog med byggherren
välja att överlåta marken grovterrasserad vilket innebär
att matjord banas av och en grov nivåanpassning sker till
omgivande ytor. Grovterrassering förespråkas särskilt i
områden/projekt där detta ger bättre massbalans. Priset
för grovterrasserad mark är normalt sett högre än om
kommunen säljer marken i befintligt skick.
Extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. bullersituati
onen i området, användandet av Miljöbyggprogram SYD
och Bättre för alla ska oavsett om marken ägs privat eller
av kommunen i sin helhet belasta exploatören.
Bekostandet och anläggandet av infart från allmän
platsmark till kvartersmark är projektspecifikt.
3.5.2 Gatukostnader
I köpeskilling, ersättning för kommunal mark ingår
ersättning för gatukostnader som genomförandet av projektet ger upphov till. Här i ingår dock ej ersättning för
förbättringsarbeten enligt 6 kap PBL på gata och allmän
plats med därtill hörande anordningar, som framledes kan
komma att utföras.
3.5.3 Avgifter
Anslutningsavgifter, kostnader för övriga avgifter och tillstånd bl.a. bygglov och planavgift betalas av exploatören.
Kostnad för bildande av exploateringsfastighet betalas av
kommunen.

4 Utbyggnad av privat mark

När en detaljplanen möjliggör för en annan användning
av fastigheter ökar behovet av allmänna anläggningar
och då ska byggherrar/fastighetsägare som har nytta av
den nya planen vara med och betala för delar av dessa
investeringar.
Om utbyggnad ska ske på privat mark tecknar kommunen i regel exploateringsavtal med fastighetsägaren/
fastighetsägarna innan detaljplan antas. Här regleras
förutsättningar för genomförande av detaljplanen bl.a.
vilka fastighetsregleringar som behöver genomföras och
vilka allmänna anläggningar som behöver byggas ut och
hur dessa bekostas.
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4.1 EXPLOATERINGSAVTAL
Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av
en detaljplan mellan en kommun och en byggherre
eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen.
Ett exploateringsavtal får avse åtaganden för en bygg
herre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och
avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De
åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens
åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta
av planen. (PBL 6 kap 40 §, trädde ikraft 2015) Med
anledning av pågående lagstiftning kan värdeåterföring
bli aktuellt vid infrastruktursatsningar som höjer värdet
på fastigheter, värdestegringsersättning.
Avtal som avser byggherrens/fastighetsägarens egen
mark reglerar vanligen:
• Anläggning av kommunal gatu- och parkmark
• Mark för kommunal service (vård, förskola/skola,
omsorg, kultur och fritid)
• Eventuella frivilliga åtaganden
4.2 TIDPLAN FÖR TECKNANDE
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan antas.
4.3 KOSTNADSTÄCKNING
I avtalet fördelas ansvar och kostnader efter skälig
och rättvis grund mellan kommunen och byggherre/
fastighetsägare. En utgångspunkt för kommunen är att
exploateringen ska bära kommunens merkostnader för
genomförande av detaljplanen. Det innebär att byggherre/
fastighetsägare förväntas bära kostnader för utbyggnad/
ombyggnad av gata och allmän plats med jämkning av
sådana kostnader som beror på genomfartstrafik, utvidgad allmänt nyttjande etc. I fråga om gemensamma
anläggningar för exploateringsområdets behov kan en
exploatörs åtagande dock vara omfattande. Kommunen
kan även framställa krav på allmänna anläggningar utanför exploateringsområdet under förutsättning att de behövs för områdets behov. Det kan t.ex. röra sig om att vid
förtätningar kan viss justering, ombyggnad av befintliga
allmänna anläggningar behöva göras. I nya projekt där
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ingen ny parkmark tillskapas kan hänsyn tas till att ett
ökat antal boende innebär högre nyttjande av befintliga
parker i närområdet. Detta kan ske genom att exploatören
bidrar till förnyelse och kvalitetsjustering i dessa när
liggande parkområden. Bidraget ska stå i förhållande till
den nytta exploatören får av planen. Det innebär också
att byggherre/fastighetsägare i skälig omfattning avstår
mark som i detaljplanen läggs ut som allmän plats till
kommunen utan vederlag.
I de fall det behövs tillskott av kommunal mark för
genomförande av ett projekt ska kommunen och exploatören dela på kostnader för allmänna anläggningar som
är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Fördelning av kostnader sker vanligtvis i relation till
värdet på respektive parts i projektet ingående fastig
hetsinnehav.
Kommunens utgifter täcks normalt av inkomster från
gatukostnadsersättningar och/eller tomtförsäljning.
4.4 SÄKERHET
Kommunen kan behöva ställa krav på säkerheter avseende
ersättning för utbyggnad av de allmänna anläggningar
som byggherren eller fastighetsägaren ska erlägga, detta
regleras i exploateringsavtal.
4.5 UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA
ANLÄGGNINGAR
Iordningställande av gatu- och parkmark liksom allmänna
idrottsytor inom ett exploateringsområde utförs normalt
av kommunen och bekostas av byggherren/fastighets
ägaren. Detta kan behöva samordnas med iordning
ställandet av angränsande tomtmark. Härvid ska de
allmänna anläggningarnas omfattning och standard
noggrant och tydligt definieras i avtalet. På samma sätt
kan byggande av VA-anläggningar med fördel samordnas med byggandet av de allmänna gatorna, gång- och
cykelstråken och grönytorna.
4.6 KOMMUNAL SERVICE
Bostadsbyggande genererar behov av kommunal service.
På samma sätt som gator, vägar och lekplatser behövs,
behöver ett bostadsområde också kommunal service t.ex.
dagis och skolor. Privat mark kan behövas för byggnation av lokaler avsedda för kommunal service.
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PLAN- OCH
EXPLOATERINGSPROCESS
NYA PROJEKT – IDÉSKEDE
En projektidé kan starta på många olika sätt och av olika
aktörer. Oavsett varifrån idén kommer måste olika överväganden och bedömningar göras om projektets förutsättningar och om möjligheterna att kunna genomföra det.
Idéfasen omfattar tiden från inlämnande av idé till besked
om kommunen är positiv till att pröva att genomföra
projektet eller inte. Vid bedömning av idén görs överväganden om projektet ligger i linje med översiktsplanen
och Utbyggnads- och boendestrategin samt om det finns
motsående intressen , t.ex. barns behov av grönytor, bullerproblematik och störningar mellan olika verksamheter.
Efter att ett projekt initierats påbörjas plan- och exploateringsprocessen.
PLANSKEDE
Om en projektidé bedöms vara lämplig kan en detalj
planeprocess påbörjas. Processen regleras i plan- och
bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under
planprocessen ska det även klargöras om kommunen har
behov av mark till kommunala verksamheter och om det
kan lösas inom området. Under planprocessen ska det
även klargöras om kommunen har behov av mark till
kommunala verksamheter och om det kan lösas inom
projektet. Här är det viktigt med tidig samverkan och dialog mellan olika intressenter. Detaljplaneprocessen kan
hanteras antingen som standard-, utökat- eller samordnat
förfarande.
MARKANVISNING
När nyproduktion av bostäder planeras ske på mark som
ägs av kommunen kan marken fördelas till byggherrar genom det som kallas ”markanvisning”. En markanvisning
ger en byggherre rätt att ensam förhandla med en kommun om överlåtelse eller upplåtelse av kommunal mark
avsett för bostadsbebyggelse. Användandet av markanvisning kan vara aktuellt under en detaljplaneprocess där
en byggherre involveras och får möjlighet att vara med
och påverka planutformningen. Markanvisning kan ske i

EXPLOATERINGSPROCESSEN

DETALJPROCESSEN
Plansamråd

Markanvisning1
Granskning
Expolateringsavtal
Antagande
Laga kraft
Genomförandefas
inkl. markförsäljning

1

Kan ske vid olika skeden i processen.

olika skeden av detaljplane-processen. Om en detaljplan
tas fram utan att byggherrar involverats kan försäljning
av mark ske direkt utan en initial markanvisning. Vid
markanvisningar och försäljning av mark har kommunen
möjlighet att välja byggherre och påverka hur och när
exploateringen ska genomföras.
EXPLOATERINGSAVTAL
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande
av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre
eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera
parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om genom
förande av viss detaljplan och därmed så långt som
möjligt säkerställa att en detaljplan kan antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande
bebyggelseområde blir tillgodosedda.
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När en detaljplan möjliggör för en annan användning av
fastigheter ökar behovet av allmänna anläggningar och
då förväntas byggherrar/fastighetsägare som har nytta av
den nya planen vara med och betala för delar av dessa
investeringar. En utgångspunkt för kommunen är att
exploateringen ska bära kommunens merkostnader för
genomförande av detaljplanen. Det innebär att byggherre/
fastighetsägare ska bära kostnader för utbyggnad/ombyggnad av gata och allmän plats med jämkning av sådana
kostnader som beror på genomfartstrafik, utvidgad allmänt
nyttjande etc. Det innebär också att byggherre/fastighetsägare i skälig omfattning avstår mark som i detaljplanen
läggs ut som allmän plats till kommunen utan vederlag.
Exploateringsavtal ska tecknas innan en detaljplan antas.
BYGGLOV
Bygglovsprocessen som regleras i plan- och bygglagen
säkerställer bl.a. att det kommande genomförandet,
byggnationen, överensstämmer med detaljplan. Vid
nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar krävs
vanligtvis bygglov.
GENOMFÖRANDEFAS INKL.
MARKFÖRSÄLJNING
Syftet med en markanvisningsprocess är att kommunal
mark ska överlåtas till en byggherre som genomför byggnation. Ett sätt att säkra genomförandet av byggnationen är
att slutföra överlåtelsen först i samband med byggnation.
För att möjliggöra att byggherrar ska kunna påbörja sin
byggnation av bostäder, verksamhetslokaler etc bygger i
regel kommunen ut delar av de allmänna anläggningarna
t.ex. byggator. Anledningen till att kommunen inte bygger klart allt direkt är erfarenheter av att tung byggtrafik
brukar ge skador på de allmänna anläggningarna.
Efterhand som bebyggelsen färdigställs enligt detalj
planen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna
platser som kommunen är huvudman för, så att de kan
användas för avsett ändamål. När byggherrarnas byggnation är klar kan kommunen färdigställa området dvs göra
klart de arbeten på allmän platsmark som behövs för att
kommunen ska anses ha genomfört sitt åtagande avseende allmänna platser. Kommunen kan välja att färdigställa
ett område etappvis beroende på områdets storlek och
olika byggherrars aktiviteter och tidplaner.
Innan kommunen har hunnit ordna den gata som en fastighet ska ha utgång till eller den avloppsledning som en
fastighet ska få vara ansluten till, får den som vill bygga
på fastigheten
• själv ordna utfartsväg och avloppsanläggning, och
• utan ersättning använda kommunens mark för utfartsvägen och avloppsanläggningen, om marken är avsedd
för det ändamålet.

MARKINNEHAV OCH
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Alla kommuner är enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar skyldiga att planera för
kommunens bostadsförsörjning. Syftet ska vara att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva
i goda bostäder och underlätta att ändamålsenliga
återgärder genomförs.
Kommuner har genom planmonopolet och sitt kommunala bostadsbolag verktyg att påverka bebyggelseutvecklingen Ett annat viktigt verktyg är kommunalt
markinnehav eftersom det vid anvisning och försäljning
av mark går att ställa vissa krav på bebyggelsen som
uppförs. Markanvisningar och försäljning av mark kan
vara verktyg för att stimulera byggandet av hyresrätter, rimliga boendekostnader och bostäder till äldre,
studenter och andra som i vanliga fall har svårt att ta
sig in på bostadsmarknaden. Kommunens markinnehav kan också användas för att påverka och styra
utbyggnadstakten.
Det strategiska markinnehavet är en viktig resurs i
kommunens bostads- och näringslivsutveckling.
Det är därför viktigt att bevaka och vidta åtgärder, så
att markreserven har en omfattning som ger kommunen möjlighet att nå uppsatta mål. Strategiska markförvärv är en viktig förutsättning för en utbyggnad som är
följsam mot gällande översiktsplan.

LAG OM RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA
MARKANVISNINGAR
Enligt SFS 2014:899 Lag om riktlinjer för kommunala
markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer som
innehåller kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL
Enligt SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900) 6 kap 39 § framgår det att om
kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och
mål för sådana avtal. Riktlinjerna anger grundläggande
principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden
som har betydelse för bedömningen av konsekvenser
av att ingå exploateringsavtal.
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