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Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunalägd mark 

Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-23 § 124 

1. Syfte 

1.1 Kommunens mål för samhällsutvecklingen 

Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark syftar till att skapa förutsättningar 
för att uppnå kommunens mål för bebyggelseutvecklingen i kommunen samt att tydliggöra 
kommunens förhållningssätt när det gäller markförsäljningar och markupplåtelser. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 om vision och övergripande mål för Arvidsjaurs 
kommun. Hur väl Arvidsjaurs kommun uppnår målet om en ökad befolkningsutveckling och 
tillväxt samt god livs- och arbetsmiljö är förenat med hur kommunen förvaltar sitt markinnehav. 

1.2 Kommunens roll som markägare 

Kommunen har det yttersta ansvaret för bebyggelseutvecklingen och den fysiska 
samhällsplaneringen. Kommunen har också ansvar för bostadsförsörjningen och att säkerställa 
allmänna intressen. Genom plan- och bygglagen, PBL, har kommunen ett starkt styrmedel över 
markanvändningen. Kommunen har också som markägare möjligheter att påverka utvecklingen. 
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En kommun påverkar markvärdet genom sin roll som: 

• Markägare, genom att direkt påverka priset vid markförsäljningar, 
• Ägare till kommunala bolag, 
• Beslutsfattare vad avser planfrågor, genom att styra användningen av marken och storleken på 

byggrätterna, 
• Huvudman för kommunala gator, vatten och avlopp, genom att teckna exploateringsavtal 

och/eller ta ut anslutningsavgifter och därigenom påverka ekonomin i ett projekt, 
• Ansvarig för kommunal service, genom att påverka efterfrågan på mark och bostäder i olika 

delar av kommunen, till exempel genom placering av barnomsorg och skola. 

Markägande är ofta en viktig förutsättning för att kurina tillgodose kommuninnevånarnas behov. 

2 	Kommunens markinnehav 
Arvidsjaurs kommun tillhör en av de till ytan 20 största kommunerna i landet. Sveaskog äger cirka 
70 procent av kommunens yta. En stor del av kommunens mark är naturreservat eller mark som 
berörs av olika skyddsbestämmelser och är således svåra att bebygga. Kommunen äger främst 
mark inom Arvidsjaurs samhälle och i vissa av byarna. 

3 	Markupplikelser och markförsäljning ägd av kommunen och dess bolag 

3.1 	Former och villkor för markupplåtelser (arrenden, nyttjanderätter) 

Kommunen kan upplåta mark, som alternativ till försäljning, för olika ändamål. Huvudregeln för 
markupplåtelse är att ändamålet är av tillfållig, tidsbegränsad karaktär. Mark för permanenta 
ändamål säljs i norrnalfallet. Om ändamålet för markupplåtelsen är lämpligt med hänsyn till 
platsen och kommunens planer för området upprättas avtal med den blivande 
nyttjanderättshavaren. Om flera visat intresse skall ersättning prövas i konkurrens. Villkoren för 
upplåtelser skall vara lika för liknande markupplåtelser i kommunen. För samtliga arrenden 
förutom för ideella föreningar gäller att avgiften uppgår till minst 500 kr per år. Nedan anges 
ungefårliga avgiftsnivåer för arrendering av kommunens mark. Läge, verksamhetens karaktär och 
övriga villkor som nyttjanderättshavaren ska beakta kan innebära högre avgifter. Mark som kan 
komma att användas till framtida kommunala ändamål är kommunen restriktiv med att arrendera 
ut. 

Generellt är kommunen mycket restriktiv vad gäller jordvärme på kommunens mark 
Detaljplanerad industrimark ska endast i undantagsfall arrenderas ut på längre tid än ett år för att 
undvika att arrende väljs före förvärv genom köp. 

Indexuppräkning skall tillämpas vid samtliga arrenden. 

Minimiavgift Noterino h 

500 kr/år Gäller samtliga arrenden 
(undantag är ideella föreningar) 
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Lägenketsarrende/anläggningsarrende 

Avgifter inom detalj lanela område: 
Yta (m 2) Pris/m 2/år 
0 — 5000 2,51er 
5001-10 000 1 kr 
10 001 eller större 0,25kr 

Avgifter utanför detaljplanelagt område: 

Yta (m 2) Pris/m 2/år 
0 — 5000 lkr 
5001-10 000 0,5kr 
10 001 eller större 0,25kr 

För en arrendetomt på 6000 kvm inom detaljplanerat område innebär detta en arrendeavgift om 13 500 
kr ((2,5kr*5000)+(lkr*1000)). 

I de fall utarrendering av vattenområden är aktuellt bör avgiften minst uppgå till 1500kr/år 
beroende på dess läge och verksamhetens art. 

Vid upplåtelse av mark för att iordningsställa parkeringsplatser (2,5*5 m) inom detaljplanelagt 
område gäller prissättning enligt nedanstående tabell. 

Inom Arvidsjaurs centrum Övrig mark som omfattas av detaljplan 
500 kr/plats/år 200 kr/plats/år 

Bostadsarrende 
Arvidsjaurs kommun är markägare till ett antal arrendetomter vid Arvidsjaursjön på fastighetema 
Arvidsjaur 6:1, Arvidsjaur 6:3 samt Arvidsjaur 5:2. Kommunens syn på arrendepriset för dessa 
arrendetomter framgår av kommunstyrelsens beslut 2012-06-1 1,§159. 

Föreningar 
För ideella föreningar tillämpas ett pris av 0 kronor förutsatt att följande grundvillkor är uppfyllda: 

• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet 
deltar i föreningens verksamhet. 

• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. 
• Föreningen ska vid tecknande av arrendeavtal uppvisa verksamhetsplan, 

verksarnhetsberättelse (eller protokoll från årsmötet då föreningen bildades om föreningen är 
ny), stadgar, lista över medlemmar, kontaktuppgifter till styrelsen, samt uppgift om 
medlemsavgift. 

För alla markupplåtelser gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, skall 
ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. För samtliga arrenden ska indexreglering 
tillämpas. 
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Allmän platsmark 
Kommunen kan inte civilrättsligt förfoga över allmän platsmark varför utarrendering av allmän 
platsmark ej bör ske. Ett undantag är arrenden för skyltar. Då marken för upplåtelsen utgör allmän 
plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och kommunens gällande taxor. För vissa 
ändamål är istället upplåtelse av offentlig plats möjlig. I dessa fall krävs polistillstånd. 

3.2 	Former och villkor för markförsäljning för kommunen och dess bolag 

Innehav av mark är en viktig och ofta avgörande faktor i kommunens bostads- och 
näringslivspolitiska strävanden. Därför är det angeläget att bevaka och vidta åtgärder så att 
markreserven har en omfattning och belägenhet som ger kommunen goda möjligheter att nå 
uppsatta mål. Arvidsjaurs kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder, 
företagsetableringar och övrig samhällsservice genom aktiv markpolitik och hög planberedskap. 
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och successiv anpassning till 
gällande översiktsplan. 

Kommunernas markförsäljning regleras delvis av de allmänna reglerna i 4 kap. jordbalken, 
JB (1970:994), kommunallagen, KL (1991:900), plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt 
EU-rättsliga regler. I samband med att en markförsäljning kopplas samman med eventuella 
efterföljande exploateringsåtaganden (exempelvis att exploatören bygger och bekostar kommunal 
infrastruktur) aktualiseras även lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

De ekonomiska incitamenten för att förvärva mark hänger samman med det förväntade värdet på 
marken när den är bebyggd. Det geografiska läget är också viktigt för markvärdet. Vissa områden 
har en större efterfrågan än andra områden beroende på lägesegenskaper. 
Skillnader i värden mellan olika markområden kan förklaras av både skillnader i olika slags 
bördighet och skillnader i avstånd till ett centrum. Utveckling av befolkning, sysselsättning och 
inkomster per capita på en ort samt förändringar i räntor, skatter, subventioner och regelsystem har 
också stor betydelse för värdeutvecklingen på mark. Vid bedömningar om mark eller fastigheters 
värde görs olika uppskattningar av dess kapitalvärde, marknadsvärde eller av kostnader som kan 
hänföras till fastigheten. 

I första hand ska fast egendom av principiell betydelse säljas genom anbudsförfarande. 
Kriterierna för utvärderingen skall förutom pris vara hur syftet med nyttjandet av egendomen 
kommer att vara. Anbudet skall innehålla en affårsplan som beskriver detta. Fri prövningsrätt från 
kommunens sida förbehålls alltid. Annonsering ska ske i minst ett kommuntäckande annonsmedia. 
Vid försäljning av villatomter samt industrimark skall fastställda priser tillämpas. Vid försäljning 
av mindre markområden som inte är av principiell vikt kan försäljning utan anbudsförfarande ske. 

Prissättning industrinwrk Arvhlsjaurs kommun 
Köpeskillingen på industrimark i Arvidsjaurs kommun fastslås till 29 kronor per m 2  med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013) avrundat uppåt till närmast heltal kronor. Erforderliga 
justeringar av köpeskillingen kan göras med hänsyn till tomtens läge och beskaffenhet. I samband 
med försäljningen skall köparen utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för vatten och 
avlopp samt kostnader för fastighetsbildningsförrättning och lagfart. 
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Prissättning tomter Arvidsjaurs kommun 
Arvidsjaurs kommun innehar i dagsläget flertalet tomter som är till försäljning. Tomterna har vid 
olika tillfällen styckats av för olika ändamål och prisbilden kan variera beroende på till exempel 
läge, kringliggande bebyggelse och tillgång till vatten och avlopp. 

Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i centralorten skall utgå från ett 
grundpris på 70 kronor per kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013). 

Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens större byar 
Abborrträsk, Glommersträsk och Moskosel skall utgå från ett grundpris på 50 kronor per 
kvadratmeter med årlig indexuppräkning, KPI (basår 2013). 

Köpeskillingen för tomter avsedda för friliggande bebyggelse i kommunens mindre byar och 
övriga ytterområden skall utgå från ett grundpris på 30 kronor per kvadratmeter med årlig 
indexuppräkning, KPI (basår 2013). 

Försäljningspriset för samtliga tomter i kommunen inkluderar fastighetsbildningskostnader. I 
samband med köp av tomt skall köpare utöver köpeskillingen erlägga anslutningsavgift för 
kommunalt vatten och avlopp enligt fastställd taxa, om tomten ligger inom kommunens VA-
område. Andra vanliga tillkommande kostnader vid köp av tomt är kostnader för lagfart, bygglov 
och elanslutningsavgift, dessa bekostas av köparen. 

Prissättning övriga fastigheter och mark 
Vid övriga markförsäljningar skall köpeskillingen för varje enskild förfrågan beräknas utifrån 
följande metoder. 

Ortsprismetod 
Vid användande av ortsprismetod samlas data (transaktionsbelopp) in för liknande fastigheter eller 
råmarksförsäljning. Med liknande fastigheter menas tidigare omsatta fastigheter i samma område 
eller liknande områden med likartad prisbild. Det insamlade materialet analyseras och utgör grund 
för värdering av fastigheten. Användandet av en ortsprismetod innebär att köpeskillingen skall 
motsvara det pris kommunen hade erhållit om den valt att sälja fastigheten på den öppna 
marknaden. 

Kostnadsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt kostnadsmetod utgår aktörerna från de kostnader som kan 
hänföras till fastigheten. Kommunen utgår från ett självkostnadstänkande och ambitionen är att få 
täckning för samtliga kostnader som kan hänföras till fastigheten. Kostnader som kan hänföras till 
fastigheten kan tillexempel vara bokfört värde, kostnader för framdragning av vatten och avlopp, 
kostnader för att dra fram el eller anlägga en väg. 
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Avkastningsmetod 
Vid värdering av en fastighet enligt avkastningsmetod utgår aktörerna från vilka värden marken 
genererar. Avkastningsbedömningar baseras på metoder som bygger på en omvandling av 
framtida nyttor till ett kapitalvärde (i nuvärde). Ur metodiksynpunkt är avkastningsbedömningar 
lika med nuvärdesbaserad investeringskalkylering. Användningsområde för vilken fastigheten 
skall nyttjas i framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid 
värdering enligt avkastningsmetoden. 

Ekonomiskaförutsättningar i Arvidsjaurs kommun 
Prissättning av råmark skall göras utifrån ett aktuellt kommunalekonomiskt perspektiv. Det 
bokförda för fastigheter är av mycket stor vikt vid prissättning av kommunens mark. Övrig 
värdering måste göras vid den enskilda handläggningen i varje ärende, med utgångspunkt i de 
olika värderingsmetoderna. 

Vid utökning av tomt genom köp av mark från någon av kommunens fastigheter skall marken 
säljas till det pris per m2  som fastigheten beräknas till. Dock får köparen stå för 
fastighetsregleringen och med köpet andra förenade kostnader. 

För alla markförsäljningar gäller att vid en konkurrenssituation, då det finns flera intressenter, 
skall ärendet alltid avgöras med ett anbudsförfarande. 

De tomter som finns till försäljning finns tillgängliga i kartform via kommunens hemsida. På 
hemsidan finns även mycket annan information om vad som kan vara bra att tänka på vid 
fastighetsköp. 

4. 	Beslut och handläggning 
Försäljning av bostadstomter och industrimark beslutas av tjänsteman som tilldelats delegationsrätt 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Upplåtelser av offentlig plats beslutas av tjänsteman som tilldelats delegationsrätt enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning. Delegaten lämnar yttrande till polisen som sedan beslutar om 
markupplåtelse av offentlig plats för uppställning på gatu- och parkmark (utanför torgplatser enligt 
torgstadgan). 

Alla andra markförsäljningar och upplåtelser hanteras av kommunstyrelsen. Arrenden och 
nyttjanderätter beslutas på delegation av kommunstyrelsens ordförande. 

På kommunens hernsida aimonseras vart man vänder sig i olika frågor. 
Där finns även information om olika plan- och sarnhällsbyggnadsprojekt tillgänglig. 

En översyn av riktlinjerna bör genomföras vart 4:e år. 
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