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Kommunala marktransaktioner 
Inbjudan till seminarium på Palaestra i centrala 
Lund kl 9–16 den 14 november 2019 

 

 
Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri i juridik och 

ekonomi. Vi bjuder för elfte året i rad in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt.  

 

Vi strävar alltid efter att ordna seminarier som ger klara och handfasta besked på centrala 

fastighetsrättsliga ämnen. Våra heldagsseminarier är årligen återkommande och vi har tidigare 

tagit upp: Köp genom fastighetsreglering 2009, Gemensamhetsanläggningar och 

samfällighetsföreningar 2010, Fastighetsrättsliga ersättningar 2011, Servitut 2012, 

Fastighetstillbehör 2013, Arrenden 2014, Markexploateringens juridik 2015, Köp av fastigheter 

2016, Lantmäteriförrättningar 2017 och Hinder mot markexploatering 2018. 

 

Denna gång är alltså ämnet Kommunala marktransaktioner. Kommunerna är de viktigaste 
säljarna av mark. Vi kommer att ta upp frågor som är specifika för den kommunala 
markförsäljningen: 

 Hur integreras markanvisningar och exploateringsavtal i köpeavtalen? 

 Momsregler vid kommunal markförsäljning 

 Hur säkrar man att marken kommer att användas för hyresrätter? 

 Vad gäller när kommunen handlar med jordbruksmark? 

 Skillnaderna mellan viten och tilläggsköpeskillingar 

 Statsstödsreglerna 

 Styr verkligen kommunen bättre med tomträtt än med försäljningar? 
 

Seminariet äger rum i Palaestra, belägen vid universitetsplatsen mitt i Lund. Adressen är 
Paradisgatan 4. 
 
Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig 
kursdokumentation) är 4 995 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på 
avdelningen. 
 
Anmälan sker via ett formulär på vår hemsida www.lantm.lth.se/kmt  
 
Seminariet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor 
går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa tel. 046 222 73 92. Sista dag för 
anmälan och återbud är den 1 november 2019. 
 
Bästa hälsningar 
Ulf Jensen & Fredrik Warnquist  
Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet 

 

http://www.lantm.lth.se/kmt
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Kommunala marktransaktioner 
Seminarieprogram 
Torsdagen den 14 november 2019 
Palaestra, Lund 
 

 

8.15-9.00 Inskrivning och kaffe 

9.00–9.05 Välkomsthälsning 

9.05–9.35 Att säkra hyresrätter efter försäljning, nutid 
Lars Olsson beskriver hur förfogandeförbud, viten och tilläggsköpeskillingar säkrar 

hyresrätter i en modell som marknaden accepterat 

9.35-10.05 Att säkra hyresrätter efter försäljning, framtiden 
Inger Holmqvist beskriver Översiktsplaneutredningens förslag till lagstiftning för att 

säkra hyresrättsändamålet i SOU 2018:46, Kommunal reglering av upplåtelseformen 

10.05–10.35 Paus med kaffe 

10.35–11.00 Förvärvstillstånd 
Anna Orestig går igenom jordförvärvslagstiftningen och vad i den som särskilt berör 

kommunernas köp och försäljning av fastigheter 

11.00–11.30 Markanvisningsavtal och markanvisningar 
Kjell Sollbe analyserar hur markanvisningsavtal som inte är bindande 

fastighetsförsäljningar ska hanteras i praktiken 

11.30-12.00 Viten och tilläggsköpeskillingar 
Ulf Jensen förklarar skillnader och likheter mellan viten och tilläggsköpeskillingar och 

hur de kan användas för att styra dem som köper mark från kommunen 

12.00–13.00 Lunch 

13.00-13.45 Exploateringsavtal 
Olof Moberg beskriver bundenheten i exploateringsavtal 

13.45–14.30 Statsstöd och upphandling vid markexploatering 
Ulf Vannebäck presenterar sin färska doktorsavhandling om Rätten, marknaden och 

marken och hur EU-rätten och den nationella juridiken samverkar 

14.30–15.00 Paus med kaffe 

15.00–15.30 Moms och kommuners markförsäljning 
Lena Blomstedt förklarar de momsregler för driftskostnader och investeringsmoms som 

hör samman med kommunernas försäljning av mark 

15.30–16.00 Är tomträtter ett alternativ? 
Fredrik Warnquist visar på vad som kan styras med tomträttsavtal och vilka styrningar 

som inte är möjliga 

16.00 Seminariedagen avslutas 
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Kommunala marktransaktioner  
Talarpresentationer 
 
 
 

 

Lars Olsson – Fastighetsjurist på Fastighetskontoret, enhet 
verksamhetsstyrning, Göteborgs Stad 

  

 

Inger Holmqvist – Utredare i bland annat Översiktsplaneutredningen 
(SOU 2017:64 och 2018:46 del 1 och 2). Tekniskt råd vid Mark-och 
miljööverdomstolen sedan 2014. Tidigare jobbat som länsarkitekt, 
planchef, och miljöchef. Utbildad landskapsarkitekt, SLU. 

  

 

Anna Orestig – Samordnare för fastighetsfrågor på Jordbruksverket. 
Tjänsten innefattar bland annat frågor om förvärvstillstånd, jordbrukets 
rationalisering och fjällägenheter på statens mark. Anna har studerat 
ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

  

 

Kjell Sollbe – Har tidigare varit advokat och chefsjurist inom bank-, 
finans- och fastighetsjuridik och bedriver numera egen 
konsultverksamhet. 

  

 

Ulf Jensen - Ulf är professor emeritus från Fastighetsvetenskap LTH och 
gästprofessor på Högskolan Väst, tidigare gästprofessor på Chalmers. 
Han har ett brett expertområde: från bostadsrätt till fastighetspant och 
annan sakrätt till plan- och bygglagen. 
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Olof Moberg - Förbundsjurist vid SKL, Sveriges kommuner och 
landsting 

  

 

Ulf Vannebäck - Juris doktor och undervisar i fastighetsrätt på 
juristprogrammet och magisterprogrammet i mark- och miljörätt vid 
Umeå universitet. Han bedriver också forskning med inriktning mot 
markexploatering, koncessioner, upphandling och statsstöd. 

  

 

Lena Blomstedt - Skattejurist på PwC:s kontor i Gävle och expert på 
moms 

 

  

 

Fredrik Warnquist – Fredrik är civilingenjör i lantmäteri och är 
universitetsadjunkt vid Fastighetsvetenskap LTH. Han har tidigare arbetat 
som både statlig och kommunal förrättningslantmätare. 

 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://byggindustrin.se/sites/default/files/styles/imageslider_standard/public/olof-moberg-690px-foto-thomas-carlgren.jpg?itok%3DFAdA54go&imgrefurl=https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tvarnit-tio-byggprojekt-i-vasteras-27786&docid=cUevk0exy1NTNM&tbnid=2C9AxiRrnj8jvM:&vet=10ahUKEwjizq3a-qTkAhXN-yoKHWDjDtEQMwhEKAIwAg..i&w=690&h=360&bih=751&biw=1600&q=olof moberg skl&ved=0ahUKEwjizq3a-qTkAhXN-yoKHWDjDtEQMwhEKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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