
 

LTH:s årliga fastighetsrättsliga seminarier – Kommunala marktransaktioner 2019 
 

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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