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Abstract 

When urban areas are developed, it is often necessary to develop the infrastructure. The society has a 
need for public places such as roads, squares, parks and playgrounds. The outset is that the municipali-

ty is responsible for the public places. However, the resources are limited and infrastructure is costly. 
When the values on the land increases as a result of the public investments there is a possibility to 
impose the landowners to pay for these. 

New rules about land development agreements were introduced in 2015 with the purpose of dis-
tributing the costs for public places through the agreements. A general goal for the legislation of dis-
tribution systems is to be effective and fair. There has to be a consideration of both justice and effec-
tiveness in order to make the distribution system fulfill its purpose. Through the development agree-

ments the municipality can impose the developers to pay for the public places that is necessary to car-
ry out the plan and reasonable in comparison to the landowner’s benefit of the plan. 

The aim with this study is to investigate who pays for which public places. This study have ex-
amined the situation where the municipality has the responsibility for public places and uses land de-
velopment agreements. An investigation of existing law has been done in order to show who is possi-
ble to impose to pay for what. In addition has this study investigated how the usage of the land devel-
opment agreements are used in practice. A comparison between the legislation and practice has been 

carried out in order to see if the agreements are in accordance with the legislation. Furthermore, the 
system has been compared to some theories and concepts of justice. 

The result shows that there are agreements that does not seem to be in accordance with the legis-
lation. Some of the public places does not seem to be necessary and it is questionable how much of the 
measure can be imposed to the developer. The agreements are neither specified enough in order to be 
in accordance with law. 

Who actually pays for the public places in the end seems to depend on the market situation in 
which they are carried out. If the system is fair depends on the subjective values that lays ground for 

justice. The legislation and implementation also shows faults in the system in order for it to be effec-
tive. When the municipality goes further than the law allows there is a risk for increase in conflicts and 
also reduced trust and a bad attitude towards the project.  
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Sammanfattning 

I takt med att samhällen utvecklas och exploateras behöver även infrastruktur byggas ut. Samhället har 

ett gemensamt behov av allmänna platser såsom vägar, gator, grönområden samt platser för rekreation, 
lek och motion. Som utgångspunkt är det kommunen som är ansvarig för dessa allmänna platser. 
Kommunernas resurser är dock begränsade och infrastruktur är kostsam. Till följd av offentliga inve-
steringar ökar värden på marken hos de fastigheter som har möjlighet att använda de allmänna platser-
na. Dessa värden kan anses som oförtjänta då de uppstår på grund av offentliga investeringar. Utefter 
detta har system för fördelning av kostnader motiverats. 

År 2015 infördes ett nytt system för exploateringsavtal som delvis har till syfte till att kunna fi-
nansiera de offentliga investeringar som behövs vid genomförandet av en detaljplan. Lagregleringen 

har som ändamål att skapa ett system för förutsägbarhet och lagstöd och samtidigt en möjlighet till 
anpassning i varje unik situation. System för fördelning av värden har generellt som mål att vara rätt-
visa och effektiva. Vid lagstiftning behöver det ske en avvägning mellan rättvisa och effektivitet för 
att skapa ett ändamålsenligt system.  

Genom exploateringsavtalen har kommunen möjlighet att ålägga exploatörer att vidta och finan-
siera åtgärder för anläggandet av allmänna platser. Det finns restriktioner genom huvudsakligen två 
rekvisit; åtgärden måste vara nödvändig för genomförandet av planen och åtagandet måste vara rimligt 

i förhållande till exploatörens nytta av planen. 
Syftet med denna studie har varit att utreda vem det är som betalar för vilka allmänna platser. 

Den situation som studerats är när kommunen är huvudman och använder sig av exploateringsavtal. 
Med en rättsdogmatisk metod har rättsläget för exploateringsavtal utretts. Förfarandet ska visa vem 
som ska betala för vilka allmänna platser enligt lag. Utöver detta har studien använt ett samhällsveten-
skapligt perspektiv i syfte att se hur tillämpandet av exploateringsavtal sker i praktiken i förhållande 
till gällande rätt. För att kunna analysera resultatet på ett systematiskt sätt har fördelningssystemet 
jämförts med vedertagna rättviseteorier och principer.  

Resultatet av sammanställningen tyder på att det finns avtal som inte stämmer överens med gäl-
lande lagstiftning. En del avtal tycks gå utöver det som är stadgat i lag. Det finns avtal som ålägger 
exploatörer åtgärder som inte kan anses vara nödvändiga. Dessutom är det många gånger ifrågasättbart 
om fördelningen mellan de olika parterna är i enighet med lagen. Tvivel finns angående vilken om-
fattning exploatören ska vara med och finansiera för att det fortfarande ska gå att anses som nödvän-
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diga åtgärder. Rekvisitet angående att åtagandet ska vara rimligt i förhållande till nyttan borde vara 
uppfyllt i de undersökta avtalen. Bestämmelsen kan även ha använts för att skapa en fördelning av 
kostnaderna mellan olika exploatörer. I dessa fall är det svårare att bedöma om villkoret använts enligt 
lag. 

Vem som faktiskt betalar för kostnaderna i slutändan verkar bero på i vilken marknadssituation 
projektet befinner sig. Ett alternativ innebär att det är bostadskonsumenterna som påverkas av de 
ökade kostnaderna. Ett annat tänkbart alternativ innebär att när ett exploateringsprojekt påförs mer 
kostnader påverkar detta vilket pris exploatören kan tänkas köpa marken för. Därmed blir det den ur-
sprungliga markägaren som huvudsakligen påverkas av de ökade kostnaderna.  

Om systemet är rättvist beror på vilka värderingar som anses ligga till grund för rättvisan och 
dessa är subjektiva. Dock bör tillämpningen vara i enlighet med lagen för att systemet ska vara effek-
tivt. När tillämpningen inte följer lagen finns risk för fler konfliktpunkter samt minskat förtroende och 

negativ inställning till projektet hos exploatörerna. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till problematiken som finns inom studiens område. Studiens 
syfte, frågeställningar och avgränsning redovisas. Därutöver presenteras även disposition samt 
tidigare studier som utförts inom området. 

 

1.1 Introduktion 
Allteftersom befolkningen ökar och förändras behöver samhällen byggas ut och byggas om. 

Framförallt i tätorterna ökar befolkningstätheten och i de större tätorterna ökar invånarantalet som 
mest (Statistiska centralbyrån, 2018). Marken exploateras genom att markanvändningen ändras 
och ny bebyggelse blir till. När områden ska exploateras uppstår ett behov av allmänna platser. 
Dessa platser är till för invånarnas gemensamma behov och ny bebyggelse kan behöva till exem-
pel vägar, gator, torg och parker i området. Även övergripande infrastruktur kan behöva byggas ut 
på grund av den ökade belastningen i kommunen. 

Endast kommunen kan bestämma vad marken ska användas till och styr därmed bebyggel-
seutvecklingen. Kommunen gör detta genom att upprätta detaljplaner. Som utgångspunkt är 

kommunen ansvarig att se till att erforderliga allmänna platser byggs ut. Detta innebär kostnader 
för kommunen som antingen kan finansieras genom skattemedel eller genom uttag av avgifter 
från fastighetsägare och byggherrar inom detaljplanen. Det är kostsamt att utföra de investeringar 
i infrastruktur som behövs på grund av en exploatering och kommuners resurser är begränsande 
(SOU 2012:91). När en detaljplan upprättas och när byggnader och allmänna platser byggs upp-
kommer det oftast ökade värden för marken som planläggs (Sjödin et al., 2016). En del av åtgär-
derna som ger upphov till en värdeökning är därmed en följd av offentliga investeringar. Dessa 

värden kan anses vara oförtjänta då det inte är fastighetsägaren själv som tillfört dem (Kalbro och 
Lindgren, 2018). När det inte är kommunen som äger marken har man delvis motiverat avgiftsut-
tag för offentliga investeringar på grund av detta. 

Ett sätt för kommunen att ålägga fastighetsägare och byggherrar att finansiera allmänna plat-
ser är genom exploateringsavtal. Historiskt har dessa aktörer ålagts att finansiera åtgärder som 
inte kunnat anses ligga inom gällande lagstiftning och delvis därför gjordes en lagreglering år 
2015 (prop. 2013/14:26). De nya reglerna syftar delvis till att bestämma hur fördelning av kost-
naderna för iordningställande av allmän plats ska se ut. I lagen står det att åtgärden som finansie-

ras ska vara nödvändig för genomförandet av detaljplanen och att aktörens åtagande ska vara 
rimligt i förhållande till nyttan denne har av planen enligt 6 kap. 40 § Plan- och bygglagen (PBL).  

Lagstiftaren har flera aspekter att ta hänsyn till när nya lagar skapas. Regler om fördelning 
av kostnader har generellt sett som mål att de ska vara utformade så att de är rättvisa och effektiva 
(Kalbro, 1988; Larsson, 1988). Fördelningssystem ska bestämma vad som ska fördelas, vilka som 
ska ingå i fördelningen samt hur fördelning ska ske.  
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När man använder sig av fördelning genom exploateringsavtal behöver beslut tas angående 
vad som ska fördelas och vilka som ska ingå i fördelningen. I denna studie ska gällande lagstift-
ning kring detta redas ut och en sammanställning över hur den tillämpas i verkligheten utföras. 
Därutöver ska analyseras ifall det kan anses rättvist att ålägga exploatörer åtgärder för offentliga 

investeringar. Målet med studien är att se hur väl lagen och tillämpningen stämmer överens med 
varandra. Med hjälp av rättviseteorier och principer är det möjligt att systematisera och analysera 
huruvida fördelningssystems tillämpning och lagstiftning kan anses rättvis. Utifrån detta tillväga-
gångsätt går det till sist att reda ut vem det är som finansierar vilken infrastruktur. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vem som betalar för vilken infrastruktur genom exploate-
ringsavtal. Arbetet ska undersöka vilka som är tänkta att finansiera enligt lag. Arbetet kommer 
därmed undersöka utformningen av lagändringen som genomfördes år 2015 angående exploate-
ringsavtal samt hur denna tillämpas. Dessutom ska finansieringen av de allmänna platserna stude-

ras utifrån teorier och principer om rättvisa. 
 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram; 

§ Vilka allmänna platser kan exploatörer åläggas att finansiera genom exploateringsavtal 
och hur kan fördelning ske enligt lagen? 

§ Vilka allmänna platser åläggs exploatörer att finansiera i exploateringsavtal och hur ser 

fördelningen ut? 
§ Är det rättvist att ålägga exploatörer att finansiera allmänna platser genom exploaterings-

avtal utifrån teorier och principer om rättvisa? 

 

1.4 Avgränsningar 
I 6 kap. 40 § PBL finns regleringar om finansiering av vatten och avlopp samt medfinansierings-

ersättning. Detta kommer inte att behandlas i denna studie annat än i jämförande syfte. Studien 
kommer undersöka gator, vägar och allmänna platser där kommunen är huvudman. Studien 
kommer inte heller undersöka vem som finansierar det som kan kallas social infrastruktur, såsom 
till exempel skolor, vård och omsorg. 

Uppsatsen kommer inte behandla vilka kostnader som räknas in i anläggandet av en allmän 
plats. Det som studeras är vilka allmänna platser som åläggs exploatörer att finansiera samt hur 
stor andel av finansieringen exploatören får stå för. Alltså kommer det inte utredas om kostnaden 

för en allmän plats består av åtgärder som till exempel administration, sanering, lyktstolpar, 
markkostnad eller trädfällning. Hur markregleringar och ersättningar för detta sker kommer där-
med inte heller studeras. 
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Även om antal avtal, villkor och liknande presenteras i siffror är denna metod kvalitativ då 
den syftar till förståelse av ämnet. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av i hur stor utsträck-
ning kommuner använder sig av exploateringsavtal eller i hur stor utsträckning villkor som inte 
har stöd i lagen förekommer. Det är svårt att ge en heltäckande bild av det kvantifierbara när lag-

stiftningen inte funnits länge och det tar tid att upprätta detaljplaner. 
 

1.5 Tidigare studier 
Det finns några tidigare studier som behandlar lagreglerna från 2015 om exploateringsavtal i olika 
syften. Dessa presenteras kortfattat i detta avsnitt. 

Skölden (2016) vid Lunds Tekniska Högskola har undersökt rekvisiten nödvändiga åtgärder 
och rimligt i förhållande till dennes nytta i 6 kap. 40 § PBL. I studien ingick hur Lantmäterimyn-
digheten enligt 5 kap. 15 § PBL ska ge råd kring tillämpning av exploateringsavtal i samband 
med samrådet. Arbetet utfördes genom att granska förarbeten och intervjua byggherrar och aktö-
rer med kommunalt perspektiv. Studien kom fram till att rekvisiten är otydliga och att det skulle 

behövas mer rättspraxis. 
Atterfors (2016) från Uppsala Universitet har undersökt hela lagändringen angående exploa-

teringsavtal och diskuterat om lagändringen stämmer med intentionen i förarbetena. Dessutom 
behandlas vilken verkan förbudet mot kommunala särkrav har i exploateringsavtal. Studiens slut-
sats bestod bland annat av att 6 kap. 40 § PBL har ett stort tolkningsutrymme och att avgörande 
måste ske i varje enskilt fall. 

Nettelbladt och Säterdahl (2017) vid Högskolan i Gävle har undersökt om exploatören tyck-
er att lagändringen har avhjälpt de problem som den ämnade åtgärda. Studien tittar på om för-

handlingarna och framtagandet angående exploateringsavtal har ändrats. Genom intervjuer och 
enkätundersökning kom de till slutsatsen att den fått en liten effekt och att social infrastruktur 
åläggs exploatörer vid sidan av avtalen. 

Dahlström och Linden (2017) vid Lunds Tekniska Högskola har undersökt vad för risker, 
osäkerheter och otydligheter det finns med tillämpningen av exploateringsavtal. De har också 
utrett hur väl problemen med transparens och ett ojämnt avtalsförhållande har förändrats efter 
lagregleringen. Genom en undersökning av exploateringsavtal i sin helhet, tecknade inom ett 10 

års intervall, samt intervjuer kom de fram till att lagregleringen inte fått ett större genomslag och 
att problemen kvarstår i en del fall. 

Studierna har behandlat exploateringsavtal och dess villkor men utifrån ett annat perspektiv 
eller fokus. Därför skiljer sig detta arbete från de ovan redovisade studierna.  
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1.6 Disposition 
I det första kapitlet, kapitel 1, återfinns en introduktion till det problemområde som ligger till 

grund för studien. Även studiens syfte tillsammans med valda frågeställningar och avgränsningar 
presenteras. Tidigare studier inom området berörs kortfattat. I nästkommande del, kapitel 2, redo-
görs den teoretiska referensram som studien grundar sig i. Där återfinns en presentation av teori 
om fördelningssystem samt av olika rättviseteorier och principer.  

I kapitel 3 beskrivs vilken metod som har använts för genomförandet av denna studie. Dess-
utom redogörs för hur urval gått till samt vilka potentiella risker som finns med vald metod och 
genomförande. Därefter följer kapitel 4 som syftar till att redovisa i vilket sammanhang exploate-

ringsavtal används och har skapats. Det finns dessutom en kort presentation av exploateringspro-
cessen och hur finansiering av infrastruktur kan ske. Därtill redogörs för ett historiskt perspektiv 
angående tidigare lagstöd för exploateringsavtal. 

Resultatet om vilket lagstöd som finns för exploateringsavtal i dagens lagstiftning redovisas 
i kapitel 5. Både allmänna och särskilda rättsregler presenteras tillsammans med legaldefinitionen 
för exploateringsavtal. Innehållet i de undersökta avtalen återfinns i kapitel 6. Där presenteras 
olika sorters villkor som används i exploateringsavtal angående finansiering av allmän plats när 
kommunen är huvudman.  

Till slut diskuteras och analyseras i kapitel 7 och 8 de resultat som denna studie har kommit 
fram till. Där återfinns analysen angående om de uppställda villkoren stämmer överens med la-
gen, hur fördelningssystemet förhåller sig till aspekterna rättvisa och effektivitet samt vem det är 
som betalar för vad. Det avslutande kapitlet innehåller även förslag på vidare studier som kan 
vara relevanta. 

 

1.7 Terminologi 
Dessa begrepp används på följande sätt i studien: 

Exploatör är en gemensam benämning för byggherre och fastighetsägare. 
Allmän plats är ett område för gemensamt behov i en detaljplan. När den byggs ut kan all-

män plats bli bebyggd av samt bestå av infrastruktur eller anläggningar.  
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2 Teoretisk referensram 
Här redovisas begrepp som är relevanta för att kunna analysera resultatet. De första delarna 
består av en teoretisk presentation om system för fördelning. Därefter finns ett avsnitt som be-
handlar rättvisa och effektivitet. 

 

2.1 Allmänt om fördelning 
Fördelning kan ske på frivilliga grunder eller enligt lagregler. I detta avsnitt kommer fokus vara 

på den fördelning som sker i enlighet med lagreglerna. Vid en exploatering ska fördelning ske 
dels mellan kommunen och exploatörer men även mellan olika exploatörer. Lagreglernas utform-
ning ska ge svar på aspekterna vad, vilka och målet. Vad ska fördelas enligt lagreglerna; exploate-
ringsvinst, värdeökning eller kostnader? Vilka ska det fördelas mellan; de som är skyldiga att 
bekosta eller de som har rätt till intäkter? Målet med fördelningen kan bestå av processuella eller 
materiella mål. Generella mål med utformning av fördelningssystem är att den ska vara rättvis. 
Ett mål är dessutom att skapa värden, alltså vara effektivt. (Kalbro och Lindgren, 2018 s. 167 f.) 

 

2.2 Vad ska fördelas? 
När det är bestämt att en exploatering ska ske behöver området avgränsas och beslut tas om vilka 
åtgärder som är erforderliga. Därutöver behöver en bedömning ske av vilka värden och kostnader 

som kommer uppstå på grund av exploateringen. 
 

2.2.1 Markvärdestegring  
Sjödin et al. (2016) presenterar fyra faktorer som anses påverka markens värde Den första är den 

allmänekonomiska utvecklingen som följer av till exempel inflation och befolkningstillväxt. Vär-
det påverkas även genom en rättsutvidgning på grund av till exempel en detaljplan eller ett bygg-
lov. Dessutom följer en värdeutveckling av de offentliga investeringar som görs genom utbygg-
nader av bland annat gator, vatten och avlopp, skolor och kollektivtrafik. Till slut påverkas värdet 
även av fastighetsägarens investeringar i byggnader och anläggningar.  

Vid en markexploatering är det de tre sistnämnda som anses påverka markvärdet. Markens 
värde förändras när användningen av marken ändras. Värdet innan marken exploateras är bero-

ende av den pågående markanvändningen (𝑉"). Innan användningen av marken förändras kan 

värdet även ses som ett förväntningsvärde som beror på en förväntad framtida användning av 

marken. Det slutliga värdet på marken efter exploateringen (𝑉#) innebär att alla åtgärder är vid-

tagna och kostnader (𝐾) erlagda. Då har det skett en rättsutvidgning vilket innebär en ny tillåten 

användning genom planer och bygglov. Även byggnader och allmänna platser är utbyggda och 
kostnaderna för dessa är nedlagda. (Kalbro och Lindgren, 2018) 
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2.2.2 Metod för fördelning 
De parametrar som finns att fördela är exploateringsvinsten, kostnaderna eller värdet efter exploa-
teringen. Såhär beräknas exploateringsprojektets vinst enligt Kalbro (1988): 

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑉# − 𝑉" − 𝐾 

 
Enligt Kalbro (1988) finns det två olika grundmetoder för fördelning av exploateringsvinst. 

Den första metoden fördelar vinsten efter en specifik vinstfördelningsregel och innebär en direkt 

fördelning. På detta sätt behöver vinsten räknas fram vilket innebär att alla faktorerna 𝑉#, 𝑉"	och	𝐾 

måste beräknas och därefter sker fördelning. Den andra modellen fördelar både värdet efter ex-
ploatering och kostnaderna. Det innebär att vinsten fördelas indirekt då den är ett resultat av två 
mer eller mindre oberoende fördelningar. I detta fall behöver vinsten endast fastställas i det fall då 
värdeökningen behöver bestämmas som en följd av en kostnadsfördelning. 

 

2.3 Mellan vilka sker fördelning? 
I exploateringsprojektet behöver alltså beslut tas om vilka kostnader och värdeförändringar som 
uppkommer i ett projekt. Utöver det behövs tas beslut om vilka värden och kostnader som ska 
tillfalla vem, en fördelning behöver ske. Om någon parameter ska fördelas mellan flera aktörer 
behöver man svara på frågan om hur stor andel varje aktör ska ha. 

 

2.3.1 Fördelning mellan kommun och exploatör 
Det ska ske en fördelning mellan exploatörer och det offentliga. Detta innebär att beslut behöver 
tas om vilka värden och kostnader som ska tillfalla de som deltar i projektet som fastighetsägare 

och byggherrar respektive kommunen. 
 

2.3.1.1 Förtjänt eller oförtjänt markvärdestegring 

Värdeförändringar som uppstår vid en exploatering kan anses förtjänta eller oförtjänta. Diskuss-
ionen angående vem som är förtjänt av en markvärdestegring grundar sig i vad och vem som ger 
upphov till den (Sjödin et al., 2016).  

Utgångspunkten är att den som skapar en värdeökning även ska få tillgodogöra sig den en-
ligt Kalbro (2009). Vidare menar Kalbro att det finns två huvudsakliga synsätt av vem som kan 
anses oförtjänt av en markvärdestegring. Det första synsättet är att fastighetsägaren är oförtjänt av 
den värdeökning som beror på offentliga investeringar. Det andra synsättet innebär att fastighets-
ägaren är oförtjänt av all värdeökning som beror på andra faktorer än dennes egna investeringar 
eller insatser. Gemensamt för de båda fallen är att fastighetsägaren anses vara oförtjänt av den 
värdeökning som uppstår på grund av de offentliga investeringarna. Det är till följd av detta syn-

sätt som lagregler har utformats angående till exempel uttag av va- och gatukostnader. 
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2.3.1.2 Vem är det som faktiskt betalar för kostnaderna? 

Enligt Kalbro (2009 s. 18 ff.) är det möjligt att anse att det är bostadskonsumenten som i slutän-
dan får betala ifall ett exploateringsprojekt påförs högre kostnader. Kalbro redogör dock för att 
det kan se ut på ett annat sätt. Nämligen om en byggherre har ett bestämt avkastningskrav avgör 
detta hur mycket denne är villig att köpa mark för. Redan innan marken förvärvats och projektet 

initieras bedöms förväntade kostnader samt förväntat försäljningspris av exploatören. Utifrån det 
bestäms vilket markpris som byggherren är villig att betala. Detta förutsätter att det går med nå-
gon nivå av säkerhet att bedöma dessa parametrar. Då är det i slutändan den ursprunglige fastig-
hetsägaren som påverkas av att kostnader ökar. 

Vidare påpekar Kalbro (2009) att empiriska studier inte alltid visar på ett resultat i enlighet 
med bilden om att det är det ursprungliga markpriset som påverkas. Det framförs att efterfrågan 
och tillgången på bostäder påverkar vem det är som får bära kostnadsansvaret i slutändan. En 

ökad kostnad påverkar utbudet av mark olika beroende på marknadssituationen. 
 

2.3.2 Fördelning mellan exploatörer 
När det är bestämt hur mycket deltagarna i exploateringsprojektet respektive kommunen ska stå 

för ska det även ske en fördelning mellan exploatörerna som är med i projektet. Ibland är det dock 
endast en exploatör och då blir detta inte aktuellt. Denna fördelning kan uppstå genom planlägg-
ning, fördelning av kostnader eller ersättning vid markförvärv. På grund av planläggningen får 
exploatörer olika mycket byggrätter och värden på sina fastigheter beroende på hur detaljplanen 
är utformad. Genom fördelning av kostnader får exploatörerna finansiera de allmänna platserna. 
Ersättning vid markförvärv följer av de regler som finns angående mark för allmän plats, gemen-
samhetsanläggningar samt tomtmark. Det kan nämnas att grundprincipen när kommunen förvär-

var mark för allmänna platser är att en ersättning ska utgå. Därefter kan kommunen ha rätt att 
genom gatukostnad eller exploateringsavtal få täckning för sina markkostnader. (Kalbro och 
Lindgren, 2018) 
 

2.4 Vad är målet med fördelningen? 
Både Larsson (1988) och Kalbro (1988) framhåller att vid fördelning av kostnader finns det vissa 
krav och önskemål som bör uppfyllas för fördelningssystemet. De anför att fördelning bör ske på 
ett rättvist och ekonomiskt effektivt sätt. Till följd av en avvägning mellan dessa två aspekter har 
olika system för fördelning utformats. Vid bedömning av ifall avgiftsuttag är rättvist vid en ex-
ploatering ska hänsyn tas till rollen som kommunen anses ha och integriteten till den privata 

egendomen enligt Beatley (1988).  
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2.4.1 Rättvisa 
Det finns inte en allmängiltig definition av vad rättvisa innebär vilket betyder att det är ett kom-
plicerat begrepp att beskriva. Begreppet varierar beroende på inom vilket sammanhang det an-

vänds (Kalbro, 1988 s. 33). I detta avsnitt kommer moralfilosofiska teorier att beröras kortfattat. 
Moralfilosofin består av att skapa normer om vad som är rätt och fel samt att undersöka och ana-
lysera de frågor som uppkommer till följd av normerna (Nationalencyklopedin, u.å. -a). 

Inom rättvisan skiljer man vanligen på retributiv och distributiv rättvisa. Enligt den retribu-
tiva rättvisan ska felaktiga handlingar leda till en rättsföljd och den distributiva rättvisan handlar 
om att fördela olika värden (Kalbro, 1988 s. 33). Det är den distributiva rättvisan som kommer 
behandlas i denna studie. Resonemangen kring distributiv rättvisa är i regel utformade för att 
fördela en vinst men kan även till viss del ligga till grund för fördelning av kostnader (Larsson, 

1988 s. 34). Både fördelningsprocessen och slutresultatet av en fördelning kan ha betydelse för 
aspekter av rättvisa (Kalbro, 1988 s. 33). 

 

2.4.1.1 Likabehandling och jämlikhet 

Likabehandling är en av de grundläggande rättviseprinciperna brukar användas av de flesta rättvi-

seteorier (Nationalencyklopedin, u.å. -b). Kalbro (1988 s. 33 ff.) presenterar en formulering angå-
ende denna princip som kommer från Aristoteles och lyder ”lika individer skall behandlas lika 
och olika individer skall behandlas olika”. Denna princip redovisar inte på vilka grunder individer 
ska bedömas som lika eller hur olikheterna ska värdesättas (Nationalencyklopedin, u.å. -b). Där-
för behöver det tillföras kriterier som är relevanta för bedömning av olikheter mellan individer 
(Kalbro, 1988 s. 33 ff.). Principen innebär att det ska finnas förutbestämda regler utefter vilka 
handlande ska ske. Ett sätt att uppnå likabehandling är att använda en proportionell syn på rättvisa 
(Kalbro, 1988 s. 33 ff.).  

Fördelning mellan individer kan ske i förhållande till faktorer såsom efter deras förtjänst el-
ler förmåga alternativt efter deras behov. Den kan också ske genom att se individer som jämlikar, 
d.v.s. likadelning. Att använda sig av likadelning för att uppnå jämlikhet betyder att fördelningen 
är lika mellan alla individer. Jämlikhet kan dock uppnås även när individer inte behandlas iden-
tiskt lika. Att sträva efter en överdrivet noggrann rättvisa kan leda till att rättvisan urholkas om 
användningen inte samtidigt vägs mot dess ändamål och effektivitet. (Larsson, 1988 s. 34 ff.; 
Kalbro, 1988 s. 33 ff.) 

 

2.4.1.2 Proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen används för att få till en rättvis fördelning genom att förhålla sig till 
något annat. Utifrån konkreta kriterier som anses relevanta bestäms vad som är rättvist. Kriteriet 
bestämmer därmed hur fördelning ska ske. Dessa kriterier kan delas in i förtjänst- och behovskri-
terier. Vid användning av förtjänstkriterier sker fördelning utifrån vad individerna förtjänar utef-
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ter till exempel formella meriter, ansvar, uppoffring, insats eller prestation. Vid en fördelning 
utefter behov används två huvudsakliga synsätt. Det ena synsättet innebär att individens behov 
beaktas för hela fördelningen. Det andra synsättet innebär behovskriteriet tar hänsyn till indivi-
dernas basbehov och fördelning utöver det sker enligt annat kriterium. (Kalbro, 1988) 

Vid fördelning utefter behov kan det enligt Beatley (1988) vara praktiskt att använda sig av 
fördelning utefter nyttan individen har av åtgärden. Beatley menar att denna metod är användbar 
när någon är direkt påverkad av exploateringen eller den åtgärd som ska utföras. Vidare anses det 
ge en orättvis fördelning om nyttan av åtgärden är av indirekt karaktär samt ifall nyttan är svår att 
beräkna. 

 

2.4.1.3 Fördelningsprinciper 

Fyra vanliga principer för kostnadsfördelning som enligt Kalbro (2009) används för rättvise- och 
skälighetsaspekter är betalning efter nytta, betalning efter betalningsförmåga, skadeståndsprinci-
pen samt Quid Pro Quo d.v.s. tjänster och gentjänster. Den sista principen bygger på frivillighet 
och de övriga följer enligt lagregler. 

Vid betalning efter nytta beräknas avgiften utifrån den nytta som fastigheten har av att an-
läggningen byggs. Detta kan illustreras genom ett exempel där man tänker sig att två områden ska 

bebyggas med bostäder och har behov av en specifik anläggning. Varje enskild bostad inom om-
rådena kommer att få nytta av att anläggningen byggs. Om ett av områdena exploateras i högre 
grad, alltså med fler bostäder bör det området betala mer än det intilliggande område där färre 
bostäder byggs eftersom de har mer nytta. (Kalbro, 2009) 

Betalning efter betalningsförmåga innebär att den som har större möjlighet att betala bör be-
tala mer. Detta kan exemplifieras med att om ett område bebyggs med mer exklusiva bostäder bör 
de betala mer jämfört med ett annat område. (Kalbro, 2009) 

Skadeståndsprincipen innebär att den som ger upphov till en kostnad ska stå för den. Ett ex-

empel är att när infrastrukturkostnader uppstår som följd av en exploatering bör den som ska ex-
ploatera stå för kostnaderna. I en del fördelningssystem enligt dagens lagstiftning förekommer det 
en kombination av en skadeståndsprincip med en begränsning där åtagandet maximalt kan vara en 
åtgärd som ger denne nytta. (Kalbro och Lindgren, 2018) 

Quid Pro Quo innebär att fördelningen sker genom tjänster och gentjänster. Båda parterna 
förhandlar för att nå en överenskommelse som de är nöjda med. Det kan ske genom att exploatö-
ren betalar en del infrastruktur och därmed får tillåtelse att bygga på ett specifikt sätt. (Kalbro, 

2009) 
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2.4.1.4 Rättviseteorier 

Utilitarismen  
Utilitarismen är en moralisk doktrin som fokuserar på konsekvenserna av en handling (Nat-

ionalencyklopedin, u.å. -c). Filosofin är utvecklad av filosofer som Bentham, Mill, Sidgwick 

under 1800-talet (Kalbro, 1988). Nyttoprincipen utgör grunden för utilitarismen och går ut på att 
nettoöverskottet av nyttan ska maximeras enligt Simmonds (1986 s. 25). Vidare anför Simmonds 

att teorin inte tar hänsyn till hur nyttan fördelas vilket i praktiken kan leda till en ojämn fördel-
ning. Detta är alltså accepterat så länge som alternativet leder till en nettoökning. Inskränkningar 
av till exempel individers frihet är godtagbart utifrån detta och rättvisa och jämlikhet har inget 
egenvärde (Nationalencyklopedin, u.å. -c). En fördelning som sker utefter dessa aspekter kan 
dock leda till att en maximering av den totala nyttan, till exempel genom omfördelning av välfärd 
(Simmonds 1986 s. 42). Ett handlande anses vara rätt om den uppfyller kriteriet att den totala 
välfärden ökar (Nationalencyklopedin, u.å. -c; Simmonds, 1986 s. 25 ff.).  

Enligt Kalbro (1988 s. 40 ff.) är en viktig fråga inom utilitarismen hur begreppet nytta ska 
definieras. Vidare framförs att det även är svårt att kvantifiera nytta och jämföra den mellan olika 
personer. Kalbro påpekar att en del utilitarister anser att den genomsnittliga nyttan ska maximeras 
för varje individ. Medan den klassiska utilitarismen tar hänsyn till att maximering ska ske av den 
totala nyttan. 

 

Rawls 
Rawls teori är influerad av idéer från filosofer såsom Locke, Rousseau och Kant (Kalbro, 1988 s. 

42). Hans teori utgår från ett hypotetiskt tillstånd då individer inte har kunskap om sin egen situat-
ion. Vissa grundprinciper hade alla valt om de var okunniga om deras egna egenskaper såsom 
deras identitet och sociala position, förutsatt att de är rationella och själviska till en viss nivå (Nat-
ionalencyklopedin, u.å. -b). De principer som skulle då skulle väljas är differensprincipen och 
principer om grundläggande frihet (Simmonds, 1986 s.48 ff.). Individer skulle i första hand välja 
grundläggande frihet till varje individ och att detta inte inkräktar på någon annans frihet. Vissa 
tvångsingripanden från det allmänna är godtagbara i syfte att omfördela resurser (Nationalencyk-
lopedin, u.å. -b). 

Differensprincipen innebar att om det finns olika alternativ att välja mellan så väljs det som 
är till fördel för den som har det sämst ställt i samhället under förutsättning att första principen är 
uppfylld. På detta sätt är det möjligt att omfördela så den som har det sämst ställt få mer frihet 
och välstånd. Därmed är ojämlikheter godtagbara i sociala och ekonomiska aspekter så länge 
hänsyn har tagits till den som är minst gynnad. En svårighet med denna teori är att trots att man 
försöker sätta sig in i andras situation så kan man ha olika synsätt och värderingar som påverkar 
ens val. (Simmonds, 1986 s.48 ff.) 
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Nozick 
Nozicks teori innebär att staten ska vara så lite delaktig som möjligt och ska endast se till att ing-
en annans rättigheter kränks enligt Kalbro (1988 s. 43 f.). Grundläggande för teorin är att indivi-
den har rätt till frihet och sin egendom (Simmonds, 1986 s. 62 f.). Nozicks teori tar inte hänsyn 
till var olika nyttigheter hamnar utan är intresserad av på vilket sätt en fördelning har tillkommit 

(Nationalencyklopedin, u.å. -b; Simmonds, 1986). Simmonds (1986) anför att en transaktion som 
tillkommit genom frivillighet och utan tvång eller bedrägeri innebär en rättvis fördelning. Enligt 
Simmonds accepterar inte teorin fördelning utefter ett fördelningsmönster såsom likadelning eller 
fördelning efter behov utan det som ska tas hänsyn till är de historiskt välförvärvade rättigheter-
na. 

Ett problem med denna teori som Kalbro (1988 s. 45) påpekar är att monopol kan bildas vil-
ket i sin tur kan inskränka rättigheter. Eftersom teorin endast tar hänsyn till varje transaktion för 

sig kan flera transaktioner sammantaget leda till en orättvis transaktion. 
 

2.4.2 Effektivitet 
Behovet av att fördelningssystem ska vara effektivt uppstår delvis till följd av att resurserna är 

begränsade utifrån vad som önskas uppnå. Det är inte möjligt att tillgodose alla önskvärda 
aspekter vid samhällsbyggande. Därmed måste avvägning ske där ett alternativ kan behövas väl-
jas bort till fördel för ett annat alternativ. (Larsson, 1988) 

Kalbro (1988) tar upp fyra huvudsakliga aspekter som vid användandet av ett fördelningssy-
stem är av betydelse för den ekonomiska effektiviteten. Aspekterna presenteras i detta avsnitt och 
berör lämplig planutformning, kostnaderna för att genomföra fördelningen, systemets konflikt-
punkter samt dess förmåga att skapa förtroende och en positiv inställning. Att en viss rättviseprin-
cip används ska inte motverka att exploateringen kan ske på ett effektivt sätt. 

Användandet av en viss rättviseprincip kan leda till att planläggningen inte utförs på bästa 
sätt. Resultatet av planen blir sämre än vad som är erforderligt utifrån ekonomiska aspekter såväl 
som miljöaspekter. Till exempel kan bebyggelse placeras på mindre lämpliga platser än den an-
nars hade gjorts. Detta inträffar när det går att fördela värden genom planutformningen och den 
som gör planen tar hänsyn till detta faktum. Dessutom bör kostnaderna för att genomföra fördel-
ningen vara så låga som möjligt. Dessa systemkostnader kan dels bero på antalet fastighetsvärde-
ringar och marköverföringar som behöver ske och dels även bero på fördelningsreglernas utform-

ning. (Kalbro, 1988) 
Vid tveksamheter kring fördelnings riktigtighet kan olika konflikter uppstå. Konfliktpunk-

terna kan uppkomma om fördelningen sker utefter parametrar som inte är exakta eller en bedöm-
ning behöver ske. Tveksamheterna kring beslut angående fördelning kan leda till fördröjningar 
och överklagande vilket innebär kostnader. Systemet för fördelning bör dessutom vara enkelt och 
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uppfattas rättvist för att inge exploatörerna förtroende och en positiv inställning samt underlätta 
genomförandet. Systemet borde vara objektivt, tillförlitligt och noggrant i hänsyftningen att olika 
aktörer använder systemet på samma sätt och ger samma resultat. (Kalbro, 1988)  
 

2.5 Exempel på fördelningar i lag 
I syfte att uppnå fördelning mellan fastighetsägare och kommun kan man använda sig av beskatt-
ning, subventioner, bidrag, avgifter för offentlig service samt ersättning till fastighetsägare vid 

markförvärv (Kalbro och Lindgren, 2018). Det förekommer även resonemang om att det går att 
tillämpa frivilliga bidrag. Enligt SOU 2015:60 förekommer till exempel frivilliga bidrag för 
transportinfrastruktur men det ifrågasätts hur pass ömsesidiga dessa åtaganden är. 

Några olika system för avgifter som finns i Sverige för fördelning mellan kommun och fas-
tighetsägare samt mellan fastighetsägare är system för gatukostnad, exploateringsavtal, vatten och 
avlopp (VA), planering och tillståndsgivning samt medfinansieringsersättning. Systemen kan 
fördela både anläggningskostnader och driftkostnader. Gatukostnad och exploateringsavtal kom-

mer att presenteras närmare i 4.2 Kommunalt huvudmannaskap. I följande avsnitt presenteras 
kortfattat några system för att kunna användas i jämförande syfte. 

 

2.5.1 VA-avgift 
Kommunen kan använda sig av VA-avgifter för att få täckning för sina kostnader för utbyggnad 
och drift av anläggningar för vatten och avlopp. Kommunen är skyldiga att bygga ut vatten och 
avlopp om det behövs för hälsa och miljö i ett större sammanhang enligt 6 § Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV). Kommunen bestämmer ett verksamhetsamhetsområde inom vilket vatten-
tjänsterna behöver ordnas. Fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgifter 
om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt (24 § LAV). Avgifterna består av anläggningsavgif-
ter och brukningsavgifter (29 § LAV). Kostnaderna som ska fördelas får inte vara större än de 
som är nödvändiga för att ordna och driva anläggningen (30 § LAV). Därför ska kommunen 

sammanlagt inte ta ut mer avgifter än som täcker kostnaderna för hela VA-kollektivet. Både för-
delning av anläggningskostnader och brukskostnader ska ske efter nytta och på skälig och rättvis 
grund (31 § LAV). Fördelningen beror därmed på vilken nytta som fastigheten har och inte vilken 
kostnad kommunen har för den specifika fastigheten. 

 

2.5.2 Gemensamhetsanläggningar 
Fastigheter kan gemensamt anordna anläggningar som de har gemensamt behov av. Anläggning-
en ska vara av väsentlig betydelse för de fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen 
enligt 5 § anläggningslagen (AL). Fördelning av kostnader baseras på varje fastighets andelstal 
(15 § AL). För anläggningskostnader bestäms andelstalet i enlighet med fastighetens nytta medan 
andelstal för driftkostnader bestäms efter användning. 
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2.5.3 Medfinansieringsersättning 
Kommunen kan bidra genom medfinansiering till staten eller landstinget för deras utbyggnad av 
infrastruktur enligt lagen om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 1 §. Genom medfinansie-

ringsersättning kan exploatörer bidra till kommunens medfinansiering och därmed är de med och 
finansierar infrastrukturen (6 kap. 40 § PBL). Villkoret för att exploatörer ska betala medfinansie-
ringsersättning är att infrastrukturen antas ge dennes fastighet en värdeökning. Åtagandet ska 
därutöver även vara rimlig i förhållande till nyttan denne får av planen.   
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver vald metod och tillvägagångsätt som har används vid genomförandet av 
studien. Metoden beskrivs generellt men även mer ingående med fokus på materialval och avvä-
ganden. 

 

3.1 Vald metod 
Denna studie kommer att använda sig av en rättsvetenskaplig metod med ett transdisciplinärt 

angreppssätt. En transdisciplinär metodologisk grundform innebär att teorier, förklaringsmodeller 
och/eller begrepp från andra vetenskaper förs in i den egna forskningen. Vetenskapsområdena kan 
hämta in teorier från en annan disciplin för att erhålla olika sätt att lösa juridiska problem eller 
förklara rättsliga fenomen och begrepp. På detta sätt är det till exempel möjligt att transplantera in 
moralfilosofiska teorier som en del av att teorier för juridisk tolkning och argumentation. (Korling 
och Zamboni, 2013 s. 428 f.). 

Den grundläggande disciplinen som kommer användas i studien är en rättsdogmatisk metod. 
Genom den rättsdogmatiska metoden kommer de rättskällor som finns att undersökas för att 

skapa en bild av gällande lagstiftning. Dessutom kommer ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
användas för att undersöka hur rätten tillämpats i samhället. Utifrån dessa två resultat kan därefter 
en analys göras angående om tillämpningen stämmer överens med gällande rätt. Till sist utförs en 
analys av fördelningssystemet utifrån aspekterna rättvisa och effektivitet. 

Vid analysen av tillämpningen kommer en teleologisk lagtolkningsmetod att användas. En 
teleologisk rättstillämpningsmetod utgår i första hand från lagens ordalydelse och är objektiv i det 
hänseendet. Vid oklarheter utgår metoden med större tonvikt i vad lagen har som ändamål. Vid 

uppställningen av ett antal fall så utgår metoden från vad lagen vill uppnå för resultat i de olika 
situationerna. Hur lagen tillämpas beror på vilket ändamål och resultat som den vill uppnå. (Lehr-
berg, 2015 s. 246 f.) 

 

3.1.1 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden består av att leta efter svar i de rättskällor som finns och är en tolk-
ningslära. Rättsdogmatiken utgår endast från rätten själv och ingen hänsyn tas till annan veten-
skapslära eller hur den bör vara utifrån andra värderingar. Rättskällorna består av lag, förarbeten, 
praxis och doktrin. En analys sker av de begrepp och texter som finns i gällande rätt. Kunskapen 
som fås utifrån detta systematiseras genom allmänna rättsprinciper, huvudregler och undantag. 
(Korling och Zamboni, 2013) 
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3.1.2 Samhällsvetenskapligt perspektiv 
I detta arbete är metoden huvudsakligen kvalitativ. En metod som är kvalitativ syftar till att skapa 
en förståelse om hur något är till skillnad mot en kvantitativ metod som syftar till att undersöka 

något som går att observera och mäta (Hartman, 1998). 
Genom att studera andra vetenskaper än den rättdogmatiska i ett juridiskt sammanhang är 

det möjligt att inhämta kunskap om den verklighet där lagen skapats i syfte att förstå den funktion 
som rättsreglerna har (Lehrberg, 2015). För att skapa förståelse kring de värderingar som har 
betydelse för tillämpandet av reglerna och som ligger till grund för reglerna har dessa värderingar 
redogjorts för.  

För att skapa en bild kring den kunskap och historiska användningen kring exploateringsav-
tal och finansiering av allmänna platser har en litteraturstudie utförts. Ett induktivt angreppssätt 

används där syftet är att återkoppla till litteraturen under resterande arbete för att kunna analysera 
och utveckla teorier kring resultatet i undersökningen (Saunders et al., 2016 s. 61). 

I syfte att ta reda på vad för villkor angående den kommunala infrastrukturen som ställs upp 
i exploateringsavtal har det empiriska tillvägagångssättet arkivforskning använts. Detta tillväga-
gångsätt innebär att administrativa dokument studeras, såväl historiska som nya dokument (Saun-
ders et al., 2016 s. 150). För att få en bild av hur finansiering sker genom exploateringsavtal har 
inte bara avtalen studerats utan även detaljplaner, planbeskrivningar, riktlinjer för exploaterings-

avtal samt planprogram. 
 

3.2 Tillvägagångsätt och urval 
Till att börja med utfördes litteraturstudien för att få en bild av ämnet som studerats. Samtidigt 
som den rättsdogmatiska metoden genomfördes så samlades avtal in. Därefter var det möjligt att 
undersöka och sammanställa dessa. Utefter resultatet var det sedan möjligt att jämföra och analy-
sera gällande rätt gentemot de olika villkoren som var uppställda. Med utgångspunkt i den teore-
tiska referensramen för rättvisa, effektivitet och fördelningssystem har slutresultatet kunnat sys-
tematiseras och analyseras. 

 

3.2.1 Rättskällor 
I denna studie har den rättsdogmatiska metoden använts för att reda ut rättsläget och undersöka 
vilka förutsättningar som krävs enligt lag för att ett avtalsvillkor i exploateringsavtal ska vara i 
enlighet med lagstiftningen angående den kommunala infrastrukturen. Syftet är att ta reda på 

vilka allmänna platser som kan åläggas exploatörer att finansiera och hur kostnaderna kan förde-
las. Lagtext, förarbeten och rättsfall har inhämtats från riksdagens hemsida1, Karnov2 och Zeteo3.  
 

                                                   
1 https://www.riksdagen.se/sv/ 
2 https://www.karnovgroup.se/ 
3 https://www.nj.se/zeteo 
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Rättsfall som berör dagens lagstiftning är obefintlig. Det finns ett fåtal rättsfall angående de 
grundläggande principerna för avgiftsuttag vid exploatering och exploateringsavtal varvid dessa 
har studerats. Även doktrin har fått komplettera beskrivningen av rättsläget. Lagkommentarer har 
inhämtats från Karnov och Zeteo. 

 

3.2.2 Urval av exploateringsavtal 
Enligt övergångsbestämmelser ska de nya lagreglerna som infördes i PBL den 1 januari 2015 
gälla för detaljplaner som har påbörjats från och med 1 januari 2015. Det finns ingen definition på 

när det går att anse att en detaljplan är påbörjad (Boverket, 2015). Planen kan till exempel påbör-
jas när ett planbesked ges eller när ett planärende upprättas hos kommunen. Denna studie har 
avgränsats till de detaljplaner som är utförda med standardförfarande och utökat förfarande. De-
taljplaner som påbörjas efter 1 januari 2015 ska utföras med något av dessa två förfarande. Där-
med gäller lagregleringarna angående exploateringsavtal även för de avtal som tillhör dessa de-
taljplaner.  

Kommuner har tillfrågats om att ge ut sina exploateringsavtal som tillhör detaljplaner som är 
påbörjade efter 1 januari 2015. Kontroll har inte utförts om de utlämnade avtalen är samtliga av-

tal. Alla kommuner har inte någon sammanställning av sina exploateringsavtal vilket kan ha re-
sulterat i att något avtal uteblivit. En del kommuners avtal har letats fram efter genomgång av 
detaljplaner och planbeskrivningar. Några kommuners avtal har återfunnits i deras webbdiarier. 
Sammanlagt har 60 avtal blivit utlämnade eller uppletade. En del av de utlämnade avtalen har 
dock rensats ut då en del tillhörde detaljplaner som inte är utförda i enlighet med lagändringen. 
Därmed återstod 33 avtal som har legat till grund för studien. Se Bilaga 1 för redovisning av stu-
derade dokument. I studien används exploateringsavtal som är antagna men inte har vunnit laga 

kraft än. Dessa har ansetts relevanta eftersom kommunen ändå har tagit beslut om att godkänna 
exploateringsavtalet och därmed är i linje med det tillvägagångsätt som de avser använda. 

De kommuner som har tillfrågats är verksamma inom Stockholms län. Detta för att få en re-
levant avgränsning. Avtal från Stockholms kommun är inte med i studien då det varit mer kom-
plicerat att få fram deras exploateringsavtal men underlaget har bedömts tillräckligt ändå. De 
minsta kommunerna i Stockholms län har inte tillfrågats då de inte förväntas använda exploate-
ringsavtal i samma utsträckning. De minsta kommunerna hade mindre än 500 lägenheter i hus och 
flerbostadshus färdigställda under 2015-2018 enligt Statistiska centralbyrån (2019). Främst i stor-

stads- och tillväxtområden förekommer åtaganden av exploatörer angående finansiering av infra-
struktur som inte är i direkt anslutning till detaljplanen på grund av dennes beroendeställning till 
kommunen (prop. 2013/14:126 s. 149). Dessutom har inte de mindre kommunerna lika många 
detaljplanprojekt. 
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3.3 Potentiella risker 

3.3.1 Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är två aspekter genom vilka det är möjligt att mäta hur trovärdig en studie 
är. Validitet behandlar aspekten ifall studien faktiskt undersöker det den avser undersöka (Saun-
ders et al., 2009 s. 156). Begreppet bemöter frågan hur pass relevant insamlade data är för pro-
blemet som studien ämnar undersöka. Reliabilitet innebär hur väl de valda metoderna eller ana-

lyserna kommer ge upphov till konsekventa resultat (Saunders et al., 2009 s. 156 f.). Studien ska 
kunna få samma resultat om den utförs vid andra tillfällen och av andra observatörer. Det bör 
därför finnas en transparens i framställningen av hur datainsamlingen har gått till.  

 

3.3.2 Riskbeteende 
En risk med den rättsdogmatiska metoden är svårigheten att vid ett rekonstruktionsförfarande 
hålla sig neutral. De egna värderingarna eller entusiasm till en viss tolkning kan leda till att själva 
förfarandet påverkas. Genom rättsdogmatiken ska det juridiska ärendet svaras på genom ett inre 
perspektiv. En risk med analysen är att i de fall brister förekommer inom rätten så framför arbetet 
istället egna värderingar. Slutsatsen hade kanske annars varit att rättsläget är osäkert. I syfte att ge 
en bild av vad analysen bygger på krävs att framställningen är transparent. (Korling och Zamboni, 
2013 s. 43)  

Vid granskningen av om villkor kan anses stämma överens med lagstiftningen kan egna vär-
deringar och synsätt påverka bedömningen. Dessutom kan en uppfattning om vad resultatet borde 
vara i förhand ha påverkat slutsatser som gjorts. Det är skillnad på vad gällande rätt faktiskt för-
medlar och vad individen tycker att resultatet i en rekonstruktion borde vara. Även vid analysen 
för de olika rättviseteorierna finns en risk att den inte utförs objektivt när den egna inställningen 
till dessa kan påverka. 

 

3.3.3 Risker med urval 
En risk med val av kommuner och avtal innebär att det kan bli en skev uppfattning om man skulle 
kolla på resultatet statistiskt. Det är inte säkert att alla kommuner gör på liknande sätt. Aspekten 
är att lagen inte har funnits länge innebär att det är svårt att hitta många avtal och få en rättvis bild 

av hur kommuner använder sig av exploateringsavtal. Alla exploateringar ser olika ut och flertalet 
individuella frågeställningar kan uppkomma. Det kan även ta tid att lära sig hur en ny lag ska 
tolkas eller användas. Dessutom innebär den geografiska begräsningen som gjorts att det finns 
risk för att kommunerna inte har utvecklat sitt eget sätt att använda exploateringsavtal. Kommu-
ner tar ofta inspiration av varandra och medarbetare kan tänkas byta arbetsplats mellan olika 
kommuner. Att andra kommuner använder en metod innebär inte att denna användning av lagen 
är rätt. Fokus blir därför att analysera vilka villkor som förekommer i avtal för att få en bild av 
hur lagstiftningen praktiskt kan tillämpas och hur dessa villkor kan bedömas. 
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En ytterligare risk är att det inte finns särskilt mycket rättspraxis varvid doktrin har fått an-
vändas i större utsträckning. Dessutom finns det inte särskilt många olika författare inom det stu-
derade området vilket skulle kunna påverka slutresultatet. Därför kan det vara än viktigare med 
transparens och en kritisk granskning av urvalet.  
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4 Finansiering av allmänna platser 
I detta kapitel presenteras vissa aspekter som behöver tas hänsyn till vid planering av allmän 
plats enligt gällande rätt. Det återfinns en beskrivning över möjligheterna att finansiera allmänna 
platser. Även hur lagregleringarna angående finansieringen har sett ut historiskt presenteras för 
att ge en djupare förståelse. Syftet är att visa vad som ligger till grund för lagstiftningen för ex-

ploateringsavtal. 
 

4.1 Detaljplanering och allmän plats 
Det är kommunen med det kommunala planmonopolet som bestämmer genom detaljplaner hur 
markanvändningen ska se ut. Det är endast kommunen som kan ta beslut om att anta en detaljplan 
som sedan blir styrande för hur ny och befintlig bebyggelse kan utvecklas. Detaljplanen är juri-
diskt bindande och måste följas när ändring av markens användande ska ske. Området som omfat-
tas av en detaljplan får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och ge-
nomförandetid (4 kap. 32 § PBL). I en detaljplan ska kommunen ange gränserna för kvartersmark 
och allmän plats. Allmän plats kan vara en park, ett torg eller ett annat område och ska vara avsett 

för gemensamt behov enligt detaljplan (1 kap. 4 § PBL).  
I andra kapitlet i PBL finns bestämmelser om vilka enskilda och allmänna intressen som 

kommunen ska ta hänsyn till när de planlägger. De ska se till att behovet för bland annat gator, 
vägar, torg, parker och andra grönområden, platser för motion, lek och annan utevistelse finns 
inom detaljplan eller i nära anslutning (2 kap. 7 § PBL). Dessutom ska planeringen ta hänsyn till 
värden i natur-, kultur- miljö- och klimataspekter (2 kap. 3 § PBL). Kommunen ska bland annat 
främja en god livsmiljö och estetisk tilltalande utformning av grönområden och kommunikations-

leder. Det kan nämnas att det går att få vägledning för bedömning av vilket behov som finns. 
Bland annat kan riktlinjer för vägar och gators utformning fås av Trafikverket och Sveriges 
kommuner och landsting (2015) VGU-guide. Där beskrivs hur vägar och gator bör utformas och 
vilken kapacitet olika utformningar av vägar bör ha. Boverket (2007) har även tagit fram en skrift 
om bostadsnära natur där vägledning finns för kommunerna angående planering av grönytor. 
Exempelvis finns där siffror på vilket avstånd en bostad bör vara från olika stora grönområden. 

 

4.2 Kommunalt huvudmannaskap och finansiering 
När kommuner upprättar en detaljplan ska kommunen vara huvudman för de allmänna platserna 
om det inte finns särskilda anledningar till annat (4 kap. 7 § PBL). Om kommunen inte är huvud-

man kallas det enskilt huvudmannaskap och då är det fastighetsägarna som får ansvara för ut-
byggnad och drift gemensamt. När kommunen är huvudmannen är den ansvarig för att ställa 
iordning och förvalta de allmänna platserna (6 kap. 18–21 §§ PBL). Samtidigt som bebyggelsen 
blir färdigställd ska kommunen bygga ut de allmänna platserna (6 kap. 18 § PBL). 
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Det finns olika sätt att finansiera anläggandet av kommunens allmänna platser. Ett alternativ 
består av att finansiera utbyggnaden genom skattemedel. Detta är det vanligast förkommande 
sättet att finansiera gatubyggnad hos kommuner enligt Gustafsson och Carlbring (2018 s. 67). 

Det är möjligt att använda bestämmelserna om gatukostnad för att ålägga fastighetsägarna 

inom detaljplanen att finansiera kostnaderna för gator, andra allmänna platser samt anordningar 
som hör till dem (6 kap. 24–25 §§ PBL). Enligt propositionen (1980/81:165 s. 26 f.) är det tydligt 
att andra allmänna platser kan vara gång- och cykelväg. Vidare anses att parker, torg och liknande 
är mer osäkra och får endast uppgå i vad som anses nödvändigt för områdets behov även om detta 
är svårbedömt. I dessa fall ska avräkning ske på de anläggningskostnader som överstiger behovet. 

Vid fördelning av kostnader går det att fördela antingen områdesvis eller per gatudel. Den 
huvudsakliga principen är att fördela per område medan fördelning per gatudel används som un-
dantag. Det finns restriktioner för vilka kostnader som kan åläggas fastighetsägarna. Kostnader 

för underhåll får inte täckas genom uttag av gatukostnad (6 kap. 21 §). Om kostnaden för en fas-
tighet är oskäligt hög ska dennes betalningsskyldighet jämkas (6 kap. 33 § PBL). De ska även 
jämkas ifall de åtgärder som bekostas inte är normalt för fastighetens användning. Fastigheterna 
ska endast behöva betala för åtgärder som är till för det enskilda områdets behov och inte för till 
exempel större parker och genomfartsleder (Boverket, 2014). 

Ett ytterligare alternativ är att genom exploateringsavtal ålägga exploatörer att bidra till 
kostnadstäckningen av allmänna platser, se 5 Exploateringsavtal för regler kring detta. Enligt 

Kalbro och Lindgren (2018 s. 97) bör exploateringsavtal ge en större möjlighet för kommunen att 
täcka sina kostnader än med reglerna för gatukostnader. Att avtalen får omfatta de åtgärder som 
är nödvändiga inbegriper fler möjliga aspekter än gatukostnad.  

 

4.3 Funktion och syfte med exploateringsavtal  
När det är någon annan än kommunen som äger marken som ska exploateras är det möjligt att 
med hjälp av ett exploateringsavtal reglera frågor angående genomförandet av detaljplanen. Det 
är inte enbart finansiering av allmänna platser som regleras i exploateringsavtal. Det är även möj-
ligt att reglera aspekter såsom tidsplan, gestaltning, viten och säkerheter. Det är möjligt att reglera 
ansvar för utförande och finansiering av de åtgärder som behövs. Då regleras vilken part som ska 

utföra vad och vilken part som ska betala för vad. (Gustafsson och Carlbring, 2018) 
Ett syfte med exploateringsavtalet är att kommunen ska kunna tillgodoräkna sig den vär-

destegringen som sker vid detaljplaneläggning (Gustafsson och Carlbring, 2018 s. 17). Det är som 
tidigare nämnt kommunen som bestämmer hur markanvändningen ska ske. Och på vilket sätt som 
marken tillåts att användas påverkar markens marknadsvärde.  

Kommunen och exploatören förhandlar normalt om exploateringsavtal i samband med på-
börjandet av detaljplanearbetet (prop. 2013/14:26 s. 149). En utgångspunkt för exploateringsavta-

let är att den görs beroende av att detaljplanen antas (Gustafsson och Carlbring, 2018 s. 17).  
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Vanligtvis ingår kommunen avtalet strax innan antagandet av detaljplanen sker (Kalbro och 
Lindgren, 2018) 

Kommunen kan ha flera olika roller i exploateringsprojekt och vid ingående av exploate-
ringsavtal behövs hänsyn tas till att dessa roller inte blandas ihop (se RÅ 1991 ref. 59; RÅ 1967 

ref. 25). I olika sammanhang vid en exploatering kan kommunen ha rollen som fastighetsägare, 
plan- och bygglovsmyndighet, huvudman för allmän plats, VA-huvudman samt part i exploate-
ringsavtal (Gustafsson och Carlbring, 2018 s. 17). 
 

4.4 Historisk utveckling av exploateringsavtal 
Enligt SOU 2012:91 så har tidigare lagstiftning angående exploateringsavtal varit uppbyggd efter 
de bostadssociala ambitionerna från 1960- och 1970-talet med statliga bostadssubventioner. 
Byggherrens kostnader hölls nere till ett visst belopp för att hålla priserna på bostäder låga. I 
denna kostnad ingick mark, park- och trafikanläggningar på allmän plats, el-ledningar, va-
anläggningar, grundberedning, grovplanering och administration. Åtgärder utanför detaljplane-

området ingick inte i dessa kostnader. Under 90-talet skedde en förändring som ledde till mer 
marknadsorienterat byggande och bostadssubventionerna togs bort. Marknaden bestod till större 
del av privata byggherrar och marknadsmässiga priser.  

I SOU 2012:91 framhålls även att kommunens ekonomiska resurser är begränsade och att 
det därför är svårt att finansiera de investeringar som behövs till följd av en exploatering. Vid den 
tiden utgick lagstiftningen från att exploatören betalade för allmänna platser och vatten och av-
lopp inom planområdet medan resten betalades genom skattemedel.  

Grunden för exploateringsavtal fanns i 1 kap. 2 § PBL, s.k. planmonopolet, samt i tidigare 6 
kap. 3–10 och 12 §§ PBL, s.k. exploatörsbestämmelserna (prop. 2013/14:26 s. 149 ff.). De senare 
upphävdes i samband med att exploateringsavtal blev reglerat. Exploatörsbestämmelserna innebar 
att exploatören kunde tvingas avstå eller upplåta mark utan ersättning för allmän plats samt be-
kosta anläggningar för gator, vägar samt vatten och avlopp. Länsstyrelsen skulle avgöra frågan 
om överlåtelse eller upplåtelse av mark innan detaljplanen antogs och då kolla på skäligheten. 
Åtagandet skulle vara ”skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av planens 
genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt”, enligt tidigare 6 kap. 5 § PBL. 

Frågan om finansiering av anläggningarna skulle även prövas mot skäligheten. Dessa bestämmel-
ser användes dock inte i större utsträckning utan exploateringsavtal upprättades istället där även 
ytterligare aspekter behandlades (prop. 2013/14:126 s. 155). 
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5 Exploateringsavtal 
Kapitlet presenterar de lagar som har betydelse vid bedömning om villkor angående finansiering 
i exploateringsavtal kan bedömas stämma överens med lagen. Syftet är att ge en bild av gällande 
rätt för exploateringsavtal. 

 

5.1 Definition av exploateringsavtal 
Idag finns en legaldefinition av exploateringsavtal som infördes 1 januari 2015. Den lyder: 

 
Exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mel-
lan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, 

dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. (1 kap 4 
§ PBL) 
 
Avtalet ska alltså vara mellan en kommun och en fastighetsägare eller byggherre. Exploate-

ringsavtalet ska reglera genomförandet av en detaljplan. Mark som regleras i avtalet ska ägas av 
någon annan än kommunen. Enligt Sveriges kommuner och landstings (2014) cirkulär 14:36 an-
ses det inte vara ett exploateringsavtal när det är kommunen som äger marken som ska exploate-
ras. Dock utesluts inte att viss mark som regleras i avtalet kan tillhöra kommunen. Därför kan 
genomförandet av mark som tillhör kommunen regleras i samma avtal där mark tillhörande fas-
tighetsägare eller byggherre regleras. 

Det finns olika benämningar angående huruvida exploateringsavtal är civilrättsligt eller of-

fentligrättsligt. Kalbro och Smith (2009 s. 7) anser att avtal ”kan ses som rent civilrättsliga avtal, 
dvs. en konfirmering av frivilliga överenskommelser mellan kommunen och en byggherre i sam-
band med en exploatering”. Gustafsson och Carlbring (2018 s. 57) kallar det ett avtal med både 
offentligrättsliga och civilrättsliga inslag. 

Om exploateringsavtalet är offentligrättsligt eller civilrättsligt behöver inte vara en definition 
i denna studie utan en aspekt att ta hänsyn till vid bedömning för om ett visst villkor är stämmer 
överens med lagstiftningen eller inte. Det villkor som finns i exploateringsavtalen bör ha stöd i 

gällande lag, se avsnitt 5.3.1 allmänna rättsregler. Detta är det synsätt som kommer att användas 
vid bedömning av villkor.  
 

5.2 Lagändring 2015 
Den 1 januari 2015 gjordes det ändringar gällande detaljplaneprocessen och genomförandet av 
detaljplanen. Då infördes bland annat en legaldefinition och regleringar angående exploaterings-
avtalets innehåll. 
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Det fanns problem som föranledde denna reglering enligt förarbetena. I SOU 2012:91 nämns 
dessa problem: 

§ Långa planeringsprocesser – Vid otydligheter kan långa diskussioner uppstå gällande in-

nehållet i exploateringsavtalen, vilket innebär fördröjningar och kostnader. 
§ Bristande rättssäkerhet – Kommunens planmonopol innebär ojämna maktförhållanden 

där kommunen kan låta bli att göra en plan om exploatören inte går med på vissa villkor. 

§ Bristande förutsägbarhet och konkurrens – Om det finns en osäkerhet i vilka kostnader en 
exploatör kan tänkas bli ansvarig för innebär det att mindre aktörer har svårare att delta i 
processen. 

§ Orättvis ekonomisk fördelning - Om kommunen lägger ut gemensamhetsanläggning för 

att slippa utgifter för anläggande av allmän plats blir det orättvist i drift och underhålls-
kostnader. Deltagarna i gemensamhetsanläggningen får stå för drift och underhåll. 

§ Bristande helhetssyn – Om det finns incitament i marknaden för att exploatera finns möj-

lighet till finansiering på annat sätt än genom skatter. Vid förhandling blir det ett fokus på 
att försöka minska sina kostnader för båda parter och inte på värdeskapande planering. 

 
Enligt propositionen 2013/14:26 fanns det enligt tidigare lagstiftning stora möjligheter för 

kommunen att ställa upp krav och riktlinjer i exploateringsavtalen och detta ledde i vissa fall till 
problem. Det var svårt för exploatörerna att förutse vilka kostnader som de skulle få bära och 
därmed komplicerat att planera sina framtida projekt. Att olika kommuner har olika tillvägagång-
sätt försvårar även för exploatörer. 

På grund av planmonopolet har kommunen en stark förhandlingsposition och därför kunde 
exploatören åläggas åtaganden som inte var i direkt anslutning till detaljplanen eller dess genom-
förande enligt propositionen 2013/14:26. Framförallt i större städer och tillväxtregioner har dessa 
villkor ställts upp mot exploatörer. Det fanns en risk att om exploatören inte gick med på kraven 
kunde detaljplanen ställas in. Förhandlingarna blev ofta utdragna vilket innebar att detaljplane-
processen tog längre tid och det gick inte att uppfylla behoven av erforderlig bebyggelse i tid.  

Propositionen 2013/14:26 trycker på att planprocessen ska vara förutsägbar och att det då 

behövs tydliga regler om finansiering och genomförande. Även fast de anser att det fanns pro-
blem med lagstiftningen så bör den nya lagen bygga på en del av de grundprinciper om finansie-
ring som fanns i exploatörsbestämmelserna i PBL vad det gäller det materiella innehållet i ex-
ploateringsavtal. Mindre exploateringar bör finansieras genom gatukostnadsersättning medan det 
vid större exploateringar kommer det behöva tecknas avtal (prop 2013/14:26 s. 150). Så enligt 
propositionen 2013/14:26 behövdes det ske en reglering av exploateringsavtal för att skapa tyd-
liga regler och undvika dröjsmål i processen. Vidare påpekas att det för effektiviteten fortfarande 

bör finnas en flexibilitet i att ingå avtal beroende på situationen och möjlighet till enskilda lös-
ningar i det individuella fallet. Regleringen är alltså en avvägning mellan möjligheten till anpass-
ning beroende på situation och mellan förutsägbarhet samt lagstöd. 
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5.3 Lagstöd för exploateringsavtal 
Kommunen måste ta hänsyn både till offentligrättsliga och civilrättsliga regleringar (Madell, 2000 

s. 54). Bland den civilrättsliga regleringen är det framförallt relevant med de allmänna rättsregler-
na i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 
Vad gäller det offentligrättsliga måste de både följa de allmänna regleringarna såsom kommunal-
lagen (KL) men även den speciallagstiftning som finns.  

 

5.3.1 Allmänna rättsregler 
Bland de allmänna rättsreglerna finns offentligrättsliga och civilrättsliga regler som blir tillämp-
liga på exploateringsavtal. 

I regeringsformen (RF) finns övergripande offentligrättsliga rättsprinciper. En utav dessa är 
legalitetsprincipen som innebär att ”den offentliga makten utövas enligt lagarna” (1 kap. 1§ RF). 
Därmed ska myndigheters agerande ske i enlighet med rättsordningens regler. Kommunen har 
inte möjlighet att ta beslut som går längre än vad lagstiftningen tillåter och ska enligt Madell 

(2000 s. 51) ”bygga på en rättslig reglering”. 
Enligt RÅ 1968 ref. 8 kunde inte kommunen införa ett avgiftssystem utan stöd i lagen även 

om det byggde på frivilliga åtaganden. Kommunen fick inte ålägga exploatören att bidra till kost-
nadstäckning för vissa kommunala angelägenheter, i detta fall 400 kr per tomt för anordningar för 
fritidsändamål. Enligt RÅ 1978 2:36 ville kommunen att en exploatör skulle erlägga 350 kr per 
tomt som de skulle få använda som den tyckte lämpligt, vid förvärv, anläggande av båt och rekre-
ationsområden m.m. Kommunen hade inte rätt att ta ut avgift utan stöd i lag och beslutet upphäv-

des. I RÅ 1975 Ab 487 hade kommunen avtalat med en exploatör om att de som köpte en tomt av 
exploatören skulle betala ett årligt belopp till kommunen för gemensam badplats. Beslutet upp-
hävdes eftersom det inte hade stöd i lag. 

Madell (2000 s. 122) framhåller att det allmänna inte får genom avtal ställa upp villkor som 
”går längre än vad offentligrättslig reglering medger”. Det Svenska Kommunförbundet (1991 s. 
15) har samma ståndpunkt som Madell, alltså att kommunen inte kan avvika från det som är stad-
gat i lag. De fastslår att det inte är möjligt att frivilligt komma överens om till exempel att erläg-

gande av en högre gatukostnadsersättning genom avtal. Dessutom måste det anges vad för åtgärd 
som åtagandet ska täcka. Enligt Gustafsson och Carlbring (2018), med hänvisning till RÅ 1968 
ref. 8, får kommunen inte ta ut en ospecificerad avgift. 

Regeringsformen innehåller även objektivitetsprincipen som innebär att myndigheter ska 
handla sakligt och opartiskt (1 kap. 9§ RF). Ingen ska särbehandlas utan stöd i lagen och endast 
intressen som myndigheten ska tillgodose ska tas hänsyn till. Beslut ska inte fattas med godtycke 
eller med hänsyn till ovidkommande omständigheter. Dessutom finns likhetsprincipen som inne-
bär att alla ska behandlas lika inför lagen vilket innebär att det inte ska göras någon skillnad på  
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individer utöver det som följs av lagen (1 kap. 9§ RF). När myndigheter tar beslut ska det utföras 
konsekvent och det ska vara förutbestämt hur olika situationer behandlas så likadana fall behand-
las likadant. 

Kommuner ska även följa kommunallagen där övergripande bestämmelser för kommunens 

verksamhet finns. En av dessa är likställighetsprincipen som innebär att alla invånare i kommu-
nen ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl till annat (2 kap. 2§ KL). Vid kostnadsuttag 
genom avgifter får dessa belopp inte överstiga de kostnader som kommunen faktiskt har för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller enligt den s.k. självkostnadsprincipen (2 kap. 6 § 
KL). 

Kommunens beslut om exploateringsavtal kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 
13 kap. KL. Då bedöms endast om kommunen har befogenhet att ingå avtalet. Det är möjligt att 
upphäva kommunens beslut helt eller delvis. Även om ett kommunalt beslut angående ett avtal 

inte är giltigt kan det i vissa fall ändå göras gällande på civilrättsliga grunder (se NJA 1998 s. 
610). Det kan bli aktuellt att pröva ett exploateringsavtal både på såväl offentligrättsliga som ci-
vilrättsliga grunder. Enligt RÅ 1978 2:36 är det osäkert om parterna är civilrättsligt bundna trots 
att kommunens beslut om att ta ut avgift för vissa kommunala angelägenheter upphävdes. Vid 
tvister angående exploateringsavtalens materiella innehåll är det möjligt att väcka talan vid all-
män domstol (prop. 2013/14:26 s. 164).  

Inom den civilrättsliga lagstiftningen finns AvtL som gäller för exploateringsavtal. För att 

avtalet ska bli juridiskt bindande behöver hänsyn tas till de regler som finns inom avtalsrätten 
(Gustavsson och Carlbring, 2018 s. 48). I AvtL finns indispositiva regler som alltså måste följas. 
Det kan bland annat vara relevant med bestämmelserna om jämkning av oskäliga avtalsvillkor 
och att rättshandling blir ogiltigt om det skett genom rättsstridigt tvång (29 § och 36 § AvtL). 
Rättsstridigt tvång föreligger om en av parterna har känt sig tvingad att ingå avtal men det inte 
handlar om ett allvarligt hot (Gustavsson och Carlbring, 2018 s. 50 f.). I fallet NJA 1980 s.1 an-
sågs kommunen ha använt sin maktställning och därmed fått motparten att gå med på villkor ge-

nom tvång så avtalet blev då inte gällande mot den part som blivit tvingad. Generalklausulen om 
jämkning gäller om villkoret är oskäligt vid beaktande av senare inträffande förhållanden, avtalets 
innehåll och omständigheterna i övrigt (Gustavsson och Carlbring, 2018 s. 52). 
 

5.3.1.1 EU-rättsliga aspekter 

Inom de EU-rättsliga aspekterna finns lagen om offentlig upphandling och reglerna angående 

statsstöd som påverkar exploateringsavtal. 
EU:s statstödregler finns till för att främja konkurrensen inom näringslivet och medför att 

kommuner inte får ge stöd med kommunala medel som gynnar vissa. Detta innebär att kommunen 
måste sälja och köpa mark till marknadspris. (Gustavsson och Carlbring, 2018 s. 45 f.) 
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Det finns en oklarhet kring om hur lagen om offentlig upphandling (LOU) förhåller sig till 
situationer där exploatören utför anläggande av allmänna platser och sedan lämnar över dessa till 
kommunen utan någon ersättning (Boverket, 2017). Upphandlingsmyndigheten (2019) har uttalat 
sig angående när kommunerna bör använda upphandling men påpekar att det fortfarande inte 

finns rättspraxis och därmed kan synsättet komma att ändras. I praktiken blir situationen när 
kommunen bygger och låter exploatören bekosta liknande jämfört med om exploatören bygger. I 
båda fallen får exploatören stå för kostnaden vilket är vad som undersöks i denna studie. Beloppet 
för kostnaden kan se olika ut i de olika situationerna. Vad beloppet är behandlas inte i detta arbete 
eftersom fokus är på vilka de allmänna platserna är samt hur fördelningen ser ut andelsmässigt. 

 

5.3.2 Särskilda rättsregler – Plan- och bygglagen 
I PBL finns särskilda rättsregler som gäller för exploateringsavtal. De bestämmelserna är tillämp-
bara på avtal som tillhör detaljplaner som är påbörjade från och med 1 januari 2015 (prop 
2013/14:26 s. 318). 

PBL ska syfta till att planprocessen och avtalen är offentliga, tydliga och transparenta enligt 
propositionen 2013/14:26. Det kan nämnas att vid samrådet ska kommunen redovisa om exploa-

teringsavtal planeras att tecknas samt det huvudsakliga innehållet och konsekvenserna i dessa (5 
kap. 13 § PBL). Därefter ska samma aspekter redovisas i planbeskrivningen (4 kap. 33 § PBL). 

 

5.3.2.1 Riktlinjer för exploateringsavtal 

Enligt 6 kap. 39 § PBL ska kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa är inte juri-

diskt bindande men vägledande för kommunen när de upprättar avtalen (prop. 2013/14:26 s. 149 
f.). Lagtexten lyder: 

 
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger ut-
gångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för 
1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploate-
ringsavtal. (6 kap. 39 § PBL) 

 
I riktlinjerna ska det finnas utgångspunkter och mål som kommunen har för att ingå exploa-

teringsavtal. Det ska gå att utläsa vilka konsekvenser som ett framtida ingående av avtal kan ge 
upphov till för exploatörer. Enligt propositionen 2013/14:26 är en utgångspunkt som ska finnas 
med vilka övergripande principer som ska användas för kostnadstäckning. Det ska anges vilka 
åtgärder och kostnader som avses få täckning för i exploateringsavtal och på vilka grunder detta 
kan ske. Även vilka geografiska områden där det kan bli aktuellt att ingå exploateringsavtal ska 
anges. 
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5.3.2.2 Tillåtna åtaganden  

I PBL finns reglerat vilka åtaganden som är tillåtna att ålägga en exploatör genom exploaterings-
avtal. Lagtexten lyder: 

 
Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller fi-
nansiera 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 de-
taljplanen ska kunna genomföras. 
Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg eller 
järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av de-
taljplanen kan antas öka i värde. 
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av pla-
nen. (6 kap. 40 § PBL) 

 
I exploateringsavtal får kommunen alltså ålägga en exploatör att vidta eller finansiera åtgär-

der för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och andra åtgärder. I propositionen 
(2013/14:126) framförs att regleringen bör bygga på de då gällande exploatörsbestämmelserna. 

De framhåller att det materiella innehållet i exploateringsavtalet ska kunna bestå av finansiering 
av gator, vägar och allmänna platser med en jämförelse mot dåvarande 6 kap. 3-10 och 12 §§ 
PBL. 

Faktumet att en del åtaganden får regleras i exploateringsavtal utesluter inte att andra åta-
ganden inte är tillåtna (prop. 2013/14:126 s. 304). Avsikten är att alla ekonomiska aspekter ska 
kunna tas med i avtalet och därtill hör även markupplåtelser, marköverlåtelser och marksanering. 
Även vissa skydds- och säkerhetsåtgärder kan regleras (prop. 2013/14:126 s. 157). Förutom de 

rent ekonomiska åtgärderna finns även möjlighet att reglera frågor såsom bebyggelsens och all-
männa platsers utformning, tidsplanering, kontroller, garantitider, ansökning om lantmäteriför-
rättning, säkerheter samt förfarande vid tvister (prop. 2013/14:126 s. 157).  

Ett av rekvisiten är att de åtgärder som exploatören åläggs ska vara nödvändiga för att de-
taljplanen ska kunna genomföras. Enligt Blomberg och Gunnarsson (2018) ska vid bedömning av 
rekvisitet tas hänsyn till förhållandet gentemot andra bestämmelser i PBL samt annan offentlig-
rättslig reglering. 

I propositionen (2013/14:126) anges att detta innebär att det inte endast handlar om åtgärder 

inom den specifika detaljplanens område. Åtgärderna kan även ”omfatta åtgärder som på annat 
sätt är direkt föranledda av detaljplanen” (prop. 2013/14:126 s. 156). De åtgärder som tas upp 
som exempel är åtgärder som behövs för fungerande kommunikationer till och från ett bostads-
område och åtgärder för en säker och effektiv trafikreglering för ett nytt/utvidgat köpcentrum. Det 
kan exempelvis handla om ”nödvändiga avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur 
som är nödvändiga för att genomföra en detaljplan” (prop. 2013/14:126, s. 156 f.). 
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I betänkandet från Plangenomförandegruppen (SOU 2012:91 s. 216) anser de att en nödvän-
dig åtgärd ska vara nödvändig för planområdets funktion och måste utföras för att exploateringen 
ska kunna genomföras. Ett exempel de har är att bebyggelseexploateringen medför att barnom-
sorgen måste utökas för att kapaciteten inte är tillräcklig. Dock finns en begräsning angående 

social infrastruktur, se 5.3.2.3 Otillåtna åtaganden. Vidare påpekar SOU (2012:91 s. 216) att 
åtagandena inte bör vara sådana att de endast är ”önskvärda från allmän synpunkt”. 

Ett annat rekvisit är att exploatörens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta 
av planen. Enligt propositionen (2013/14:126 s. 304) ska villkoret angående nyttan normalt vara 
uppfyllt i varje enskilt exploateringsavtal. Dock kan nya omständigheter uppstå och frågor förbi-
ses och i sådana fall kan flera avtal upprättas gällande samma exploatering. Då bör nyttan bedö-
mas inom ramen för alla dessa avtal gemensamt. Propositionen (2013/14:126 s. 157) påpekar att 
åtagandena ska ”vara skäliga med hänsyn till exploateringens art och omfång samt den nytta de 

avtalsslutande parterna har av att detaljplanen genomförs på ett bra sätt”. 
I propositionen 2013/14:126 sker en hänvisning till propositionen 2009/10:170 för härled-

ning av begreppet nytta. Propositionen (2009/10:170 s. 250 f.) resonerar fram att vid detaljplane-
läggning så ökar normalt värdet på fastigheterna inom planen. Detta beror på att möjligheter att 
försälja fastigheter uppkommer när fastigheterna får tillåtelse att bygga. Även anslutning av en-
skild fastighet till allmän väg anses värdehöjande. 

Propositionen (2013/14:126 s. 157) påpekar dock att vad gäller exploateringsavtal bör regeln 

om nytta och skälighet endast vara närmast komplementära angående vad avtalet får innehålla. 
Där framhålls att villkoret är uppnått om exploatören uppnår någon ekonomisk nytta med avtalet. 
Då det inte finns någon möjlighet att tvinga fram ett avtal för kommunen bör detta uppstå om 
exploatören skriver under avtalet.  

Enligt Kalbro och Lindgren (2018) bör villkoret om nytta användas för att göra en skälig 
kostnadsfördelning mellan exploatörer inom detaljplanen. De påstår vidare att villkoret ska tas 
hänsyn till när även andra närliggande detaljplaner eller kommunen har nytta av anläggningen. 

Angående att lagformuleringen reglerar att exploatören får åläggas vidta eller finansiera be-
handlas detta inte närmare i förarbeten. Denna aspekt ska dock inte undersökas i denna studie, se 
5.3.1.1 EU-rättsliga aspekter. 

 

5.3.2.3 Otillåtna åtaganden  

I PBL finns även begränsningar i vad som får regleras i ett exploateringsavtal. En av dessa re-

striktioner lyder: 
 
Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att 
helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en 
skyldighet enligt lag att tillhandahålla. (6 kap. 41 § PBL) 
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Kommunen får alltså inte ålägga exploatören att finansiera sådana åtgärder som kommunen 
är skyldig att anordna enligt lag. Det kan till exempel vara bibliotek, äldreomsorg, förskola och 
grundskola (prop. 2013/14:126 s. 305). Dessa räknas dock inte som allmän plats. Dessa åtgärder 
kan kallas för social infrastruktur men denna studie undersöker den infrastruktur som ligger på 

allmän plats. 
En ytterligare begränsning angående det materiella innehållet lyder: 
 

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående 
i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar medfi-
nansieringsersättning. (6 kap. 42 § PBL) 

 
I exploateringsavtal får åtgärder som gjorts innan avtalet ingås endast finansieras av exploa-

tör om detaljplanen är ett steg i en etappvis utbyggnad. Detta kan innebära att detaljplanen är en 

av flera som ska genomföras i ett detaljplaneprogram och att denna aspekt anges där (prop. 
2013/14:126 s. 158). Det är också möjligt att ange i riktlinjer för exploateringsavtal att området är 
en del i en etappvis utbyggnad och att åtgärder som vidtagits ska finansieras i kommande exploa-
teringsavtal (prop. 2013/14:126 s. 158). 

Propositionen (2013/14:126 s. 158) anger att denna bestämmelse gällande efterhandsbetal-
ning även ska gälla förskottsreglering av framtida planerade åtgärder. När kommunen vill finansi-
era kommande investeringar kan det också framgå i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal. 
Didón et al. (2018) påpekar att de dock inte ser något stöd för detta i lagtexten. Detta innebär att 

när avtal tecknas som reglerar framtida åtgärder bör utgångspunkten vara att den betalas när åt-
gärden är utförd. Om det anges att den är en del i etappvis utbyggnad i till exempel planprogram 
eller riktlinjer kan denna utgångspunkt frångås. 
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6 Innehåll i exploateringsavtal 
I detta kapitel redovisas hur exploateringsavtal tillämpas bland de undersökta kommunerna. De 
villkor som tas upp gäller finansiering av allmänna platser där kommunen är huvudman. Kapitlet 
är indelat för att visa på olika sorters typer av villkor som förekommer.  

 

6.1 Avtalen 
Sammanlagt har 33 avtal som uppfyllde utgångspunkterna presenterade i 3.2.2 Urval av exploate-

ringsavtal studerats för detta resultat. De dokument som ligger till grund för detta kapitel finns 
redovisade i Bilaga 1.Vid undersökning av dokumenten har det utretts vilka åtgärder som fördelas 
och hur fördelningen ser ut dels mellan kommun och exploatörer samt dels mellan olika exploatö-
rer. 

De flesta avtal innehåller någon reglering angående kostnader för allmänna platser. Sam-
manlagt innehåller 4 avtal inte några regleringar angående finansiering av allmän plats. En del av 
dem har endast reglerat att exploatörerna själva ska anordna anslutningen till allmän plats från 
deras fastighet.  

I följande avsnitt kommer olika kategorier av villkor att presenteras. Utöver de kategorier 
som kommer att tas upp kan det även nämnas att ifall propositionens syn om att förskottering 
endast är tillåten om den handlar om etappvis utbyggnad så finns avtal som har tillämpat denna 
regel. Det är flera avtal som ålägger exploatören kostnaden för allmän plats innan den faktiskt är 
utförd. Kommunen har dock inte alltid utpekat området som en del i etappvis utbyggnad. 

 

6.2 Exempel på avtalsvillkor 
Avtalsvillkoren har delats in i olika kategorier utifrån de typer av villkor som förekommer. 
Undersökningen har gjorts utifrån de regleringar som finns angående finansiering av allmän plats 
med fokus på de som kan anses falla under 6 kap. 40 § PBL. Ett fåtal avtal har valts ut under varje 

kategori för att åskådliggöra typen av villkor. Flera avtal innehåller liknande formuleringar eller 
problem varvid inte alla presenteras. Det kan dock påpekas att många av avtalen har villkor som 
passar till flera av kategorierna.  

 

6.2.1 Ospecifik finansiering 
Det är inte alltid specificerat vad beloppet som betalas till kommunen ska anses bekosta. I tre 
avtal finns till exempel en summa specificerad men ingen information om vilken åtgärd som åsyf-
tas. Det skiljer sig också mycket i hur pass specificerad själva åtgärden är. Ibland är det endast 
beskrivet att det gäller en utbyggnad av väg medan det i andra fall finns utförliga projekteringar 
och gestaltningsprogram. Dessutom finns det svävarvillkor som säger att om det behöver göras 
någon åtgärd på allmän plats ska exploatören bekosta detta. 
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Agaten 32 
Detta är ett exempel från Tyresö kommun med ett ospecificerat bidrag: 
 

3. Exploateringsbidrag. 
Exploatören ska senast 3 veckor efter att såväl detaljplan som exploateringsavtalet vunnit laga 
kraft erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om 351 000 kronor. 
(Agaten 32) 

 
Det står ingenting om vad dessa pengar ska täcka för utgifter. I avtalet i övrigt verkar inte 

kommunen ha något ansvar för några åtgärder förutom kontroll och styrning av exploatörens ar-
bete. Inom detaljplanen finns inga allmänna platser utlagda. Kommunen kan tänkas ha administ-
rativa kostnader när de ska kontrollera exploatörens arbeten, men det finns ingen information om 
detta eller att bidraget ska gå till det. I detaljplanens planbeskrivning står det inte heller vad detta 
bidrag ska täcka. 

 

6.2.2 Åtgärder inom detaljplan 
De typer av åtgärder som åläggs exploatörer angående allmänna platser som ligger inom detalj-
planen är i de undersökta avtalen; nybyggnad och utbyggnad av gator, parkmark, gång- och cy-

kelväg, torg, busshållplats, lekplats, gästbrygga, utegym, grillplats, stig, parkering samt trädäck 
vid vattnet. Av de undersökta avtalen innehåller 22 stycken specificerade åtgärder inom detaljpla-
nens område. Det finns även avtal där det endast står vem som ska betala åtgärder inom detaljpla-
nen utan att specificera detta. Åtgärderna går dock att utläsa från planhandlingarna. 
 

Del av Mellansjö 
Detta är ett exempel i Österåkers kommun där exploatören får stå för en del av kostnaderna för de 
allmänna platserna som är inom planområdet. Det framgår av planhandlingarna vilka åtgärder 

som ska utföras på allmän platsmark. I avtalet finns fördelningen reglerat: 
 

9. Ersättningar och betalningsföreskrifter 
Kommunen bekostar: 
För utbyggnad av anläggningar inom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, dvs, in-
fartsparkering, Gång- och cykelväg, busshållplats, infarter, upphöjd gångpassage samt belysning, 
står Exploatören för en fast kostnad på 800 000 kr av de totala kostnaderna. Kommunen står för 
resterande kostnader, även ökade kostnader på grund av till exempel oförutsedda händelser och 
ökade mängder. Samtliga anläggningar ska uppfylla kommunal standard.  
(Del av Mellansjö) 
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6.2.3 Åtgärder utanför detaljplaneområdet - i direkt anslutning 
Det finns en del avtal som innehåller åtgärder utanför detaljplanens område men i direkt anslut-
ning till planområdets gräns. Åtgärder som framför allt förekommer är utbyggnad av gator och 

vägar eller anslutning och anpassning till dessa. Det förekommer även åtgärder för gång och cy-
keltrafik. 

 

Pyramiden 
Här är ett exempel i Södertälje när exploatören åläggs finansiera en åtgärd som är angränsande till 
planområdet. Avtalet reglerar de vägar som är längs med fastighetens gräns vilken sammanfaller 
med gränsen för detaljplanen, se Figur 1. Vägarna ser ut att vara en genomfartsled och kan an-
vändas av andra. Det kan påpekas att det står att beloppet motsvarar deras andel men inte hur stor 

del detta motsvarar. Avtalstexten lyder: 
 

§5 Ersättningar 
(…) Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag om tvåmiljoner sexhundranittio tusen 
(2 690 000) kronor. Exploateringsbidraget avser Exploatörens andel av standardhöjningen av ga-
tan längs med Exploateringsområdets fastighetsgräns (…)  
(Pyramiden) 

 

 
Figur 1. Principiell skiss över planområdet. Runtom planområdet finns vägar i direkt anslutning. 

 

6.2.4 Åtgärder utanför detaljplaneområdet – ej i direkt anslutning 
En del kommuner låter exploatörer betala åtgärder som är utanför detaljplaneområdet och inte i 
direkt anslutning till planområdet. Det finns flertalet versioner på hur dessa typer av villkor före-
kommer. Det förekommer villkor där åtgärderna utanför detaljplanen inte är specificerade. Det 
finns 4 avtal med specificerade åtgärder.  
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Dessa villkor förekommer ofta i situationer när detaljplanen är en del i ett större omvand-
lingsprojekt genom ett planprogram eller fördjupad översiktsplan. Det kan också vara markerat i 
riktlinjer för exploateringsavtal. Exploateringen kan i dessa fall benämnas som ett steg i en etapp-
vis utbyggnad.  

 

6.2.4.1 Planprogram 

Hästen 2 
I Täby kommuns riktlinjer för exploateringsavtal finns redogjort för deras hantering angående 
kostnader utanför detaljplanen. Det står att kostnader för tidigare vidtagna åtgärder kan tas ut vid 
etappvis utbyggnad och att det är exploateringen som ska bära kostnaderna vid ett exploaterings-

projekt. Inget område är utmarkerat för regleringar av kostnader vid etappvis utbyggnad. 
Täby park är ett planprogram för ett större område. Stadsdelen kommer att byggas ut i flera 

etapper. I planprogrammet redovisas de allmänna platser som behövs byggas ut vid ett genomfö-
rande av planprogrammet. Till exempel redovisas Täby allé, kopplingar och två trafikplatser som 
är i direkt anslutning till eller inom planprogrammets område. Enligt planprogrammet innebär 
ordet koppling något som binder samman två områden så det går att röra sig däremellan, framför-
allt för gående och cyklister. I planprogrammet framförs: 

 
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats, till exempel för kopplingar, gator och par-
ker, kommer att tas ut av fastighetsägarna (exploatörerna) inom området. Del av kostnaden för 
vissa kopplingar kommer att behöva skattefinansieras (...) 
(Täby-park planprogram)  

 
Två av detaljplanerna inom planprogrammet är antagna. De ska finansiera en del av åtgär-

derna för allmän plats inom området. Båda ska även betala för allmänna platser som är utanför 
detaljplanens område. Täby allé är inte i direkt anslutning till planområdena. Genom trafikplat-
serna fås tillgång till E18. Trafikplatsen som heter Viggbyholm är närmare de båda detaljplanerna 
jämfört med trafikplatsen Roslags-Näsby, se Figur 2. I exploateringsavtalet för Hästen 2 står: 

 
3.2.7 Yttre exploateringsanläggningar 
Kommunen utför och projektering och utbyggnad av Yttre exploateringsanläggningar. 
Parterna är överens om att Bolaget ska ersätta Kommunen för anläggningar utanför Exploaterings-
området som måste nybyggas, byggas om eller justeras på grund av Bolagets utbyggnad inom Ex-
ploateringsområdet. Kostnaderna för detta ska erläggas till Kommunen som exploateringsbidrag. 
Dessa är:  
Trafikplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm 18,7 mkr 
Täby allé     45 mkr  
(Hästen 2) 
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Figur 2. Principiell skiss över planprogramsområdet för Täby Park och omgivning. Hästen 2 och Viggbyholm är 

lokaliserade i det nedre högra hörnet. På kartan finns Täby allé och trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm 

markerade. 

 

6.2.4.2 Riktlinjer för exploateringsavtal 

Gillevägen-Planiavägen 
I ett exploateringsavtal för Gillevägen-Planiavägen i Nacka finns en reglering om att ett bi-

drag för allmänna anläggningar inom ett större område ska utgå till kommunen. I själva avtalet är 
det inte specificerat vilka åtgärder som anses få täckning genom denna ersättning. Detta står i 
avtalet: 

 
§7 Finansiering av yttre infrastruktur 
Bolaget ska för nyttan av de allmänna anläggningar som Kommunen bygger ut i området Sickla-
Plania erlägga ett exploateringsbidrag till Kommunen om 1300 kr per kvm BTA som tillskapas 
inom Exploateringsområdet på Bolagets fasighet (…)  
(Gillevägen-Planiavägen) 

 
Området omfattas inte av ett planprogram. I Nackas riktlinjer för exploateringsavtal står det 

markerat att inom Sickla-Planiaområdet ska exploateringsersättning utgå till kommunen. Området 
täcker delar av centrala Nacka och uppgår åtminstone till 1 km i diameter. Det står inte specifice-
rat vilka åtgärder som ska täckas av denna ersättning. Kommunen verkar även planera att hantera 
andra områden på ett liknande sätt enligt riktlinjerna. 
 

6.2.5 Fördelning mellan kommun och exploatör 
Det är mer sällan som det framgår hur fördelningen ser ut mellan exploatörer och kommunen. Det 
kan vara så att de åtgärder som kommunen står för inte är reglerade i avtalet för att de som grund-
princip ändå ska vara ansvarig för de allmänna platserna. Beroende på vilka åtgärder som ingår 

respektive utelämnas blir det automatiskt en fördelning mellan exploatör och kommun. Däremot 
ska kommunen i planbeskrivningen ange vilka ekonomiska åtgärder och konsekvenser genomfö-
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Figur 3. Principiell skiss över planområdet och omgivning. Exploatö-
ren ska bygga ut inom kvartersmarken och en del väg finns med i 
planområdet. 
 

randet av detaljplanen innebär. Därmed bör kommunens åtagande framgå i planhandlingarna. 
Det finns 6 avtal där det står uttryckligen att kommunen står för en andel av åtgärderna och 

exploatörerna för en andel. Flera av avtalen består av att exploatören ska stå för alla de faktiska 
kostnaderna. Då blir det exploatören som får stå för risken om kostnaderna avviker från förväntat 

belopp. Ibland kan exploatören få stå för ett erfarenhetsmässigt eller schablonbelopp. Då blir det 
kommunen som står för risken. De kan behöva stå för om kostnaden blir högre och tillgodogöra 
sig om den blir lägre i slutändan. Det finns även avtal där det finns ett uppskattat belopp med 
regleringar om vad som händer om det slutgiltiga beloppet avviker. 

 

Vilunda 18:1 
I ett avtal från Upplands-Väsby är kostnaderna för en åtgärd angående allmänna platser uppdelad 
mellan kommunen och exploatören. Villkoret lyder: 

 
§16 Ersättning för gatukostnader 
Bolaget ska till kommunen betala gatukostnadsersättning med belopp motsvarande Bolagets andel 
enligt nedan av de verifierade faktiska anläggningskostnaderna för anläggningar på allmän plats-
mark inom Exploateringsområdet, som enligt § 7 i detta avtal ska utföras av Kommunen.  
Parterna är överens om att Bolaget ska betala en ersättning till Kommunen motsvarande procent av 
verifierad självkostnad enligt: 
Bolaget ska betala 50% av åtgärder på allmän platsmark (gata, gångbanor och kanstensparkering 
samt belysning) som erfordras för genomförandet av Detaljplanen. 
Bolaget ska betala 100% av alla åtgärder på allmän platsmark (gata) som erfordras för anpassning 
av allmän platsmark mot kvartersmak (…)  
(Vilunda 18:1) 

 

Något mer specificerat står det inte i exploateringsavtalet om vilka åtgärder det är. I 7 § står 
endast att kommunen ska projektera och utföra anläggandet av allmän platsmark (gata, gångbanor 
och kanstensparkering samt belysning). I detaljplanen kan det dock utläsas mer av vad som ska 
göras på allmän platsmark. Den väg som avses och denna tycks vara någon form av genomfarts-
led som även kan komma att utnyttjas av andra, se Figur 3. 
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Rickebyhöjden 
I Vallentuna har de i avtalet reglerat åtgärder och hur fördelning mellan kommunen och exploatö-
ren ska se ut. Mörbyvägen är en genomfartsled medan Fornminnesvägen är en återvändsgata som 
går längs med exploatörens fastighet, se Figur 4. Fornminnesvägen är även till användning för ett 
fåtal andra fastigheter 

 
Villkoret i avtalet lyder: 

 
9.1 Exploateringsavgift för allmänna anläggningar 
Exploatörens utbyggnad inom planområdet ger upphov till att allmänna anläggningar på allmän 
plats inom och i anslutning till planområdet anläggs byggas om eller justeras. Anläggningsarbetna 
gäller: 
Utbyggnad av gångbana längs med Mörbyvägen parallellt med utbyggnadsområdet. Kostnaden för 
åtgärden fördelas mellan Exploatören och Kommunen med 50 % vardera (…) 
Anpassning av trafikkorsning Fornminnesvägen- Mörbyvägen. Kostnaden för åtgärden fördelas 
mellan Exploatören och Kommunen med 50 % vardera (…) 
Ny sektion och anpassning av höjd av Fornminnesvägen inklusive vändplan i gräns mot Hövding-
aparken. Exploatören står 100 % av kostnaden för åtgärden (…) 
Exploatören ska betala den faktiska kostnaden (…) uppskattas till cirka 2 890 000 kr, se kalkylun-
derlag (…) 
(Rickebyhöjden) 

 

6.2.6 Fördelning mellan exploatörer 
Tillvägagångsättet för fördelning mellan exploatörer kan vara för att fördela kostnaderna mellan 
exploatörer inom samma detaljplan men också för ett större område. Ibland står det endast olika 
belopp för olika exploatörer. Då har det inte alltid stått på vilka grunder fördelningen sker. I 6 av 
de studerade avtalen är det redogjort för att fördelning mellan exploatörer sker. 

Som framgått i tidigare exempel beräknas oftast hur mycket som exploatören ska betala efter 
hur mycket bruttoarea (BTA) som denne får bygga enligt detaljplan. Det kan antas att kommunen 
har beräknat den totala summan som åtgärderna som ska bekostas av exploatörerna och därefter 
fördelat detta mellan exploatörerna utifrån respektives andel BTA.  

 

Figur 4. Principiell skiss över detaljplanens område med omgivning. 
Exploatören ska bebygga kvartersmarken. 
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Viggbyholm 
Inom planprogrammet Täby-Park som nämnts i 6.2.4.1 Planprogram fanns en annan detaljplan 
nämnd, Viggbyholm. Detta avtal har liknande innehåll som avtalet för Hästen 2 men annorlunda 
bidrag ska erläggas:  
 

3.2.7 Yttre exploateringsanläggningar 
(…) 
Trafikplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm  0,38 mnkr 
Täby allé     0,8 mnkr 
Koppling 2     0,92 mnkr 
Koppling 6     3,21 mnkr (…) 
(Viggbyholm) 

 

Riksten 4 
Detta är ett exempel på hur kommunen låter en exploatör betala hela kostnaden för en åtgärd. 
Avtalet innehåller tillägget att om en detaljplan intill vinner laga kraft ska exploatören få tillbaka 

en del av det betalda bidraget. Avtalsvillkoret lyder: 
 

5.3.2 Kostnad för allmänna platser (gata, park och natur) 
Exploatören finansierar genom bidrag Kommunens faktiska kostnader för utbyggnad av samtliga 
allmänna platser (gator, park, natur, m.m.) inom Exploateringsområdet (…) 
Exploatören finansierar genom bidrag Kommunens faktiska kostnader för utbyggnad av infarten 
från Pålamalmsvägen. 
I fall Riksten etapp 5 vinner laga kraft, ska del av gatukostnaden, inkl. infarten från Pålamalmsvä-
gen, enligt exploateringsavtal mellan Kommunen och Fortifikationsverket finansieras av fastig-
hetsägaren till Riksten 9:4 i samband med genomförandet av Riksten etapp 5.  
(…) Ersättningen till Exploatören beräknas utifrån den nytta som Fortifikationsverkets byggrätter i 
etapp 5 har av de allmänna gatorna inkl. infarten från Pålamalmsvägen inom Detaljplanen utifrån 
Fortifikationsverkets andel byggrätter i etapp 5 i förhållande till totalt andel byggrätter inom De-
taljplanen och Fortifikationsverkets andel byggrätter i etapp 5 (…). 
(Riksten 4) 

 
Till exploateringsavtalet finns det bifogat riktlinjer för projektering av allmänna anläggning-

ar, kvalitetsprogram, miljöåtgärdsprogram och belysningsprogram som visar hur utformningen av 
de allmänna platserna ska ske. Pålamalmsvägen är en större väg som ligger utanför detaljplanen. 
Om den intilliggande detaljplanen vinner laga kraft kommer den bebyggas så att den behöver ta 
sig genom Riksten 4 för att ta sig till Pålamalmsvägen. 
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7 Analys 
I detta kapitel diskuteras om de villkor som förkommer i exploateringsavtalen kan anses stämma 
överens med gällande lagstiftning. Dessutom diskuteras lagen utifrån olika rättviseteorier och 
principer. 

 

7.1 Stämmer exploateringsavtalen överens med lagen? 
De nya lagreglerna för exploateringsavtal infördes till viss del för att det visat sig att kommuner 

lät exploatörer finansiera åtgärder som ansågs ligga utanför den gällande lagstiftningen. Detta 
bedömdes möjligt till följd av det kommunala planmonopolet som försatte exploatören i en sva-
gare position jämfört med kommunen.  

Har lagstiftaren kommit åt problemet med villkor som saknar stöd i lagen trots att planmo-
nopolet finns kvar? De villkor som kommer diskuteras här är de som finns i exploateringsavtal 
angående finansiering av allmänna platser. Utgångspunkten kommer att vara de villkor som redo-
visas i 6 Innehåll i exploateringsavtal. De övriga undersökta avtalen, enligt Bilaga 1, ligger också 
till grund för denna analys. Avsnittet kommer fokusera på hur väl de uppfyller kriterierna att de 

ska ha stöd i lag, att de är nödvändiga för genomförandet av planen och att de är rimliga i förhål-
lande till exploatörens nytta utifrån den gällande rätt som presenteras i 5 Exploateringsavtal. 

Inledningsvis har studien undersökt om villkoren kan anses ha stöd i lag. Det innebär dels att 
det inte går att ta ut avgifter för det som inte finns reglerat i lag men även att ska åtgärderna 
kunna anses nödvändiga och att åtagandet är rimligt i förhållande till nyttan. Det som undersöks 
är vilka åtgärder som ålagts och hur fördelningen ser ut. I avtalen bedöms en del villkor ha 
lagstöd eller sakna lagstöd och en del villkor har även bedömts som osäkra. 18 stycken avtal har 

bedömts som att de har villkor med lagstöd. Varav 4 av dessa inte hade några regleringar angå-
ende anläggande av allmän plats. Vidare har 5 stycken avtal har bedömts sakna stöd i lagen. Två 
av dessa avtal har ett svävarvillkor där exploatören blir ansvarig för om någon åtgärd behövs ut-
anför planen. 4 stycken avtal innehåller villkor där det är osäkert om de åtgärder som fördelas är 
nödvändiga. 6 stycken avtal innehåller åtaganden som bedömts osäkra på grund av fördelningen. 
Det kan bero på ett ifrågasättande om hela åtgärden är nödvändig eller om det är rimligt i förhål-
lande till nyttan. 
 

7.1.1 Stöd i lag 
Om kommunen ålägger en aktör vissa åtgärder genom avgifter och taxor så måste detta göras med 
i stöd i lagen. I enlighet med rättsfallen som redogjorts för tidigare samt Gustafsson och Carlbring 
(2018), se 5.3.1 Allmänna rättsregler, bör det specificeras i exploateringsavtalen vad finansie-

ringen ska användas till. Kommunen har inte stöd i lagen för att använda sig av exploateringsavtal 
för att öka de allmänna medlen. Att åtagandet ska ha stöd i lagen innebär även att åtagandet som 
åläggs måste finnas reglerat i lagen. I detta sammanhang innebär det bland annat att åläggande för 
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finansiering av allmänna platser måste uppfylla de rekvisiten om finns i PBL, till exempel angå-
ende nödvändighet och nytta. 

Av exemplen som tagits upp borde villkoren i Gillevägen-Planiavägen och Agaten 32 
inte ha lagstöd eftersom de inte specificerat vad bidragen ska finansiera. Det finns inget stöd i 

lagen att en exploatör ska bidra med ett belopp till kommunen utan att dessa summor har något 
ändamål. Ytterligare tre avtal utav de undersökta har inte specificerat vad åtagandet gäller. Därut-
över är det oklart hur pass specificerade åtgärderna ska vara men om man utgår från syftet i förar-
betena, alltså att kostnader ska vara förutsägbara, har flera avtal mer att önska. I detta samman-
hang går det även att diskutera vem som ska stå för risken då det inte är förutsägbart vad de fak-
tiska kostnaderna kommer att bli.  
 

7.1.2 Nödvändiga åtgärder – Inom detaljplanområdet 
Vid tolkning av rekvisitet ur dess ordagranna lydelse bör alla allmänna platser som finns inom en 
detaljplan gå att ålägga exploatören. Om åtgärden finns inom detaljplanen är den nödvändig att 
genomföra för att detaljplanen ska bli genomförd. Nästan alla de åtaganden som återfanns bör 
därmed vara ha lagstöd så länge de är utlagda som allmän plats. Dock finns det bestämmelser i 

PBL som reglerar hur utformningen av detaljplanen ska se ut. Bland annat ska omfattningen av 
detaljplanen inte vara större än vad den som behövs med hänsyn till planens syfte och genomfö-
randetid enligt 4 kap. 32 § PBL. 

Om man tar hänsyn till intentionerna i förarbetena är det även fler aspekter att ta hänsyn till. 
Det presenteras inte något förslag angående vilka allmänna platser som kan anses som nödvän-
diga. Möjlighet till vägledning kan finnas om man tittar på vad som kan anses nödvändigt enligt 
annan reglering i PBL och offentligrättslig reglering. I PBL finns reglerat vilka intressen som 

kommunen ska tillgodose. Att kommunen enligt 2 kap. 7 § PBL ska planera sådana funktioner 
som torg, gator, vägar, lekplatser, motionsplatser och grönområden gör det nödvändigt att planera 
in dessa i planen. Av detta följer att dessa funktioner ska vara avsedda för det specifika områdets 
funktion. Därför kan det ifrågasättas hur pass stor eller exklusiv utformningen ska vara av park, 
grönområde, vägar och gator. Fortsättningsvis kan argumenteras för att en nödvändig åtgärd då 
ska syfta till att tillgodose områdets behov. En exploatör ska då inte behöva betala för mer än det 
som behövs för detaljplanens behov. Om till exempel parken är så pass stor att den även tillgodo-
ser andras behov är den inte nödvändig för genomförandet av detaljplanen. 

Med utgångspunkten att åtgärden endast ska vara så pass omfattande att den tillgodoser de-
taljplanens behov kan det ifrågasättas att i en del av avtalen ska exploatören stå för hela kostna-
den medan kommunen inte deltar i finansieringen. Det är svårt utan att ha någon mer kunskap 
utöver de studerade dokumenten för varje projekt vad som behövs för att tillgodose varje områdes 
behov. Däremot kan sägas att om en väg är en genomfartsväg kan denna även vara till för andra 
områden. Ett avtal där det är tydligt att kommunen har tagit hänsyn till denna aspekt är avtalet för 
Rickebyhöjden. Där har kommunen tagit en del av kostnaden för genomfartsvägen och åter-
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vändsgatan åläggs i sin helhet på exploatören. Även villkoren för Vilunda 18:1 och Del av Mel-
lansjö kan tänkas ha gjort en bedömning av vilka åtgärder som är nödvändiga. Det är endast 7 
avtal där det framgår att kommunen kommer stå för en del eller hela kostnaden för de allmänna 
platserna. Detta behöver som sagt inte regleras då utgångspunkten är att kommunen är ansvarig. 

Det är dock ifrågasättbart om exploatören borde behöva stå för hela kostnaden som i till exempel 
avtalet för Pyramiden.  

I det fall åtgärden handlar om en utbyggnad till följd av en ökad belastning bör detta vara 
möjlig att ålägga en exploatör. I en analog tolkning med exemplet som Plangenomförandeutred-
ningen i SOU 2012:91 tar upp angående att en utökning av barnomsorgen bör kunna vara möjlig 
om det behövs till följd av planen så bör utbyggnad av väg kunna åläggas. Dock kan nämnas att 
åtagandet angående barnomsorg inte är tillåtna enligt 6 kap. 41 § PBL. I det fallet tycks det vara 
svårare att avgöra om exploatören kan behöva stå för hela åtgärden. Åtgärden är nödvändig att 

göra för att kunna bebygga. Men hela den nya utbyggda vägen kanske inte är nödvändig om man 
endast ser till exploateringsprojektet. 
 

7.1.3 Nödvändiga åtgärder – Utanför detaljplanområdet 
I lagtexten finns det ingen begränsning angående att åtgärden måste ligga inom detaljplaneområ-
dets gränser. Det står även i propositionen (2013/14:126) att det är möjligt att ålägga exploatörer 
åtgärder utanför detaljplanen. Att det går att ålägga åtgärder som finns utanför detaljplanens om-
råde är en skillnad jämfört med den tidigare lagstiftningen. Tidigare gick det endast att ålägga 
vägar, gator och allmän plats som var innanför området med begränsning om att åtagandet ska 
vara skäligt.  

Enligt propositionen (2013/14:126) ska åtgärderna vara direkt föranledda av planen. De ex-

empel som tagits upp i propositionen är kommunikationer till och från ett bostadsområde, teknisk 
infrastruktur, nödvändiga avfarter samt åtgärder för en säker och effektiv trafikreglering för ett 
nytt eller utvidgat köpcentrum. Det bör alltså huvudsakligen handla om åtgärder som gör det möj-
ligt att ta sig till och från området. Men även i de fall som detaljplanen har en betydande påverkan 
på det närliggande området bör åtgärder för att öka kapaciteten kunna åläggas om det är tydligt att 
det behövs. Ett nytt eller utvidgat köpcentrum eller ett nytt bostadsområde borde innebära en stor 
påverkan på omgivningen som är i direkt anslutning. 

Vid planering av större områden genom fördjupad översiktsplan, planprogram eller riktlinjer 

kan större infrastrukturinvesteringar behövas till följd av den ökade belastningen eller omvand-
lingen. Det betyder inte att alla åtgärder inom planprogrammet eller utpekade i riktlinjerna går att 
ålägga alla exploatörer. Rekvisitet nödvändiga åtgärder bör fortfarande vara uppfyllt för varje 
åtgärd i förhållande till varje specifik detaljplan.  

I denna situation kan synsättet angående etappvis utbyggnad i 6 kap. 42 § PBL komplicera 
bilden. Denna paragraf ska fungera som en begränsning och tar hänsyn till tidsaspekten. En åt-
gärd som redan är utförd innan exploateringsavtalets ingående kan endast åläggas om det finns 
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redovisat i planprogram eller riktlinjer. Åtgärden måste fortfarande uppfylla rekvisiten om nöd-
vändighet och rimlighet i förhållande till nyttan. Det finns ingen möjlighet i dagens lagstiftning 
att väga samman den påverkan som flera detaljplaner har.  

Ett exempel är en situation där det finns en större väg nära området som fastigheter inom de-

taljplanen kan ta sig till. Den behöver byggas om på grund av att den inte har tillräcklig kapacitet 
för den ökade belastningen. Därmed är det nödvändigt att bygga ut vägen på grund av planen. 
Men det är inte nödvändigt att bygga ut vägen för att kunna genomföra planen. Vägen finns redan 
och fastigheterna inom detaljplanen kan ta sig till den. Lagen verkar snarare syfta till de åtgärder-
na som är nödvändiga för att bebyggelsen inom planområdet ska gå att genomföra tekniskt sett. 
Alltså huvudsakligen för att se till att det finns vägar och kommunikationer att ta sig till och från 
området. Dock kan denna tolkning vara tveksam på grund av vad som menas med ”säker och 
effektiv trafikreglering”. Därför kan det tänkas att de kan få stå för en del av kostnaden om de-

taljplanen har en betydande påverkan, åtgärden är direkt föranledd och att det är tydligt. 
Avtalet för Gillevägen-Planiavägen bör inte kunna anses ha stöd i lagen då regleringen är 

ospecifik. Dessutom verkar det tveksamt om åtgärder inom hela området Sickla-Plania kan anses 
nödvändiga för den aktuella detaljplanen. Den bör inte kunna motiveras betala för åtgärder inom 
hela området oavsett om det är utpekat i deras riktlinjer. Det förfaller osannolikt att alla åtgärder 
inom ett så pass stort område är nödvändiga för genomförandet av den detaljplanen.  

Vad gäller Täbys två avtal för Hästen 2 och Viggbyholm är dessa tveksamma och bedöms 

som ha tveksamt lagstöd till viss del. Reglering av trafikplatser bör kunna vara möjligt om man 
jämför med de exempel som förarbetet tar upp. Kopplingarna kan räknas som kommunikationer 
till och från bostadsområde. Dock är Täby Allé och trafikplatsen Roslags-Näsby en bit bort från 
detaljplanerna och förefaller inte som nödvändiga eller direkt föranledda. I och med trafikplatsen 
för Viggbyholm har fastigheterna tillgång till den stora vägen. Det framgår av Täbys avtal att de 
båda exploatörerna får betala för olika åtgärder och olika summor. Därmed kan de eventuellt ha 
bedömt vilka av åtgärderna som är nödvändiga för vilken exploatör. 

Sammantaget kan sägas att det bör var tydligt att åtgärderna är nödvändiga och direkt föran-
ledda. Det finns flera avtal där kommuner har ålagt exploatörer kostnader för åtgärder utanför 
planområdet som anses inte ha stöd i lagen eller osäkert lagstöd. Dessutom kan man, precis som i 
föregående avsnitt, ifrågasätta att inte kommunerna tar en del av kostnaderna. Åtgärderna bör 
vara så pass omfattande att de täcker den påtänkta detaljplanens behov, om åtgärden är utöver 
detta bör inte hela åtgärden vara nödvändig. 
 

7.1.4 Rimligt i förhållande till nyttan av planen 
Rekvisitet om vad som är rimligt i förhållande till nyttan av planen kan tyckas tämligen lätt att 
avgöra om man utgår från propositionens synsätt vilket innebär att ifall ekonomisk nytta är upp-
nådd så är rekvisitet uppfyllt. Exploatörerna bör endast skriva på avtalet om de vet att de kommer 
att gå med ekonomisk vinst ur projektet. Därmed borde rekvisitet vara uppfyllt inom ramen för 
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alla exploateringsavtal som är undersökta. Denna reglering blir i så fall mer relevant när förhål-
landen förändras eller åtgärder som förbisetts dyker upp i efterhand. Även när det är exploatören 
som står för risken för kostnaderna skulle denna paragraf kunna bli aktuell. 

Om något avtalsförhållande gör att exploatören kan behöva betala mer än förväntat bör rek-

visitet bli aktuellt. Det kan bli svårt för kommunen att få en exploatör att åta sig att finansiera en 
allmän plats när kommunen är huvudman och detaljplanen redan vunnit laga kraft. I detta fall blir 
det tydligare att åtagandet är på frivilliga grunder. 

Hur fördelning bör ske kan också härledas till denna reglering, både när det gäller mellan 
olika exploatörer och i förhållande till kommunen enligt Kalbro och Lindgren (2018). Därmed 
borde en fördelning mellan exploatörer utgå från hur stor nytta varje enskild aktör har av planen. 
Förarbetena säger att nyttan betyder den värdeökningen som uppstår till följd av detaljplanelägg-
ningen och ökad tillgänglighet. Alltså bör varje exploatörs åtagande bero på hur stor värdeökning 

de får av planen. Enligt Kalbro och Lindgren (2018) är detta rekvisit även grund till fördelning 
mellan exploatör och kommun. Det går att tänka sig att kommunen ska stå för en del av kostna-
den om andra delar av kommunen har nytta av åtgärden vilket emellertid är svårare att mäta. 

Fördelningen och dess grunder har inte alltid framgått av exploateringsavtalen. I avtalen Gil-
levägen-Planiavägen och Riksten 4 framgår det att kostnader fördelas beroende på hur mycket 
exploatören får bygga. Även i Täbys avtal sker en fördelning där olika exploatörer får betala olika 
mycket men utan att det tydliggörs på vilka grunder. I planprogrammet för områdena framgår det 

även att kommunen kommer att finansiera en del av de allmänna platserna. Det är svårt att be-
döma vilka villkor som stämmer med lagstiftningen respektive inte stämmer om tolkning ska 
göras på något annat sätt än enligt propositionen. 

 

7.2 Rättviseaspekter 
Lagregleringen kan ses som en vilja att ta till vara på de värden som uppkommer vid en detaljpla-
neläggning. Eftersom resurser är begränsade finns motiv för att se över vilka olika värden som 
kan tillskapas i ett exploateringsprojekt. I syfte att ha ett samhällsbyggande som är effektivt kan 
system för fördelning användas. 

Så länge det finns ett planmonopol så kommer beroendeställningen mellan exploatör och 

kommun att finnas kvar. Så länge kommunen har planmonopol kan exploatörer tvingas stå för 
kostnader för allmän plats för att få igenom en detaljplan. Om exploatören inte vill gå med på att 
betala för kostnader för allmänna platser kan kommunen driva igenom detaljplanen och använda 
de tvingande reglerna angående gatukostnad istället. Exploateringsavtal har införts i lag för att 
kommunerna inte ska gå utöver sin befogenhet och samtidigt skapa effektivitet. System för effek-
tivitet bör avvägas mot rättvisa. I följande avsnitt analyseras om det är rättvist att ålägga exploatö-
rer finansiera allmänna platser genom exploateringsavtal utifrån de olika rättviseperspektiv som 
redogjorts för i 2.4.1 Rättvisa. Det som belyses är dels om det är rättvist att ålägga exploatörer 

finansiering och dels på vilket sätt som en rättvis fördelning kan ske. 
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7.2.1 Proportionalitetsprincipen 
Likabehandling och jämlikhet går att åstadkomma genom att använda en proportionell fördelning. 
Proportionalitetsprincipen innebär att fördelning ska ske utefter ett visst relevant kriterium för att 

uppnå likabehandling och jämlikhet.  
När exploatören är med och finansierar nödvändiga åtgärder är de med och finansierar de åt-

gärder som exploateringen ger upphov till. Alltså en slags skadeståndsprincip, där varje exploatör 
som orsakar behovet av en åtgärd ska behöva stå för kostnaden som uppstår. Det finns även en 
begränsning i denna formulering där exploatören inte ska behöva stå för kostnader som går utöver 
de som är nödvändiga. 

Dessutom finns regleringen att exploatörens åtagande ska vara rimligt i förhållande till nyt-
tan. Men denna reglering är inte kopplad till vilket nytta som exploatören har av själva åtgärden 

utan till dennes nytta av planen. Förarbetena tar här upp att nyttan innebär den ekonomiska nyttan 
som exploatören har av att detaljplanen genomförs. Denna reglering fungerar som en fördelning 
mellan olika aktörer som har nytta av detaljplanen. Den som har störst ekonomisk nytta bör finan-
siera den största andelen utav de kostnader som uppstår. Dessutom innebär denna begränsning att 
varje exploatör måste gå med vinst på grund av projektet. 

Alltså tar systemet hänsyn till proportionalitet utifrån två olika aspekter; både kostnaden som 
orsakas av ett behov samt nyttan som exploatören har av planen. Dessa proportionalitetsprinciper 

för rättvisa måste avvägas mot effektivitet och användas på ett ändamålsenligt sätt. 
I förarbetena diskuteras att parterna trots regleringen av exploateringsavtal ska ha fortsatt 

möjlighet att förhandla om sådana delar som är specifika för situationen. Detta för att kunna hitta 
individuella lösningar så processen hålls effektiv. Därför kan en del av kostnaderna vid exploate-
ring ses fördelas genom Quid Pro Quo, d.v.s. förhandling. Om man utgår från att reglerna om 
gatukostnad är tvingande kan bidrag till infrastrukturen därutöver ses som ett resultat av en för-
handling. Det finns inget sätt att tvinga exploatörer att underteckna exploateringsavtal. I denna 
situation måste regleringarna i exploateringsavtalet ha stöd i gällande lagstiftning. Det innebär att 

förhandlingen begränsas av att åtgärden måste vara nödvändig och åtagandet rimligt i förhållande 
till nyttan. Dessutom måste kommunen följa andra principer såsom likabehandling och objektivi-
tet.  
 

7.2.2 Rättviseteorierna 
Exploateringsavtalen är frivilliga avtal och det finns inget sätt för kommunen att tvinga fram av-
tal. Som sagt finns dock reglerna om gatukostnad som tvingande regler i bakgrunden även om 
dessa inte är lika omfattade. Exploatör kan tänkas vilja få igenom detaljplanen och därmed gå 
med på villkor som går utöver lagstiftningen. Med grund i kommunens planmonopol är det svårt 
att få till en jämlik avtalsrelation. Är det rättvist att låta exploatörer betala för allmänna platser för 
att uppnå effektivitet och samhällsnytta? De olika rättviseteorierna som presenteras i 2.4.1.4 Rätt-

viseteorier har olika syn på vad som är rättvist.  
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Enligt utilitarismen är uttag av kostnader acceptabelt om det leder till totalekonomisk effek-
tivitet. Syftet ska vara att främja ett intresse som samhället har. I utilitarismen spelar det ingen 
roll vilka de allmänna platserna är bara åtgärden ger en nytta till så många som möjligt. Bedöm-
ningen skulle förmodligen inte utföras utifrån varje enskild exploatör utan för alla gemensamt. 

Enligt utilitarismen spelar det ingen roll vem som får betala utan det som är viktigast är att en 
maximal nytta uppnås. En del utilitarister skulle dock välja det alternativ som flest skulle föredra. 

Rawls teori innehåller två rättviseprinciper som den utgår från; differensprincipen och den 
första rättviseprincipen. Skillnader i ekonomiska och sociala aspekter är acceptabla så länge det 
gynnar den som har det sämst ställt. Detta får dock inte inskränka den första principen angående 
grundläggande rättigheter som frihet att råda över sin egendom. Enligt Rawls skulle differens-
principen innebära att det är möjligt att låta exploatörer betala för det som är en grundläggande 
nyttighet. Därför kan det tänkas att fördelning av finansieringen av vägar samt vatten och avlopp 

är godtagbart om detta innebär fördel för den som har det sämst. 
Nozicks teori betonar att institutioners roll ska vara begränsad. Det privata ska helst lösa de 

nyttigheter som behövs för ett område själva. Det allmänna ska inte blanda sig i eftersom de end-
ast ska bry sig om att se till individens frihet och privata egendom. De privata aktörerna bör själva 
komma överens om hur finansieringen av de allmänna platserna ska ske. I detta fall är det även 
ifrågasättbart i hur pass stor utsträckning som kommunen borde ha möjlighet att utforma och 
sköta utbygganaden. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel återfinns en slutlig diskussion angående den problematik som studien ämnar ut-
forska. Avslutningsvis presenteras förslag möjliga forskningsområden för framtida studier.  
 

8.1 Slutdiskussion 
Vem betalar för vad? 
I syfte att svara på frågan om vem som betalar för vad behöver man dels undersöka vilka åtgärder 
som fördelas. Och dels hur fördelningen ser ut; vilka deltar och hur stor andel åläggs varje delta-

gare. 
I exploateringsavtal är det möjligt att fördela finansieringen av de allmänna platser som är 

nödvändiga för att planen ska kunna genomföras. Vad gäller detta rekvisit har det i denna studie 
uppfattats som att åtagandet inte ska gå utöver det som behövs för det specifika områdets behov. 
En detaljplan ska se till de intressen som behöver tillgodoses för den specifika detaljplanen. Om 
åtgärden dimensioneras för att även andra ska använda den allmänna platsen kan det ifrågasättas 
om en exploatör kan åläggas att bekosta hela åtgärden. I det fall åtgärden är utanför detaljplanens 

område bör åtgärden tydligt vara direkt föranledd av detaljplanens genomförande och åtgärden 
bör huvudsakligen vara för att tillgodose tillgängligheten till och från detaljplanen. Det bör i 
många fall innebära att åtgärden är i direkt anslutning till planområdets gräns eller att åtgärden 
måste ske för att det tekniskt sett ska gå att genomföra planen. Det finns osäkerheter i vilken åt-
gärd som kan anses påverkad av planen direkt respektive indirekt. Det tycks även finnas stort 
utrymme för bedömning av behovet.  

Dessutom ska rekvisitet att exploatörens åtagande ska vara rimligt i förhållande till dennes 
nytta av planen vara uppfyllt. Detta påverkar inte direkt vilka åtgärder som kan åläggas utan mer 

vem som ska åläggas att finansiera och till vilken grad. Det kan ses syfta till att lagstiftaren vill 
uppnå en rättvis fördelning. Om en fastighetsägare inom planen inte kommer få någon ekonomisk 
nytta av planen bör den inte åläggas att vara med och finansiera. Den som får störst nytta av pla-
nen bör betala mest. Dennes åtagande bör dock vara rimligt så att den kan uppnå en tillräckligt 
stor ekonomisk vinst genom projektet. 
 

Stämmer tillämpningen överens med lagen? 
I denna studie har det undersökts om det som kommunerna ålägger exploatörer i sina exploate-

ringsavtal stämmer överens med gällande lagstiftning. Det har visat sig att de undersökta kom-
munerna i vissa fall tenderar att ålägga exploatörerna mer än vad som är möjligt enligt gällande 
lagstiftning. När resurserna är begränsade är det tänkbart att det finns en vilja att leta efter olika 
sätt att fördela de kostnader som uppstår till följd av infrastrukturinvesteringar i kommunen. 
Kommunerna kan tänkas vilja överföra så mycket kostnadsansvar som möjligt på andra parter. 
Detta kan ha lett till att de tolkar lagreglerna mer extensivt än vad som är beskrivet i lagreglerna. 
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Vad gäller de kriterierna utifrån det sker en fördelning mellan exploatörer är detta otydli-
gare. Enligt vad som kan utläsas kopplas det till hur mycket BTA de får bygga enligt detaljpla-
nen. Att fördela kostnaderna utefter hur mycket BTA varje aktör kommer kunna ha möjlighet att 
bygga leder till en indirekt fördelning av vinsten.  

Genom systemet är det möjligt att ta tillvara på värden i syfte att täcka kostnaderna för of-
fentliga investeringar. Olika kostnader och värden fördelas för att uppnå effektivitet. Men om 
åtgärderna inte syftar till områdets behov så motsvarar kanske inte åtagandet den kostnad som 
den specifika exploateringen ger upphov till för samhället. Framförallt är det tveksamt om åta-
gandet motsvarar en värdeökning. I dessa fall är det svårt att motivera avgiftsuttag utifrån reso-
nemanget att värdena skulle anses vara oförtjänta när de är till följd av offentliga investeringar. 
När systemet inte följer lagen kan det leda till brister i rättvisa och framförallt effektivitet. 

 

Är systemet rättvist och effektivt? 
Vad som är rättvist beror på vilket perspektiv man väljer att använda sig av. Rättvisan grundar sig 
på värderingar och dessa är subjektiva. Fördelningssystemet leder till en proportionell fördelning 
baserad på en skadeståndsprincip kombinerat med en nyttoprincip. I praktiken kan det i större 
utsträckning tänkas bli en förhandling mellan parterna som leder till fördelning. I dessa fall är det 
ifrågasättbart hur det är möjligt använda sig av frivilliga bidrag som går utöver lagstiftningen. 

Kommunerna måste ta hänsyn till de regleringar angående likabehandling som finns i lag. 
Varje exploatering är unik och olika åtgärder kan behövas i olika situationer. Det går att tänka sig 

att exploatörer ska betala för andra åtgärder jämfört med kostnader enligt gatukostnadsreglerna då 
situationen är annorlunda. Det är dock viktigt att se till att exploatörerna blir likabehandlade. Är 
det till exempel rättvist att ifall en detaljplan hamnar inom ett planprogram får exploatören betala 
för åtgärder i andra delar av kommunen och därmed större kostnader än de detaljplaner som inte 
är inom planprogrammet? 

Avvägningen mellan att skapa ett system som är effektivt och rättvist är komplicerat. Givet 
det fördelningssystem som finns idag tycks det finnas vissa brister i effektiviteten. Genom detta 

arbete och studier som återfinns i 1.5 Tidigare studier har det visats att det finns brister i effekti-
vitet och att det förekommer villkor som inte har stöd i lagen. Framförallt kan tänkas att det finns 
effektivitetsproblem angående de konfliktpunkter som kan uppkomma och att systemet inte är 
tydligt och enkelt. 

Det tycks finnas flera parametrar som gör att bedömning behöver ske vid uttagande av kost-
nader. Därmed uppkommer konfliktpunkter som leder till förhandlingar och därmed kostnader. 
Om kommunerna ålägger åtgärder som inte följer lagen kan det leda till fler konfliktpunkter och 

även överklagande. Eftersom en exploateringsprocess kan pågå under en längre tid är det möjligt 
att marknadssituationen ser ut olika ut i olika skeden. I de fall som marknadssituationen försämras 
i ett senare skede är det större risk att exploatörer kan tänkas överklaga eller gå emot de villkor 
som ställts upp i avtalen om de kan tänkas ha bristande stöd i lagen. Då finns det risk att inte få in 
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den finansiering som var tänkt från början och kanske inte möjligt att genomföra kommunens 
planerade utbyggnader. Detta innebär stora brister i effektiviteten. 

Att det ska upplevas tydligt och enkelt för att upplevas som rättvist tycks också vara tvek-
samt om detta uppfylls. Ifall systemet upplevs som rättvist gör att exploatörerna får förtroende 

och en positiv inställning. Om kommunen använder sig av villkor som kan gå utöver det lagstift-
ningen tillåter så bidrar det i än större utsträckning till att påverka exploatörens inställning nega-
tivt. 

Om det är enkelt och tydligt bör de som tar ut avgifter komma fram till samma slutsats om 
hur systemet ska användas enligt Kalbro (1988). Att samma användning sker hos olika kommuner 
behöver inte bero på att systemet är objektivt och tillförlitligt. Det kan bero på att de tar härled-
ning i hur andra kommuner gör och att medarbetare kan tänkas byta arbetsplats mellan kommu-
ner.  

 

Vem är det som faktiskt betalar i slutändan? 
I den marknadssituation som har undersökts kan det tänkas finnas större värden som uppkommer, 
därmed finns större möjligheter att ålägga exploatörer än i vissa andra marknadssituationer. En 
väg kan kosta mycket även där det är lägre värden på fastigheter i området som den lokaliseras. 
Därför blir rekvisitet rimligt i förhållande till nyttan viktigare i vissa kommuner än andra. Där går 
det kanske inte att fördela hela kostnaden. I en marknadssituation med höga värden på marken 
finns större möjligheter att överutnyttja systemet och gå utöver det som är stadgat i lagen. 

Vad gäller frågan vem som faktiskt betalar för infrastrukturen är det möjligt att använda den 
förenklade förklaringen som presenteras i 2.3.1.2 Vem är det som faktiskt betalar för kostnader-
na?. Om kostnaderna som åläggs exploatörer vid en exploatering ökar så kommer denne vid ett 
markförvärv ta med detta i beräkningen för vilket pris som kan betalas för marken. Idén om att 
bostadskonsumenterna får bära kostnaderna för åtgärderna kan också tänkas stämma. Detta borde 
dock bero på i hur pass stor utsträckning åtgärden ger upphov till en värdeökning.  
 

8.2 Rekommendationer på framtida arbete 
Utifrån arbetet som utförts i denna studie finns några förslag på framtida undersökningar för att 
utforska området ytterligare. 

I syfte att få en övergripande bild av finansiering av kommunens allmänna platser föreslås 
en kartläggning över i vilken utsträckning kommuner använder sig av gatukostnad, skatt respek-
tive exploateringsavtal. Studien skulle bidra med en kvantifiering av hur stor del av kommunernas 
infrastruktur som finansieras med respektive metod. Den skulle även kunna påvisa i vilken situat-
ion kommunen använder respektive medel för finansiering.  

Ett ytterligare förslag är att göra en mer kvantitativ undersökning av finansiering av infra-
struktur genom exploateringsavtal. Detta skulle kunna utföras om några år när fler exploaterings-
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avtal som styrs av denna lagstiftning har tillskapats. Genom detta skulle det vara möjligt att se i 
hur stor utsträckning som villkor utan stöd i lagen förekommer, samt ifall det är några skillnader 
beroende på i vilken marknadssituation som projektet äger rum.  
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