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Förord 

Syftet med denna rapport är att behandla exploateringsavtal, dvs. avtal 
som ingås mellan kommuner och byggherrar vid genomförandet av de-
taljplaner. 

Avdelningen för fastighetsvetenskap, vid institutionen för fastigheter och 
byggande på KTH, har under flera år varit engagerad i undersökningar 
och diskussioner om exploateringsavtalens utformning. Maria Ulfvarson 
Östlund disputerade 2002 på en doktorsavhandling; Avtal för markex-
ploatering – en strukturanalys av åtaganden. Katarina Björk och Andreas 
Hellström utförde 2004 sitt examensarbete i civilingenjörsutbildningen; 
Exploateringsavtal – tillämpning i Sverige med internationell utblick. 
Nyligen har Peter Smith presenterat sitt examensarbete; Tillämpning av 
exploateringsavtal i praktiken – finns det lagstöd för avtalsvillkoren? 
Thomas Kalbro medverkar i en informell grupp – Exploateringsavtals-
gruppen i Syd – med personer från kommuner och byggherrar för att dis-
kutera hur exploateringsavtalen borde utformas i det framtida samhälls-
byggandet. Gruppen består i övrigt av Börje Klingberg, fastighetsdirektör, 
Malmö Stad (ordförande); Tommy Andersson, civilingenjör, Halmstads 
kommun; Lars Björklund, projektchef/bitr. regionchef, JM AB Region 
Öresund; Björn Hedlund, bolagslantmätare, JM AB; Kjell-Åke Holm-
gren, projektledare Lomma Hamn, Lomma kommun; Andreas Lindelöf, 
regionchef, Skanska Nya Hem, Region Öresund (t.o.m. april 2007); Su-
sanne Persson, regionchef, Skanska Nya Hem, Region Öresund (fr.o.m. 
april 2007); Ingrid Persson, civilingenjör, Malmö Stad; samt Gert Sjö-
holm, projektchef, Skanska Öresund AB, Malmö. Ett resultat av gruppens 
arbete är en idéskiss till nya principer för exploateringsavtal. 

Denna rapport bygger, som bygger på tidigare arbeten, sammanfattar 
”nuläget” vad gäller dels lagstöd och praktisk tillämpning av exploate-
ringsavtalen, dels förslag till förändringar av tillämpningen.  

 

Stockholm i februari 2008 

Thomas Kalbro och Peter Smith 
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1 Inledning 

Bakgrund 

Genomförandeavtal tillämpas undantagslöst när exploateringar genomförs 
av professionella byggherrar. Det finns inte någon officiell terminologi 
för hur avtalen ska benämnas, men beroende på vem som äger marken när 
exploateringen initieras brukar avtalen kallas exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal.  

”Exploateringsavtal” används när byggherren äger den mark som bygg-
projektet avser och där kommunens förhandlingsposition baserar sig på 
det kommunala planmonopolet. ”Markanvisningsavtal” tillämpas då kom-
munen äger marken när exploateringen initieras och den kommunala för-
handlingspositionen grundar sig det i detta fall främst på markägandet.1 

Denna rapport behandlar enbart exploateringsavtalens innehåll. Som en 
grundläggande rättsprincip gäller då att kommunens befogenheter måste 
bygga på en rättslig reglering. När kommunen ingår ett exploaterings-
avtal måste det således finnas stöd i offentligrättslig lagstiftning.2 Kom-
munen kan alltså inte genom exploateringsavtal framtvinga prestationer 
från en exploatör som avviker från lagstiftningen.3 

Exploateringsavtalen är inte uttryckligen reglerade i lagstiftningen utan 
lagstödet för avtalen bygger indirekt på olika bestämmelser i plan- och 
bygglagen och kompletterande lagstiftning om ansvar och finansiering av 
infrastruktur samt markåtkomst och ersättning. 

 
1   Vid en s.k. markanvisning får byggherren en utfästelse av kommunen att, under 

viss tid och på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om genomförandet 
av ett exploateringsprojekt. Vanligen tecknas då ett markanvisningsavtal. Om syf-
tet med markanvisningen uppfylls får byggherren sedan att rätt att förvärva mar-
ken, dvs. det tecknas ett slutligt köpeavtal med kompletterande villkor för exploa-
teringen som parterna kommit överens om. Se t.ex. markanvisningspolicy för 
Malmö Stad (2007) och Stockholms Stad (2007).    

2  Madell (2000, s. 51); Avtal mellan kommuner och enskilda. Avtalsslut och rätts-
verkningar.  

3  Svenska Kommunförbundet/Hornsved (1991, s. 15); Exploateringsavtal för fri-
tidsbebyggelse. 
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Denna lagstiftning är relativt restriktiv när det gäller möjligheterna att 
ålägga byggherren kostnader för t.ex. infrastruktur. En förklaring till den-
na restriktivitet kan, till stor del, förklaras av att lagstiftningen är utfor-
mad mot bakgrund av 1960- och 1970-talens bostadssociala ambitioner, 
där statliga bostadssubventioner utgjorde en central del. För att byggher-
ren skulle erhålla statliga bostadslån, med en mycket förmånlig ränta, 
förutsattes att kostnaderna för mark/anläggningar/byggnader låg på en 
rimlig nivå.4 För varje kommun skulle det fastställas ett belopp för s.k. 
tomt- och grundberedningskostnader som inte fick överskridas. I tomt- 
och grundberedningsbeloppet ingick kostnader för (1) mark, (2) trafik- 
och parkanläggningar (på allmän plats i detaljplan), (3) vatten- och av-
loppsanläggningar, (4) el-ledningar, (5) grovplanering och grundbered-
ning samt (6) administration. På motsvarande sätt kontrollerades att hus-
byggnadskostnaderna låg på en godtagbar nivå. Systemet innebar i slut-
ändan att försäljningspriset på bostadsrätter och villor var reglerat.   

 

 

 

 

 
 

Figur 1.1 Kostnadsposter i det statliga bostadfinansieringssys-
temets tomt- och grundberedningsbelopp.5 

 

Gällande lagstiftning bygger alltså på att byggherren ska svara för kost-
nader för allmänna platser och allmänna va-anläggningar inom planområ-
det samt, naturligen, kostnader för anläggningar och byggnader på den 
egna kvartersmarken. Investeringar för övriga anläggningar/byggnader 
ska däremot bekostas av ”det allmänna”.  

 
4  Detta kontrollerades av de s.k. länsbostadsnämnderna. 
5  Källa: K-konsult (1980, s. 52), Markexploatering – från plan till verklighet.  
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Ändrade förutsättningar! 

Under 1990-talet skedde det radikala förändringar av förutsättningarna 
för bostadsbyggandet. De statliga bostadssubventionerna – med prisre-
glering av hyror/bostadsrättsavgifter/radhus/villor – har ersatts av ett 
marknadsorienterat byggande. Numera byggs huvuddelen av bostäderna 
privata byggherrar och till marknadsmässiga priser. Samtidigt har många 
kommuner en ansträngd ekonomi, vilket gör det svårare att bekosta de 
följdinvesteringar som kan uppstå vid byggprojekt i form av trafikanlägg-
ningar, social service etc. Det betyder att byggherrarna gör, mer eller 
mindre stora, vinster – medan kommunerna (åtminstone på kort sikt) 
riskerar att enbart belastas med kostnader. Genom exploateringsavtal 
försöker därför kommuner att ålägga byggherrar ekonomiska eller andra 
skyldigheter, som befinner sig i lagstiftningens utmarker – eller ändå 
längre bort!  

Dessa samhällsförändringar har således skapat en ny situation vid till-
lämpning av exploateringsavtal. Det kan exemplifieras med följande pro-
blembeskrivning:6 

� Bristande helhetssyn i stadsbyggandet. Om kommunerna håller sig 
inom lagstiftningens ramar för exploateringsavtal minskar incitamenten 
för att göra detaljplaner för ny bebyggelse. I många kommuner finns 
marknadsförutsättningar för en annan finansiering än vad som idag är 
möjligt enligt lagstiftningen. Kommuner konstruerar därför egna modeller 
för att hantera problematiken. Förhandlingar om exploateringsavtal blir 
då ett ”ekonomiskt spel” där parterna försöker minimera sina kostnader. 
Det stimulerar inte till värdeskapande planering, helhetslösningar och 
partnerskap i stadsbyggandet. 

� Långsiktigt dåliga förvaltningslösningar. Inte sällan överför kommu-
nerna, genom exploateringsavtal, ett lagstadgat ansvar för allmänna plat-
ser (gator, torg, grönområden) till fastighetsägarna genom att vägar i stäl-
let läggs ut på kvartersmark som förvaltas som s.k. gemensamhetsanlägg-
ningar. Orsaken är i första hand att kommunerna måste täcka drifts- och 
underhållskostnader för gator mm. genom kommunalskatten (och inte 
med avgifter från fastighetsägarna). Detta skapar i sin tur problem med 

 
6  Baserad på Exploateringsavtalsgruppen i Syd, 2007; Exploateringsavtal – förslag 

till ändrade principer. 
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huvudmannaskapet för vatten och avlopp. Kommunala va-verk vill inte 
gärna ta på sig ansvaret för va-system om de lokaliseras till områden som 
är gemensamhetsanläggningar. Det leder till långsiktigt dåliga lösningar 
från såväl stadsbyggnads- som förvaltningssynpunkt. 

� Orättvis ekonomisk fördelning. När gator/vägar, som egentligen bör 
vara kommunala, i stället blir gemensamhetsanläggningar uppstår rättvi-
seproblem mellan fastighetsägare. Som delägare i gemensamhetsanlägg-
ningar måste fastighetsägare dels betala kostnader för anläggningen, dels 
genom kommunalskatten bidra till kostnader för gator som sköts av 
kommunen.   

� Bristande rättssäkerhet. Förhandlingar om exploateringsavtal sker mot 
bakgrund av kommunens planmonopol. Det finns då en risk att detalj-
planer fördröjs – eller i värsta fall inte antas – om byggherren inte vill gå 
med på kommunens krav. Denna ”assymetri” i parternas förhandlingspo-
sitioner understryker vikten av att det finns tydliga och förutsägbara reg-
ler.  

� Bristande förutsägbarhet och konkurrens. Det ligger i sakens natur att 
kommunerna inte i förväg kan ”annonsera” vilka krav man ställer på 
byggherrarna, om kraven saknar lagstöd. För byggherren kan det således 
finnas en stor osäkerhet om vilka kostnader som i slutändan kommer att 
belasta byggprojektet. Denna bristande förutsägbarhet om kostnadsbilden 
gynnar stora företag som kan ”spelets regler” och har stora finansiella 
resurser att leva med osäkerheten.   

� Långa planeringsprocesser. Oklara regler om kostnadsfördelningen 
mellan kommun och byggherre leder inte sällan till långdragna diskussio-
ner innan detaljplaner kan antas. Det medför kostnader och tidsfördröj-
ningar i stadsbyggandet. 
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Rapportens syfte och disposition  

Mot den beskrivna bakgrunden är rapportens syfte trefalt: 

� Att beskriva gällande lagstiftning som ger stöd för exploateringsavta-
lens utformning. Det görs i kapitel 2. 

� Att belysa hur exploateringsavtalen tillämpas i praktiken – och i vil-
ken omfattning det ingås avtal som saknar lagstöd. Detta avsnitt, i 
kapitel 3, bygger på ett examensarbete av Peter Smith.7 

� Att diskutera hur nya principer och regler för hur exploateringsavta-
len skulle kunna utformas. I kapitel 4 återges en idéskiss som Exploa-
teringsavtalgruppen i Syd presenterat.8    

I det kapitel 5 ges slutligen några kommentarer till det som framkommit i 
de tidigare kapitlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7   Smith. 2007. Tillämpning av exploateringsavtal i praktiken – finns det lagstöd för 

avtalsvillkoren? Examensarbete vid avd. för fastighetsvetenskap, inst. för fastig-
heter och byggande, KTH.  

8   Exploateringsavtalsgruppen i Syd. 2007. Exploateringsavtal – förslag till ändrade 
principer. 
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2  Lagstöd för exploateringsavtal  
 

Exploateringsavtal skulle kunna ses som rent civilrättsliga avtal, dvs. en 
konfirmering av frivilliga överenskommelser mellan kommunen och en 
byggherre i samband med en exploatering. 

Detta synsätt är emellertid inte oproblematiskt eftersom parterna inte har 
likvärdiga förhandlingspositioner. Kommunen befinner sig ”i överläge” 
genom att vara planmyndighet enligt PBL och således bestämmer när en 
detaljplan ska upprättas och antas. Det finns därmed en potentiell risk för 
att kommunen utnyttjar denna myndighetsposition vid avtalsförhandling-
arna, dvs. en förutsättning för att detaljplanen ska antas är att byggherren 
går med vissa villkor i exploateringsavtalet. Ett sådant utnyttjande av 
myndighetspositionen, s.k. illojal maktanvändning, innebär alltså att 
kommunen använder sin maktposition för att främja egna ekonomiska 
intressen (Madell, 2000, s. 44 ff). 

En myndighet får exempelvis inte ta betalt för sin myndighetsutövning, 
såvida inte stöd för detta föreligger i författning. Som en följd av detta 
räknas det alltså som otillbörligt att ett offentligt organ utan författnings-
stöd begär en förmån i utbyte mot myndighetsutövning. Ett typiskt exem-
pel är om en ansökan om bygglov bifalls först om den sökande, t.ex. ge-
nom ett genomförandeavtal, förpliktat sig att bidra till någon kommunal 
verksamhet.  

Madell (s. 120) menar vidare att illojal maktanvändning kan föreligga om 
en myndighet ”hotar” med tvångsmedel som inte hänger samman med 
den lag som ligger till grund för förhållandet, t.ex. vid expropriation, an-
tagande av detaljplaner eller beviljande av bygglov. Efter en genomgång 
av (den begränsade) rättspraxis som finns för genomförandeavtal drar 
Madell slutsatsen (s. 122), att kommunen inte har någon möjlighet att 
uppställa avtalsvillkor som går längre än vad offentligrättslig lagstiftning 
medger.  
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Till denna slutsats kommer även Svenska Kommunförbundet.1   

Kommunen kan inte genom exploateringsavtal tillåta sig att avvika från 
vad som stadgas i tvingande lagbestämmelser. Bra exempel härpå är va-
lagens regler om uttagande av va-avgifter och PBL:s regler om gatukost-
nadsavgifter. Dessa bestämmelser är tvingande. Att exploatören ”frivil-
ligt” skrivit på ett avtal om högre avgifter förändrar inte den saken.  

Det synsätt som Madell och Svenska Kommunförbundet framför är ut-
gångspunkten i denna rapport. Kommunen får inte – utan lagstöd – ställa 
upp villkor i exploateringsavtal som byggherren tvingas att acceptera för 
att en detaljplan ska antas.    

Hur är då detta lagstöd är utformat? Den lagstiftning som är relevant för 
exploateringsavtalens utformning kan delas in i ”allmänna” respektive 
”särskilda” rättsregler för planering och plangenomförande. Till den sena-
re kategorin hör bestämmelser om plan- och bebyggelseutformning, hu-
vudmannaskap och finansiering av gator/vägar och va-anläggningar samt 
regler för markåtkomst och ersättning.  

Allmänna rättsregler  

I regeringsformen finns flera övergripande rättsprinciper. Legalitetsprin-
cipen innebär att offentlig maktutövning skall ske med stöd av lagstift-
ning, dvs. myndigheter ska (naturligtvis) rätta sig efter gällande lagar.2 
Objektivitetsprincipen förutsätter saklighet och opartiskhet i offentlig 
verksamhet, dvs. myndigheter skall inte styras av andra intressen än så-
dana de har att tillgodose.3 Kommunen får alltså inte ta ovidkommande 
hänsyn vid sina beslut. Vid lokalisering av bebyggelse ska PBL:s lämp-
lighetsregler följas och lokaliseringen får t.ex. inte påverkas av vem som 
råkar vara ägare till marken. Likhetsprincipen, som kräver att alla behand-
las lika inför lagen, betyder att det ska finnas konsekvens i beslutsfattan-
det.4 Det ska alltså finnas förutbestämda principer/regler för hur olika 
situationer skall behandlas. Kommunen får alltså inte använda sig av en 

 
1   Svenska Kommunförbundet (numer Sveriges Kommuner och Landsting), 1991, s. 

15. 
2  1 kap. 1 §, regeringsformen. 
3  1 kap. 9 §, regeringsformen. 
4  1 kap. 9 §, regeringsformen.  
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viss typ av avtalsvillkor för byggherre A, medan andra villkor tillämpas 
för byggherre B i samma situation. 

Övergripande bestämmelser för kommunal verksamhet finns också i kom-
munallagen (1991:900). Av särskilt intresse där är att kommunens med-
borgare skall behandlas lika enligt den s.k. likställighetsprincipen, såvida 
det inte finns ”sakliga skäl” till något annat.5 

Utöver dessa offentligrättsliga regler gäller även avtalslagens (1915:218) 
regler om bl.a. rättsstridigt tvång och jämkning av oskäliga avtalsvillkor.6 

Plan- och bebyggelseutformning 

Vid utformning av detaljplaner är PBL:s regler om allmänna och enskilda 
intressen styrande för markanvändning och bebyggelseutformning  (2 och 
3 kap. PBL). Vid avtalsförhandlingar mellan kommunen och byggherren 
får det därför inte finnas ”ovidkommande hänsyn” i planläggningen som 
strider mot PBL:s regler. Några rättsfall kan få exemplifiera detta: 

I ett fall hade kommunen och byggherren ingått en principöverenskom-
melse, som ansågs innebära att kommunen tagit ställning till hur en 
kommande detaljplan skulle utformas. Därigenom hade kommunen över-
skridit sin befogenhet som planmyndighet (RÅ 1980 Ab. 425). 

I ett annat fall skulle kommunen sälja mark, som efter planläggning var 
avsedd för en bensinstation. I ett avtal lovade kommunen att medverka till 
att en liknande, konkurrerande, anläggning inte skulle få uppföras i närhe-
ten. En sådan utfästelse var inte tillåten eftersom den föregrep framtida 
planläggning (RÅ 1967 ref. 25).  

Ett tredje fall rörde ett bytesavtal om mark mellan en kommun och en 
byggherre, där kommunen utfäst sig att under en viss tid inte ändra eller 
upphäva detaljplanen för området. Inte heller detta ansågs tillåtet (RÅ 
1991 ref. 59). 

Denna fråga hänger intimt samman med s.k. förhandlingsplanering, dvs. 
att planens utformning görs beroende av byggherrens ekonomiska eller 
andra prestationer till kommunen. För att uttrycka det mer drastiskt: av-
talsförhandlingarna innebär att byggherren ges möjlighet att ”köpa” bygg-

 
5  2 kap. 2 § KL. 
6  29 § respektive 36 § AvtL. 
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rätter under förutsättning att han ger ekonomiskt bidrag eller bygger an-
läggningar åt kommunen. Detta är inte i enlighet med PBL:s bestämmel-
ser.  

Det är i dag vanligt att, som en del av exploateringsavtal, upprätta s.k. 
gestaltnings- eller miljöprogram som kompletterar till detaljplanens be-
stämmelser. Möjligheterna att i sådana ”sidodokument” reglera bebyggel-
sens utformning i exploateringsavtal bestäms primärt av 2 och 3 kap. 
PBL, dvs. de bestämmelser som är grunden för den bebyggelsereglering 
som kommunen kan utöva genom detaljplan och bygglov.  

Av särskilt intresse för detaljplaners utformning är bestämmelserna i 5 
kap 7 § PBL, som anger vad som får regleras i en detaljplan.7 Det är alltså 
inte möjligt att i ett exploateringsavtal reglera förhållanden som inte är 
angivna i paragrafen. Exempelvis ger inte bestämmelsen möjlighet att 
reglera upplåtelseformen till bostäder, dvs. om det ska vara ägande-, bo-
stads- eller hyresrätt.8  

Avgifter för planläggningskostnader 

PBL ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnader i 
samband med planläggning, bygglov och bygganmälan.9 Genom en s.k. 
planavgift får kommunen ta ut kostnader för upprättande och ändring av 
områdesbestämmelser, detaljplan och fastighetsplan. Hit hör bl.a. kostna-
der för personal och kontor, grundundersökning, mätning, kartframställ-
ning, projektering, samråd och utställning. Däremot får planavgiften inte 
avse kostnader för idéer, skissförslag, program etc., som ska förankras 
politiskt innan planarbetet påbörjas.10 Planavgiften får högst motsvara 
kommunens genomsnittliga självkostnader för det aktuella planarbetet. 
Grunderna för planavgiften ska anges i en taxa som beslutas av kommun-
fullmäktige. 

 
7  I 5 kap. 7 § PBL finns också bestämmelsen att detaljplanen inte får göras mer de-

taljerad än vad som är nödvändigt. 
8  Det är alltså inte tillåtet för kommunen att, i ett exploateringsavtal, kräva att en 

viss andel av lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt, om exploatören har känt 
sig tvingad att gå med på detta för att kommunen ska anta detaljplanen. 

9  11 kap. 5 § PBL. 
10   Prop. 1985/86:1, s. 797. 
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När exploateringsavtal upprättas regleras normalt planläggnings- och 
utredningskostnader i avtalet. Det är också vanligt att byggherren där åtar 
sig att själv utföra delar av planarbetet. För att undvika ”dubbelräkning” 
ska i sådana fall den taxebaserade planavgiften reduceras (helt eller del-
vis).11 

Huvudmannaskap och finansiering av allmänna 
platser 

Huvudmannaskap 

Kommunen ska, enligt 6 kap. 26 § PBL, vara huvudman för allmänna 
platser i detaljplan såvida det inte finns ”särskilda skäl” att överlåta an-
svaret till någon annan.12 I förarbetena till PBL säger departementsche-
fen:13  

Syftet med denna bestämmelse är att kommunerna inte utan vidare ska kunna 
avsäga sig huvudmannaskapet. Ansvaret för gatu- och väghållningen bör en-
ligt min mening i allt väsentligt fördelas enligt samma principer som i dag. 
Det innebär att kommunen bör kunna avsäga sig ansvaret i sådana områden 
där man i dag använder byggnadsplan, t.ex. inom områden för fritidsbebyg-
gelse. 

De allmänna platserna/gatorna ska vara utförda på ett ändamålsenligt sätt 
enligt ”ortens sed”, vilket betyder att kommunen är skyldig att hålla en 
likvärdig gatustandard inom likartade detaljplaneområden.14 

 
11   Se RÅ 1997 ref. 109. 
12   I några avgöranden har Regeringen upphävt planer där kommunen inte varit hu-

vudman för allmänna platser i permanentbostadsområden (M2001/ 4520/F/P och 
M2003/ 2953/FP). I andra avgöranden har dock ansetts att kommunen haft till-
räckliga skäl för att avsäga sig huvudmannaskapet vid planer för förtätning med 
huvudsakligen permanentbebyggelse, med motiveringen att områdena även fort-
sättningsvis skulle ha karaktären av fritidsbebyggelseområde (M 94/935/9, M 
94/938/9, M 94/ 1010/9 och M 94/435/9). 

13   Proposition 1985/86:1, s. 656-657. 
14   6 kap. 27 § PBL.  
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Finansiering 

Kommunen har, enligt 6 kap. 31 § PBL, rätt att ta ut gatukostnadsavgifter 
för allmänna platser. När det gäller storleken på de kostnader som kom-
munen får ta ut av fastighetsägarna finns flera begränsningar: 

� Avgifterna får högst täcka kommunens kostnader för byggande och 
standardförbättring samt förvärv av mark som behövs för anläggningar-
na.15 Det är också möjligt att ta ut kostnader för administration och räntor. 

� Underhållskostnader får således inte täckas med avgifter utan måste 
finansieras med kommunala skattemedel. Gränsen mellan standardför-
bättring och underhåll är flytande. Men exempel på förbättringar är 
breddning av gata, separering av gång- och cykeltrafik från annan trafik 
samt asfaltering av en grusväg. Ett exempel på en underhållsåtgärd är 
asfaltering av en redan asfaltbelagd väg.16 

� Endast områdesanknutna anläggningar får ingå i kostnadsunderlaget. 
Anläggningarna måste vara till direkt, lokal nytta för fastigheterna inom 
fördelningsområdet. Det betyder att kostnader för anordningar som betjä-
nar flera fördelningsområden ska delas upp mellan de olika områdena. 
Vidare får kostnader för gator och parker som betjänar större områden – 
som t.ex. genomfarts-, infarts- och huvudgator mellan stads- eller tätorts-
delar – inte ingå i kostnadsunderlaget.17 

� Att kommunen ska utföra gator enligt ortens sed har också en begrän-
sande inverkan på kostnadsunderlagets storlek. Kostnaderna ska baseras 
på den standardnivå för gator som är vanlig i kommunen, vilket innebär 
att fastighetsägarna inte ska behöva betala för ”överstandard” på gatorna. 

 

Till dessa gatukostnadsregler finns en kompletterande ”exploatörspara-
graf” i 6 kap. 22 § PBL. Bestämmelsen innebär att byggherren kan åläg-

 
15   Av gator, torg, parker, naturmark, lekplatser och kompletterande åtgärder som 

bl.a. gång- och cykelvägar, gångtunnlar, belysning, vägmärken, hastighetsdäm-
pande åtgärder, slänter, vägrenar, stödmurar, rännsten, rännstensbrunnar och di-
ken.  

16  Kommunförbundet (1982, s. 52).  
17  Den senare typen av kostnader benämns ibland generalplanekostnader, dvs. kost-

nader för sådana anläggningar som redovisades i en s.k. generalplan i den äldre 
byggnadslagstiftningen. Denna plan motsvarade i princip den nuvarande över-
siktsplanen.  
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gas att bekosta utförandet av gator och vägar, under förutsättning att det 
är ”skäligt” med hänsyn till den nytta byggherren har av detaljplanen.18 

Beträffande kopplingen mellan gatukostnadsreglerna och 6 kap. 22 § sägs 
i kommenteraren till PBL (Didòn m.fl.): 

Det bör i sammanhanget observeras att skälighetsbedömningen i föreva-
rande paragraf inte har något direkt samband med frågan om fastighets-
ägarens skyldighet att bidra till gatubyggnadskostnaderna (jfr. 31-38 §§). 
Även i fall där man kan konstatera att någon sådan skyldighet inte före-
ligger, kan länsstyrelsen – i den mån det är skäligt – föreskriva att fastig-
hetsägaren skall bekosta anläggandet av bl.a. gator.  

Bestämmelsen innebär alltså att det finns en ”gråzon” när det gäller 
byggherrens skyldighet att bekosta (eller utföra) gatu- och trafikanlägg-
ningar.  

Huvudmannaskap och finansiering av vägar för 
allmänheten på kvartersmark i en detaljplan 

Huvudmannaskap 

Som ett komplement till allmänna platser är det vanligt att vägar som ska 
vara tillgängliga för allmänheten läggs på kvartersmark i en detaljplan. 
Det avser normalt vägar för gång- och cykeltrafik, som ofta brukar be-
tecknas som x-områden i planen.19 Ansvaret för dessa vägar åvilar kom-
munen. 20  

Möjligheten att reservera kvartersmark som x-områden infördes ur-
sprungligen i den äldre byggnadslagstiftningen (41 a §, byggnadslagen). 
Ett syfte var att kunna ha trafik genom en byggnads undervåning, t.ex. 
genom att gatan utformades som en arkad. Ett annat syfte var att kunna 
använda slänter i anslutning till gatumark. Under åren har dock x-

 
18   Efter förordnande av länsstyrelsen, se även 6 kap. 19 § PBL.  
19   Det kan också vara fråga om vägar för allmän fordonstrafik (z-områden) och 

vägtrafiktunnlar (t-områden) i detaljplanen. 
20  Det är inte ovanligt att detaljplaner redovisar s.k. gx-områden, dvs. gemensam-

hetsanläggningar som ska vara tillgängliga för allmänheten. Denna ”blandform” 
saknar alltså lagstöd, se SOU 2005:77 s. 561.  
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områden kommit att användas även i andra fall än när det behövts för att 
få ett ändamålsenligt ”tredimensionellt” utnyttjande av marken. 

Det kan exemplifieras med en detaljplan där en sammanhängande strand-
promenad dels var utlagd som allmän plats, dels som x-område. Med 
anledning av att planen överklagades till regeringen anförde Lantmäteri-
verket följande: 

Det är Lantmäteriverkets principiella uppfattning, att områden för det ak-
tuella ändamålet bör läggas ut som allmän plats i detaljplanen. x-områden 
kan undantagsvis vara lämpliga där det är fråga om utrymmen som ska 
ges sådan avgränsning tredimensionellt att allmän plats inte är ett möjligt 
alternativ. Ett annat fall där x-områden kan vara lämpliga är när några an-
läggningar inte ska utföras och tomtutnyttjandet därför i huvudsak kan 
fortgå opåverkat, t.ex. när krav ställs på slänter eller banker (Dnr. 402-
2001/81). 

I det aktuella fallet beslutade Regeringen upphäva planen i de delar som 
avsåg strandpromenaden (M2000/3399/Hs/P) och mot den bakgrunden 
borde kanske x-områden i stället läggas ut som allmän plats enligt de 
regler för huvudmannaskap och finansiering som beskrivits ovan.  

Finansiering 

Några lagregler om finansiering av x-områden via avgifter från fastig-
hetsägare/byggherrar finns inte. Vägarna ska i princip betalas av kommu-
nen via kommunalskatten.  

Parkeringsköp 

För att bebyggelse ska tillåtas krävs att lämpliga utrymmen för parkering 
kan anordnas på, eller i närheten, av fastigheten/tomten (3 kap. 15 § 
PBL). 

I många fall är det inte några problem att ordna parkering på den fastighet 
där bebyggelsen ska uppföras. Men i andra fall, t.ex. i stadskärnor, kan 
det ofta vara svårt att lösa parkeringsfrågorna på den egna fastigheten. En 
möjlighet är då att flera fastighetsägare samverkar genom att inrätta en 
gemensamhetsanläggning. En annan lösning är att kommunen åtar sig att 
anordna parkering om fastighetsägarna ersätter kommunen för de kostna-
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der som uppstår, dvs. det går att ”köpa” parkering av kommunen.21 
  

Huvudmannaskap och finansiering av allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

Huvudmannaskap 

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar regleras i vattentjänstlagen 
(2006:412, LAV).22 Enligt LAV ska kommunen23 säkerställa att vatten-
försörjning och avlopp ordnas i ett ”större sammanhang”, för befintlig 
eller blivande bebyggelse, om det är nödvändigt med hänsyn till hälso- 
och miljöskydd (6 § LAV).24 Det ska ske genom att kommunen bestäm-
mer ett verksamhetsområde där det finns behov av en allmän va-anlägg-
ning.25 

Kommunen fullgör sin skyldighet mot fastighetsägaren genom att upprät-
ta en förbindelsepunkt, där fastighetens egna ledningar kan anslutas till 
det kommunala systemet. Förbindelsepunkten ska ligga i ”fastighetens 
omedelbara närhet” (12 § LAV). Om det är lämpligt att fastigheter inne i 
ett bebyggelsekvarter har en gemensam va-ledning kan förbindelsepunk-
ten läggas i kvartersgränsen i ställer för i fastighetsgränsen. Om en för-
bindelsepunkt delas av flera fastigheter bör det dock påverka den avgift 
som ska erläggas av fastighetsägarna, se nedan. 

 
21  För en närmare belysning av vad parkeringsköp innebär, se Svenska Kommunför-

bundet/Aulin, 1993. 
22   LAV trädde i kraft den 1 januari 2007. I väsentliga delar, som rör markexploate-

ring, överensstämmer den nya lagen med den äldre lagstiftningen; lagen om all-
männa vatten- och avloppsanläggningar (1970:244, VAL).  

23   Det kan ske genom att kommunen själv äger va-anläggningen eller har rättslig 
kontroll över en juridisk person som är ägare till anläggningen, se 3 § LAV. 

24   Med ”större sammanhang” har ansetts innebära att anläggningen ska betjäna 20–
30 fastigheter, ett antal som dock bör kunna vara lägre om bebyggelsen är samlad 
och de sanitära behoven starka. Se Bouvin och Qviström (1993, s. 45). 

25  Om kommunen inte fullgör sin skyldighet att bygga ut en va-anläggning kan läns-
styrelsen ålägga kommunen att ställa i ordning anläggningen, se 51 § LAV. 
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Finansiering  

Avgifter för kommunens va-anläggning ska tas ut via en taxa (34 § 
LAV). Avgifterna får inte överstiga kostnaderna för bygga och driva va-
anläggningen, dvs. den s.k. självkostnadsprincipen ska tillämpas (30 § 
LAV).  

Avgifterna kan bestå av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. 
(29 § LAV). Anläggningsavgiften får inte överstiga kostnaderna för att 
bygga va-anläggningen och de årliga brukningsavgifterna ska täcka an-
läggningens driftskostnader och eventuella investeringskostnader som 
inte tas ut via engångsavgiften (32 och 33 §§ LAV).  

Normalt ska det finnas en taxa för hela verksamhetsområdet. Taxan ska 
alltså bestämmas med hänsyn till de genomsnittliga självkostnaderna 
inom området. Det betyder att anläggningsavgifterna vid en enskild ex-
ploatering kan vara högre, eller lägre, än de faktiska anläggningskostna-
derna. I det avseendet skiljer sig alltså va-avgifter från gatukostnadsavgif-
ter, där kostnaderna bara avser de anläggningar som byggs i exploate-
ringsområdet. 

I undantagsfall får va-avgifterna differentieras, i en s.k. särtaxa, mellan 
olika delar av va-verksamhetsområdet. Förutsättningen är då att kost-
naderna i visst område ”på grund av särskilda omständigheter i beak-
tansvärd omfattning” avviker från vad som i övrigt gäller inom verk-
samhetsområdet (31 § LAV).26  

6 kap. 22 § PBL är även tillämplig på va-anläggningar, dvs. byggherren 
kan bli skyldig att bekosta vatten- och avlopp om det är ”skäligt med 
hänsyn till nyttan av detaljplanen och övriga omständigheter”. Bestäm-
melsen kan få stor betydelse eftersom kommunens va-taxa bestäms med 
hänsyn till de genomsnittliga kostnaderna inom va-verksamhetsområdet. 
Det betyder att avgiften vid en specifik exploatering kan vara högre, eller 
lägre, än de faktiska anläggningskostnaderna. Därmed är det naturligtvis 
av intresse om byggherren betalar avgifter enligt va-taxan eller svarar för 
de faktiska kostnaderna (alternativt bygger anläggningarna och sedan 
överlämnar dem till kommunen). Vid förhandlingar om exploateringsav-

 
26   Kravet på kostnadsskillnader för att motivera en särtaxa för vissa delar av verk-

samhetsområdet har dock ställts högt i rättstillämpningen. Se Bouvin och Qvi-
ström (1993, s. 119).  
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tal torde denna bestämmelse innebära att kommunen kan välja den lös-
ning som man finner mest ekonomiskt fördelaktig.   

Överlåtelse av mark för allmänna ändamål  

För att genomföra en detaljplan krävs normalt att viss mark som ur-
sprungligen ägs av byggherren överförs till kommunen.  

Mark som ska användas för allmänna platser har kommunen, enligt 6 
kap. 17 § PBL, rätt att lösa in från byggherren. Kommunen ska då betala 
ersättning enligt bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen. Men vid 
exploateringar med professionella byggherrar blir 6 kap. 19 § PBL till-
lämplig. Bestämmelsen innebär att ersättning inte behöver betalas om det 
är ”skäligt med hänsyn till den nytta byggherren har av detaljplanen”. 
Detta villkor är normalt uppfyllt i situationer där det upprättas exploate-
ringsavtal.27 

Motsvarande bestämmelser gäller även för kvartersmark för annat än 
enskilt bebyggande (skolor, daghem m.m.). Kommunen har alltså rätt att 
lösa in sådan mark enligt 6 kap. 17 § PBL samt tillämpa 6 kap. 19 § PBL. 
Att inte betala ersättning för marken förutsätter dock att det är ”skäligt” 
och att avstående av mark utan ersättning inte får tillämpas ”reflexmäs-
sigt”. I vissa fall kan byggherrens nytta vara begränsad samtidigt som 
marken kan ha ett betydande värde. Det bör vidare noteras att begreppet 
”allmän byggnad” var lättare att definiera vid lagbestämmelsens till-
komst. Då rörde det sig vanligen om offentliga/kommunala anläggningar. 
Med den privatisering av offentlig verksamhet som skett under den senas-
te tjugoårsperioden är det inte längre lika självklart vad som egentligen är 
av renodlat allmänintresse. Detta torde vara en faktor som bör vägas in i 
skälighetsbedömningen.    

Mark för allmänna trafikanläggningar på kvartersmark kan reserveras i 
detaljplanen med stöd av 5 kap. 7 § PBL (betecknas normalt som x-
områden). Sådan mark i detaljplanen har kommunen rätt att lösa in enligt 
FBL28. Om markägaren begär det är kommunen skyldig att lösa in marken 

 
27  När bestämmelsen inte får användas har belysts av regeringsrätten (RÅ 1994 ref. 

54),  
28   Vanligen enligt bestämmelserna om servitut i 7 kap. FBL och 5 kap. 8 a § FBL. 
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enligt 14 kap. 2 § PBL. Vid en formell tillämpning av lagstiftningen ska 
ersättning betalas. Det finns alltså inte någon bestämmelse som motsvarar 
6 kap. 19 § PBL och som gör det möjligt att för kommunen att erhålla 
marken utan ersättning.     

Övrigt lagstöd för exploateringsavtal?  

De lagbestämmelser som har behandlats i föregående avsnitt är sådana 
som vanligen brukar anges som lagstöd för exploateringsavtal. Därutöver 
finns viss lagstiftning som är av mer ”udda” karaktär och som möjligen 
skulle kunna utgöra en grund för avtalen. Det är dels reglerna om s.k. 
värdestegringsexpropriation, dels lagstiftningen om exploateringssam-
verkan.  

Värdestegringsexpropriation 

Bestämmelsen om värdestegringsexpropriation finns i 2 kap. 11 § expro-
priationslagen. 

11 §  Skall genom statens, kommuns, landstingskommuns eller kommu-
nalförbunds försorg inom visst område vidtagas byggnads- eller anlägg-
ningsåtgärder som kan föranleda expropriation enligt 1-10 §§ och kan 
med skäl antagas att åtgärden medför väsentligt ökat värde för fastighet i 
områdets omedelbara närhet eller avsevärt ökar möjligheterna att utnyttja 
sådan fastighet, får fastigheten exproprieras av den som vidtar åtgärden, 
om det med hänsyn till kostnaderna för åtgärden och övriga omständighe-
ter är skäligt.  

Syftet med bestämmelsen är alltså en rätt att expropriera fastigheter som 
stiger i värde genom offentliga investeringar. I kommentaren till expro-
priationslagen ges exempel på när bestämmelsen skulle kunna bli aktuell 
att tillämpa.29  

Värdestegringsexpropriation torde främst kunna komma i fråga i fall då 
en trafikled dras fram, exempelvis väg eller tunnelbana, och värdestegring 
uppkommer med avseende på närliggande fastigheter till följd av företa-
get. Expropriation kan även tänkas i fall då en bro byggs mellan fastlandet 
och en ö med värdestegring som följd i fråga om de fastigheter som ligger 
i närheten av brofästena. Vidare kan en kommun utnyttja expropria-

 
29  Bouvin och Stark, 1988, s. 111. 
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tionsmöjligheten om den uppför en egen centrumbebyggelse och värdet 
till följd därav stiger på de intilliggande områdena. 

I princip skulle alltså värdestegringsexpropriation kunna användas när 
offentliga investeringar leder till värdestegring, när det samtidigt inte 
finns någon annan lagreglerad möjlighet att avgiftsfinansiera investering-
en från fastighetsägare. Exempelvis då det byggs en statlig, allmän väg 
som gör det möjligt att bygga ut ett område. Det bör dock understrykas att 
innebörden av bestämmelsen är oklar eftersom det, såvitt bekant, saknas 
rättspraxis.  

Att paragrafen kan sättas i samband förhandlingar om exploateringsavtal 
står dock klart. Bouvin och Stark (1988, s. 112) skriver: ”I vissa fall kan 
fastighetsägaren freda sig från expropriation. Genom att frivilligt utge 
ersättning för den markvärdestegring som kan uppstå till följd av det 
allmännas insatser kan han undgå expropriation. Bestämmelser om värde-
stegringsexpropriation har alltså en liknande funktion som reglerna för 
markexploatörsfallen i 70 och 73 §§ byggnadslagen” (som i dag motsva-
ras av 6 kap. 19 och 22 §§ PBL, vår anmärkning).     

 

Exploateringssamverkan 

Syftet med lagen (1987:11) om exploateringssamverkan, ESL, är dels att 
underlätta plangenomförandet, dels få till stånd en värdeutjämning i be-
byggelseområden med flera fastighetsägare.  

Flera villkor måste vara uppfyllda för exploateringssamverkan ska få ske. 
Bl.a. gäller följande förutsättningar:  

� Det s.k. samverkansområdet ska avgränsas på planmässiga grunder, 
dvs. efter vad som är lämpligt att planlägga i ett sammanhang.30 

� Exploateringssamverkan får inte ske ”om ändamålet med samverkan 
lämpligen kan tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna från all-
män och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas ge-
nom den” (4 § ESL) 

Exploateringssamverkan får heller inte ske om ägarna till marken inom 

 
30   Prop. 1985/86:2, s. 21. 
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samverkansområdet ”mera allmänt motsätter sig sådan samverkan och har 
beaktansvärda skäl för det” (5 § ESL). 

Exploateringssamverkan, som grund för exploateringsavtal, skulle i prin-
cip kunna aktualiseras i fall då både byggherren och kommunen äger 
mark inom ett exploateringsområde. Det kan då tänkas att en detaljplan 
fördelar byggrätter ”ojämnt” mellan byggherrens och kommunens mark. I 
de fall kommunen är ”förlorare”, skulle kommunen möjligen kunna åbe-
ropa ESL som en grund för exploateringsavtal för att få del den värdeök-
ning som uppstår på byggherrens mark.  

Det måste dock understrykas att detta resonemang är högst spekulativt. 
Det beror på att erfarenheterna av en praktisk tillämpning av ESL är yt-
terst begränsade (det rör sig bara om en handfull genomförda projekt). 
Det betyder att det saknas rättspraxis för bl.a. de ovan nämnda villkoren 
för att exploateringssamverkan ska tillåtas.     
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3 Tillämpning av exploateringsavtal i 
praktiken 

 

Syftet med detta kapitel är att exemplifiera hur exploateringsavtal har 
tillämpats i praktiken och därmed belysa om – och i vilken omfattning – 
det finns avtalsvillkor som saknar det lagstöd som beskrivits i föregående 
kapitel. 

Undersökningsmaterialet  

Undersökningen baseras på 129 exploateringsavtal från åtta olika bygg-
herrar. Avtalen avser, med ett undantag, detaljplaner för bostäder och har 
ingåtts mellan år 2000-2007.  

Exploateringsavtalen har tillhandahållits av projektledare hos byggherrar-
na efter förfrågan att översända alla sina avtal i undersökningsperioden. 
Någon kontroll av om ”alla” avtal verkligen är medtagna har dock inte 
varit möjlig att göra från vår sida. Vi kan därför inte, med säkerhet, ga-
rantera att det är ett helt representativt urval av avtal. Denna, eventuella, 
brister i undersökningsmaterialet saknar dock betydelse för exemplifie-
ringen av olika avtalsvillkor. Däremot skulle det kunna påverka den kvan-
titativa klassificering av undersökningsmaterialet som görs i slutet av 
kapitlet.     

Några avtal har bedömts vara ”exploateringsavtal” trots att kommunen 
ägt en viss del av marken inom exploateringsområdet. Har kommunen ägt 
en betydande del av marken (15 % eller mer) har dock avtalen ansetts 
utgöra ”markanvisningsavtal” och därmed gallrats bort ur undersöknings-
materialet. 

Vid analysen av exploateringsavtalen har avtalsvillkoren delats in i fyra 
kategorier: (1) Villkor som har lagstöd. (2) Villkor som är ”svårbedömba-
ra”. Det beror på oklarheter om hur 6 kap. 22 § PBL ska tolkas, dvs. i 
vilken omfattning byggherren kan bli skyldig att bekosta vägar och va-
anläggningar. Samtliga villkor där paragrafen skulle kunna vara tillämplig 
har därför klassificerats som svårbedömbara. (3) Villkor som saknar lag-
stöd, men som medför ”mindre” ekonomiska konsekvenser för byggher-
ren. (4) Villkor som saknar lagstöd och har ”större” ekonomiska konse-
kvenser för byggherren.  
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Plan- och bebyggelseutformning  
I ett antal exploateringsavtal har upplåtelseformen till bostäder reglerats. 
Det finns inte något lagstöd för sådana avtalsvillkor, dvs. 5 kap. 7 § PBL 
ger inte möjlighet att reglera upplåtelseformer i en detaljplan. 

Lägenheterna i hus A skall upplåtas med hyresrätt. (Avtal 15, 6 §) 

Förutom detta projekt som omfattar nybyggnation av ca 170 bostadslä-
genheter i östra delen av X-by planerar exploatören en bostadsexploate-
ring i västra delen av X-by omfattande ca 100 bostadslägenheter. Exploa-
tören ska verka för att minst 20 % av antalet av lägenheterna inom dessa 
områden ska upplåtas med hyresrätt inom det östra området (Avtal 7, 
11§).  

En skyldighet att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter torde, i nuva-
rande marknadssituation, ha stor ekonomisk betydelse för byggherren. 
Vissa avtal har villkor om att bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt. 
Även sådana avtalsvillkor saknar formellt lagstöd, men i dessa fall har det 
antagits att detta låg i linje med byggherrens eget önskemål (och dessa 
avtalsvillkor har därför ansetts vara en konfirmering av ”verklig” över-
enskommelse mellan parterna). 

Ett exploateringsavtal exemplifierar en skyldighet att klottersanera inom 
en viss tid. 

Exploatören skall i möjligaste mån ta bort klotter på fasader som vetter 
mot allmän gång- och cykelväg respektive gångväg och mot V-vägen 
inom 48 timmar från rapportering. Hänsyn skall dock tas till årstid och 
väderlek. Sker inte detta tar kommunen bort klottret på exploatörens be-
kostnad (Avtal 12, 15 §). 

I 3 kap. 13 § PBL finns en bestämmelse om att byggnaders yttre skall 
hållas i vårdat skick. Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att 
underhållsskyldigheten fullgörs. I det aktuella fallet skulle villkoret alltså 
kunna anses ha lagstöd. Å andra sidan torde dock villkoret inte vara för-
enligt med likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen, såvida inte 
alla fastighetsägare i kommunen är skyldiga att ta bort fasadklotter inom 
48 timmar? Denna typ av villkor har dock inte bedömts medföra större 
kostnader och har därför klassificerats som ”villkor som saknar lagstöd 
men som medför mindre ekonomiska konsekvenser”. 
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Huvudmannaskap och finansiering av allmänna 
platser  

Huvudmannaskap 

Kommunen får endast avsäga sig huvudmannaskapet för allmänna platser 
om det finns ”särskilda skäl” (6 kap. 26 § PBL). Ett sådant särskilt skäl är 
att detaljplanen avser fritidsbebyggelse.1 Men när det gäller permanentbo-
stadsbebyggelse får huvudmannaskapet endast undantagsvis överlåtas till 
enskilda. 

I följande fall, ett detaljplaneområde med 125 egnahemsbostäder, kan det 
ifrågasättas om kravet på ”särskilda skäl” är uppfyllt. 

Huvudman för gator och allmänna platser blir den samfällighetsförening 
som avses bildas. Ansvaret för framtida drift och underhåll av allmänna 
gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser kommer att handhas av en 
samfällighetsförening som avses bildas (Avtal 10, 2 §). 

Frågan om ansvaret för lokalvägar avser inte enbart huvudmannaskapet 
för allmänna platser. Ett kanske vanligare sätt för kommunen att ”avsäga 
sig” huvudmannaskapet är att vägarna blir gemensamhetsanläggningar på 
kvartersmark i detaljplanen (s.k. storkvarter). Hur vanligt detta senare 
förfarande är har dock inte studerats i undersökningen, eftersom det förut-
sätter en mer omfattande analys av detaljplanernas utformning. Nyss-
nämnda typ av villkor har därför uteslutits ur den analys som görs i sista 
avsnittet i detta kapitel.   

Finansiering av anläggningskostnader 

Kommunen kan ta ut avgifter – gatukostnadsersättning – från fastighets-
ägarna för allmänna platser med stöd av 6 kap. 31 § PBL. Enligt denna 
bestämmelse finns flera begränsningar för vilka åtgärder som får ingå i 
det s.k. kostnadsunderlaget. I ”exploatörsfallet” kompletteras dock 31 § 
av 6 kap. 22 §. Bestämmelsen innebär att byggherren kan åläggas att be-
kosta utförandet av gator och vägar, under förutsättning att det är ”skäligt 
med hänsyn till byggherrens nytta av detaljplanen”. Som framgått av 

 
1   Proposition 1985/86:1, s. 656-657. 
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kapitel 2 torde bestämmelsen ge större möjlighet för kommunen att ta ut 
kostnader än vad som är tillåtet enligt 31 §.2  

Följande avtalsvillkor kan få belysa gränsdragningsproblem mellan 6 kap. 
31 och 22 §§. 

Exploatören skall projektera, utföra och bekosta ombyggnad och utbygg-
nad av V-vägen inklusive gc-bana, belysning och busshållplatser (Avtal 
4, 7 §). 

Den aktuella vägen låg dels utanför den detaljplan som skulle genomfö-
ras, dels var det fråga om en större trafikled. Mot den bakgrunden kan det 
ifrågasättas om gatukostnadsersättning enligt 6 kap. 31 § skulle vara möj-
lig att ta ut.3 Men vad som är möjligt att avgiftsbelägga med stöd av 6 
kap. 22 § är, i avsaknad av rättspraxis, mer oklart. Därför har avtalsvillkor 
av den ovanstående typen klassificerats som ”villkor som är svårbedöm-
bara”. 

Även nästa avtalsvillkor är ett annat exempel på ”svårbedömbart villkor” 
med hänsyn till 6 kap. 22 § PBL.  

Exploatören skall, förutom samtliga anläggningar inom blivande kvar-
tersmark, projektera, utföra och bekosta följande anläggningar inom ex-
ploateringsområdet. Ombyggnad av H-vägen enligt detaljplan (huvudga-
ta), ombyggnad av L-vägen enligt detaljplan (lokalgatata). Anläggande 
av parkområde på ömse sidor om H-vägen, iordningställande av mark 
mellan den befintliga A-vägen, B-vägen och bullervallen (genomfart) som 
avses tillhöra vägområdet (Avtal 14, 6 §).  

 

Finansiering av trafiksäkerhetsanordningar 

I gatukostnadsersättningen får, enligt 6 kap. 31 § PBL, inte ingå mera 
speciella trafiksäkerhetsanordningar som saknar direkt samband med 
bebyggelsens funktion. Det gäller t.ex. trafikljus.4 

 
2  Se Didón m.fl., s. 6:42 
3
  ”I kostnadsunderlaget får… endast räknas in kostnader för gator som fordras för 

områdets egen funktion. Större trafikleder, primär- och sekundärleder, får således 
inte medräknas”, se Didón m.fl., s. 6:55. 

4
  Se Didón m.fl., s. 6:55. 
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Nedan finns två exempel på villkor där exploatören har åtagit sig att be-
kosta dels trafikljus5, dels andra trafiksäkerhetsanordningar. 

Exploatören skall projektera, utföra och bekosta om- och utbyggnad av 
nuvarande trevägskorsning till en fullständigt signalreglerad fyrvägs-
korsning (Avtal 9, 9 § refererar till bilaga ”Omfattningsbeskrivning”). 

Exploatören förbinder sig att för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på X-
vägen till kommunen erlägga maximalt 150 000 kr som bidrag till genom-
förandet (Avtal 11, 2 §). 

Dessa trafiksäkerhetsåtgärder torde, som sagt, inte ha lagstöd enligt 6 kap. 
31 §. Däremot vågar vi uttala oss om åtgärderna ligger i linje med 6 kap. 
22 § PBL, varför villkor av den här typen placeras i gruppen ”villkor som 
är svårbedömbara”. 

Finansiering av underhållskostnader 

Gatukostnadsavgifter för allmänna platser får maximalt täcka kommunens 
kostnader för byggande och standardförbättring, medan underhållskost-
nader måste finansieras med kommunala skattemedel. Gränsen mellan 
standardförbättring och underhåll är inte alltid klar, men exempel på för-
bättringar är breddning av en gata, separering av gång- och cykeltrafik 
från annan trafik samt asfaltering av en grusväg. Ett exempel på en un-
derhållsåtgärd är asfaltering av en redan asfaltbelagd väg.6 I Didon m.fl. 
sägs vidare: ”Kostnaderna för sådan upprustning av gator m.m. som 
hänger samman med att underhållet har eftersatts bör räknas till driftkost-
nader till den del gatans ursprungliga kvaliteter inte höjs”7  

Nedan ges ett exempel där byggherren ska bekosta åtgärder, som mot 
ovanstående bakgrund, är att betrakta som underhållsåtgärder.  

Exploatören skall, enligt omfattningsbeskrivning, utföra och bekosta ny 
toppbeläggning inom ombyggnadsområdet samt ny toppbeläggning på 
busshållplatsens angöringsyta (Avtal 9, 9 §). 

De vägytor som åsyftas i detta villkor var redan belagda med asfalt. Det 
var således inte fråga om standardförbättringsåtgärder, utan om under-
hållsåtgärder som inte höjde gatornas ursprungliga kvaliteter. Kostnader 

 
5   Kostnaden för trafikljusen i det aktuella fallet ligger i storleksordningen 1 MKR. 
6  Kommunförbundet (1982, s. 52).  
7
  Didon m.fl., s 6:55 
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för dessa åtgärder torde dock, i många fall, medföra relativt begränsade 
ekonomiska konsekvenser för byggherren. I undersökningen har därför 
denna typ av villkor klassificerats som ”villkor som saknar lagstöd, men 
som medför mindre ekonomiska konsekvenser”.  

 

Finansiering av X-områden  

Kvartersmark kan i en detaljplan reserveras för gång- och cykeltrafik för 
allmänheten, som ofta har beteckningen x i detaljplanen. Huvudman för 
sådana x-områden ska vara kommunen.8  

Som framgått av kapitel 2 är i det många fall lämpligare att dessa gång- 
och cykelvägar läggs ut som allmän plats i detaljplanen: Lantmäteriverket 
skriver:9 

X-områden kan undantagsvis vara lämpliga där det är fråga om utrymmen 
som skall ges sådan avgränsning tredimensionellt att allmän plats inte är 
ett möjligt alternativ. Ett annat fall där x-områden kan vara lämpliga är 
när några anläggningar inte skall utföras och tomtutnyttjandet därför i hu-
vudsak kan fortgå opåverkat, t.ex. när krav ställs på slänter eller banker.  

Finansiering av anläggningskostnader 

Det finns, i motsats till allmänna platser, inte något lagstöd för att finansi-
era x-områden med avgifter från fastighetsägare/byggherrar. Att så sker 
är ändå vanligt, vilket följande avtalsvillkor kan få exemplifiera. 

Kommunen skall äga rätt att för allmän gångtrafik under dagtid nyttja det 
område inom kvarteret A som markerats med X på detaljplanekartan. Bo-
laget skall utföra och bekosta anläggandet av områdena (Avtal 1, 2 §).  

Om x-området i stället hade redovisats som allmän plats i detaljplanen 
skulle det i princip ha varit möjligt att låta byggherren betala anlägg-
ningskostnaden med stöd av 6 kap. 22 § PBL. Ovanstående typ av avtals-
villkor har i undersökningen därför bedömts vara ”villkor som saknar 

 
8  Rätten till området säkerställs servitut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)  

eller jordabalken (1970:994), där en kommunägd fastighet blir härskande. 
9
  Lantmäteriverkets yttrande till Boverket (2001-02-22, dnr. 402-2001/81) med an-

ledning av en överklagad plan till Regeringen.  
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lagstöd, men som medför mindre ekonomiska konsekvenser för byggher-
ren”.  

Finansiering av underhållskostnader 

I vissa fall överlåter kommunen ansvaret för drift och underhåll av x-
områden på byggherren och sedermera de boende, vilket följande två 
avtalsvillkor exemplifierar.  

Bolaget ansvarar för drift och underhåll av områdena betecknade med X 
på detaljplanen (Avtal 1, 2 §).  

Exploatören upplåter i exploateringsfastigheten servitut till förmån för 
kommunens fastighet innebärande rätt att för allmän gångtrafik använda 
det med X på plankartan betecknade området. Anläggningarna inom x-
området skall bekostas och underhållas av exploatören (Avtal 4, 10 §). 

Det finns inte någon rättsligt stöd för att överlåta drift- och underhållsan-
svaret för x-områden på byggherren. Någon möjlighet att ta ut dessa 
kostnader finns heller inte om ”alternativförfarandet” med allmän plats 
skulle ha tillämpats. 

De ekonomiska konsekvenserna av denna typ av villkor torde i allmänhet 
vara begränsade för byggherren. Däremot kommer de boende, efter det att 
t.ex. bostadsrätter försålts av byggherren, att få svara för de framtida 
drift- och underhållskostnaderna. Därutöver blir de boende ansvariga om 
någon person skadar sig inom området på grund av bristande underhåll. 
Det förekommer dessutom att de boende inte fått teckna ansvarsförsäk-
ringar för dessa områden.10 Mot ovanstående bakgrund har denna typ av 
avtalsvillkor klassificerats som ” villkor som saknar lagstöd och medför 
större ekonomiska konsekvenser”. 

Ersättning för upplåtande av x-områden 

X-områden har kommunen rätt att lösa in enligt FBL11. Om markägaren 
begär det är kommunen skyldig att lösa in marken enligt 14 kap. 2 § PBL. 
Vid en formell tillämpning av lagstiftningen ska ersättning betalas. Det 
finns alltså inte någon bestämmelse som motsvarar 6 kap. 19 § PBL och 
som gör det möjligt att för kommunen att erhålla marken utan ersättning.     

 
10  SOU 2005:77, s 554 
11   Enligt bestämmelserna om servitut i 7 kap. FBL och 5 kap. 8 a § FBL. 



28 

Följande avtalsvillkor är exemplifierar en avvikelse från lagstiftningens 
ersättningsbestämmelser. 

Exploatören medger kommunen rätt att inom Exploateringsområdet, utan 
ersättning, för all framtid för allmän gång- och cykeltrafik nyttja, under-
hålla och ombygga gång- och cykelväg med därtill hörande anordningar 
inom det område, som angivits med x på bilagda detaljplanekarta (Avtal 
2, 2 §). 

 Servitutsområdet (x-området) upplåtes utan ersättning (Avtal 4, 10 §). 

 

X-områdena/servituten upplåts alltså utan ersättning. De ekonomiska 
konsekvenserna av sådana villkor torde kunna skilja sig relativt mycket 
beroende på x-områdets omfattning. Men genom att allmän plats kan 
upplåtas utan ersättning och att x-områden i många fall skulle kunna läg-
gas ut som allmän plats, torde denna typ av villkor normalt falla under 
gruppen ”villkor som saknar lagstöd men som medför mindre ekonomis-
ka konsekvenser”. 

Gx-områden 

I vissa fall bildas s.k. gx-områden i detaljplaner, dvs. en kombination av 
en gemensamhetsanläggning och x-område. Syftet är att trygga allmänhe-
tens tillgång till en väg som utgör gemensamhetsanläggning.   

Lantmäteriet har följande syn på denna ”blandform” mellan enskilt och 
allmänt:12 

Från Lantmäteriets sida har det sedan lång tid tillbaka framförts som en 
grundprincip att gemensamhetsanläggningar måste anses vara enskilda 
(privata). Denna ståndpunkt bygger bl.a. på att det inte står i överens-
stämmelse med skyddet för enskild egendom att några fastighetsägare 
bygger, bekostar och sköter anläggningar som sedan ska användas och sli-
tas ner av allmänheten.  

Ett exempel på överlappning av g- och x-områden är följande avtal, där 
nedanstående villkor avsåg ett område som i detaljplanen var avsedd som 
gemensamhetsanläggning för tre bostadsrättföreningar.   

 
12

  SOU 2005:77, s. 551 
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Kommunen skall äga rätt att för allmän gång- och cykeltrafik nyttja de 
områden som markerats med x i detaljplanen. Rättigheten skall säkerstäl-
las som servitut (Avtal 16, 3 §).   

Denna typ av avtalsvillkor får samma konsekvenser som en överlåtelse av 
underhållsansvaret för x-områden (såsom diskuterats ovan) och har klas-
sificerats som ”villkor som saknar lagstöd och medför större ekonomiska 
konsekvenser”. 

.  

Huvudmannaskap och finansiering av allmänna 
va-anläggningar  
Kommunen ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett 
”större sammanhang”, för befintlig eller blivande bebyggelse, om det är 
nödvändigt med hänsyn till hälso- och miljöskydd (6 § LAV).13 Det ska 
ske genom att kommunen bestämmer ett verksamhetsområde där det finns 
behov av en allmän va-anläggning.14 Kommunen fullgör sin skyldighet 
mot fastighetsägare genom att upprätta en förbindelsepunkt, där fastighe-
tens egna ledningar kan anslutas till det kommunala systemet. Förbindel-
sepunkten ska ligga i fastighetens ”omedelbara närhet” (12 § LAV).  

I ett avtal, som omfattade ca 75 fastigheter (Avtal 13) skulle exploatören 
ansluta sina fastigheter till en av kommunen upprättad förbindelsepunkt 
för VA som låg ca 2 km ifrån exploatörens fastighetsgräns.  

Vi har antagit att planområdet låg utanför kommunens va-verksamhets-
område. Men det kan då diskuteras om inte verksamhetsområdet borde ha 
utökats och förbindelsepunkten upprättats i närmare anslutning till plan-
området. Avtalsvillkoret torde kunna medföra relativt stora ekonomiska 
konsekvenser för byggherren. Men – för säkerhets skull – har detta vill-
kor ändå placerats i gruppen ”villkor som är svårbedömbara”. Denna 

 
13   Kommunen kan säkerställa detta genom att själv äga va-anläggningen eller ha 

rättslig kontroll över en juridisk person som är ägare till anläggningen. Se 3 § 
LAV. Med ”större sammanhang” har ansetts innebära att anläggningen ska betjä-
na 20–30 fastigheter, ett antal som dock bör kunna vara lägre om bebyggelsen är 
samlad och de sanitära behoven starka. Se Bouvin och Qviström (1993, s. 45). 

14  Om kommunen inte fullgör sin skyldighet att bygga ut en va-anläggning kan läns-
styrelsen – vid vite – ålägga kommunen att ställa i ordning anläggningen, se 51 § 
LAV. 



30 

bedömning görs mot bakgrund av 6 kap. 22 § PBL, som möjliggör att 
byggherren kan få bekosta vatten- och avlopp om det är ”skäligt med 
hänsyn till nyttan av detaljplanen”.  

 

Upplåtelse av mark för allmänna ändamål  

I ett fall skull mark som ägdes av byggherren utanför detaljplanområdet, 
upplåtas för olika anläggningar.  

Norr om planområdet ska på mark som ägs av exploatören reserveras 
område för bollplan, odlingslotter, kompostanläggning mm (Avtal 10, 
10 §) 

Ett möjligt lagstöd för överlåtelse/upplåtelse av mark utanför detaljpla-
nen är expropriationslagens regler (under förutsättning att villkor, ända-
mål m.m. i lagen är uppfyllda). Ersättning ska då utgå till byggherren för 
den mark som upplåts. Ett alternativ hade varit att ta in området i detalj-
planen och redovisa det som ”mark för annat än enskilt bebyggande”. I ett 
sådant fall blir 6 kap. 19 § PBL tillämplig, dvs. byggherren kan tvingas 
avstå marken utan ersättning om det är ”skäligt” med hänsyn till den nytta 
byggherren har av detaljplanen. Utifrån enbart avtalsvillkorets lydelse är 
det dock svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser som uppstår 
för byggherren och villkoret har därför placerats i gruppen ”svårbedöm-
bara villkor”. 

 

Finansiering av övrig infrastruktur  
Avslutningsvis ges exempel på avtalsvillkor som innebär att byggherren 
ska finansiera infrastruktur som ligger utanför vad som behandlats tidiga-
re. 

I ett avtal reglerades byggherrens kostnader för dels allmänna plat-
ser/vägar, dels va-anslutningsavgifter på följande sätt: 

Exploatören skall, förutom samtliga anläggningar inom kvartersmark, 
projektera, utföra och bekosta ombyggnad av huvudgata, lokalgata och 
anordnande av parkområde (Avtal 14, 6 §). 
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Exploatören skall erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp till 
kommunen enligt vid anslutningstillfället gällande taxor och bestämmel-
ser (Avtal 14, 11 §).  

Därutöver skulle byggherren erlägga ett exploateringsbidrag för ”kommu-
nala infrastrukturinvesteringar” baserat på antalet bildade tomter. 

Som ersättning motsvarande värdet för Exploatören av kommunala infra-
strukturinvesteringar skall Exploatören till Kommunen erlägga ersättning 
för kostnader med 87 500 kr per bildad tomt inom exploateringsområdet, 
totalt 1 925 000 kr (Avtal 14, 13 §). 

I undersökningen har detta exploateringsbidrag betraktats som ett ”villkor 
som saknar lagstöd och medför större ekonomiska konsekvenser för 
byggherren”.  

Detsamma gäller ett annat avtal (Avtal 15) med villkor om att exploatören 
skulle rusta upp ett allmänt badhus för 4,5 MKR som sedan överläts till 
en förening för 1 kr. Vidare ålades exploatören att bekosta och anlägga ett 
hamnkontor för 1 MKR som sedan vederlagsfritt överläts till föreningen.  

Slutligen ett avtal – som ursprungligen inte ingick i undersökningen – 
men som kommit till vår kännedom under slutfasen av arbetet med denna 
rapport. Detta avtal är närmast ett uttryck för en ”beskattning” av bygg-
herrens verksamhet utan krav på motprestationer från kommunens sida. 
Byggherrens ekonomiska bidrag till kommunen är då relaterat till värdet 
av ”överbyggrätter”, vilket i sig är ett begrepp att notera. 15 

Totala byggrätter i exploateringen har redovisats i § 2. Avsikten är att 
den utökning av byggrätter som arbetats fram skall generera medel för att 
finansiera infrastrukturinvesteringarna enligt § 3 och projektkostnader i 
form av alternativvärde i pågående markanvändning. Mellan parterna 
har dock överenskommits att det i planförslaget med byggrätter enligt § 2 
har tillkommit sådana volymer i jämförelse med utgångspunkten vid pro-
jektets start (överbyggrätter) att Exploatören till Kommunen skall erlägga 
ett belopp om 3,5 Mkr. Ersättningen erläggs vid tillträdet. Erlagt belopp 
för överbyggrätten skall inte bidra till infrastrukturinvesteringar i detta 
projekt (Avtal 17, 6 §).  

 
15  I skrivande stund har den aktuella detaljplanen antagits av kommunen och bygg-

herren har skrivit under exploateringsavtalet. Planen har dock inte vunnit laga 
kraft. Avtalsvillkoret får därför ses som ett exempel även om konsekvensen, i det-
ta fall, skulle kunna bli att villkoret inte realiseras (om detaljplanen om någon an-
ledning inte skulle vinna laga kraft). 
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Kvantitativ analys av avtal och avtalsvillkor  

I detta avsnitt görs en kvantitativ analys av de 129 undersökta exploate-
ringsavtalen. Syftet med denna analys är att ge en grov bild av i vilken 
omfattning olika avtalsvillkor förekommer i undersökningsmaterialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Andelen avtal med olika avtalskategorier.16 

 

Figur 3.1 visar fördelningen av villkor med avseende på hur villkoren 
klassificerats. I 45 procent av avtalen ligger samtliga villkor inom lagens 
ramar. 30 procent av avtalen innehåller villkor som är svårbedömbara. 
Huvudsakligen är det då fråga om åtgärder som inte kan finansieras med 
gatukostnadsavgifter enligt 6 kap. 31 §, men som eventuellt skulle kunna 
tänkas falla under 6 kap. 22 § PBL.  

När det gäller avtal som har bedömts sakna lagstöd är det i 30 procent av 
avtalen fråga om villkor som har ”mindre” ekonomiska konsekvenser för 

 
16   Att summan av de olika avtalskategorierna överstiger 100 procent beror 

på, att ”svårbedömbara” villkor och villkor som saknar lagstöd (med såväl 
större som mindre ekonomiska konsekvenser) kan finnas i ett och samma 
avtal.  
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byggherren. Dessa villkor avser huvudsakligen byggande av x-områden 
och upplåtelse av mark utan ersättning för dessa områden.  

I ca en femtedel av avtalen finns villkor utan lagstöd som har ”större” 
ekonomiska konsekvenser. Vanligast i denna kategori är finansiering av 
underhållskostnader för x-områden (förekommer i drygt hälften av dessa 
avtal). Sedan finns det avtalsvillkor som förekommer i några få procent 
av avtalen, t.ex. reglering av upplåtelseformer till bostäder och finansie-
ring av underhållskostnader för allmänna platser. Slutligen är det några 
avtal som innehåller villkor om finansiering av ”övrig infrastruktur” eller 
anläggningar som det helt saknas lagstöd för.  
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4 Nya principer 
 Förslag från Exploateringsavtalsgruppen i Syd1 

Exploateringsavtalsgruppen i Syd – en informell grupp med personer från 
kommuner, byggherrar och KTH – har diskuterat hur exploateringsavtal 
skulle kunna utformas i det framtida samhällsbyggandet. Gruppen har 
presenterat en idéskiss med principer för avtalen som är bättre anpassade 
till det marknadsorienterade byggande som sker i dag. Gruppen menar då 
att det finns vissa huvudfrågor som bör analyseras och diskuteras.2  

� Var ska gränserna gå för kommunalt respektive enskilt ansvar/huvud-
mannaskap för olika typer av anläggningar såsom vägar, va-ledningar 
mm? 

� Vem ska finansiera olika typer av infrastruktur? Hur bör fördelningen 
ske mellan kommun och byggherre?  

� När ska byggherren tvingas avstå mark för allmänna byggnader utan 
ersättning? 

� Ska exploateringsavtalen, utöver bestämmelserna i plan- och bygglagen, 
kunna reglera bebyggelsens utformning? 

� Med syfte att skapa förutsägbarhet bör kommunen ”annonsera” vilka 
förutsättningar som gäller för exploateringsavtal i framtida byggprojekt. 
Hur och i vilka former bör detta klargöras?   

 
1  Gruppen består av Börje Klingberg, fastighetsdirektör, Malmö Stad (ordförande); 

Tommy Andersson, civilingenjör, Halmstads kommun; Lars Björklund, projekt-
chef/bitr. regionchef, JM AB Region Öresund; Björn Hedlund, bolagslantmätare, 
JM AB; Kjell-Åke Holmgren, projektledare Lomma Hamn, Lomma kommun; 
Andreas Lindelöf, regionchef, Skanska Nya Hem, Region Öresund (t.o.m. april 
2007); Susanne Persson, regionchef, Skanska Nya Hem, Region Öresund (fr.o.m. 
april 2007). Ingrid Persson, civilingenjör, Malmö Stad; Gert Sjöholm, projektchef, 
Skanska Öresund AB, Malmö; samt Thomas Kalbro, professor, Kungliga Teknis-
ka Högskolan. 

2   En fråga som också berör är exploateringsavtalen är hur administrativa kostnader 
i samband med detaljplanering ska fördelas mellan parterna. Ett särskilt problem 
är vem som ska stå riskerna för s.k. förgävesprojektering. Gruppen har dock inte 
närmare behandlat dessa frågor. 
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� Efterlevnaden av principerna för exploateringsavtal är naturligtvis en 
central fråga. Vilka möjligheter finns att – på ett bättre sätt än i dag – 
säkerställa att reglerna följs? 

� Slutligen, om nya principer och lagregler skulle införas: behövs det 
någon form av övergångsregler?  

I detta kapitel ska gruppens diskussioner och förslag redovisas. 

Ansvar och finansiering av vägar  

Enligt 6 kap. 26 § PBL ska kommunen ansvara för allmänna platser i 
detaljplaner (med permanentbostäder). Vidare ska s.k. x-områden på 
kvartersmark i detaljplan – gång- och cykelvägar tillgängliga för allmän-
heten – skötas av kommunen.  

Ansvar och finansiering av kommunal väghållning har varit föremål för 
utredningar i flera omgångar, bl.a. av Plan- och byggutredningen (SOU 
1996:168). Även Plan- och byggkommittén (SOU 2005:77) tar upp frå-
gan och föreslår att huvudmannaskapet för allmänna platser i en detalj-
plan ska kunna delas mellan kommunen och berörda fastighetsägaren som 
har nytta gatorna. Men kommittén konstaterar samtidigt att gällande rätt 
egentligen är den ”rätta” lösningen.3 

Det förefaller högst naturligt att kanalisera allmänhetens behov via kom-
munen och inte via olika sammanslutningar av enskilda, med de risker för 
snedvridningar av systemet som den senare lösningen innebär. I så fall 
skulle alltså eventuella lagändringar närmast bestå i att skärpa upp det re-
gelverk som redan finns, så att olika ”smitvägar” undanröjs. Samtidigt går 
det inte att bortse från den praktiska verklighet som är orsaken till att 
kommunerna – skarpt uttryckt – inte följer lagen. 

PBL-kommittén konstaterar också, liksom PBL-utredningen från 1996, 
att det är finansieringsfrågan som är roten till de problem som finns idag, 
dvs. att det sker en ”övervältring” av lagstadgat kommunalt ansvar på 
enskilda samfällighets- och bostadsrättsföreningar.  

Exploateringsavtalsgruppen menar att ansvaret för gator/vägar för all-
mänheten ska ligga på kommunen., men att finansieringsfrågorna måste 

 
3   SOU 2005:77, s. 557. 
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lösas på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta skulle lyfta bort en stor del av 
de problem som i dag är förknippade med exploateringsavtalen.     

Förslag från Sveriges Kommuner och Landsting om av-
gifter för kommunal väghållning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat ett förslag som 
väsentligen baseras på Plan- och byggutredningens förslag. SKL:s förslag 
innebär i korthet att: 4 

� Kommunen får rätt att ta ut avgifter för såväl byggande som drift och 
underhåll av kommunala gator och allmänna platser. 

� Avgiften får tas ut som engångsavgift avseende anläggningskostna-
den och en periodisk avgift avseende drift och underhåll. Som ett al-
ternativ kan enbart periodiska avgifter tillämpas, som då får täcka så-
väl anläggningskostnader som drifts- och underhållskostnader.  

� Kommunen ska fastställa en taxa, baserad på självkostnadsprincipen, 
där fördelningen av kostnaderna mellan fastighetsägare ska ske enligt 
”skälig och rättvis grund”. 

� Om detta förslag genomförs förutsätts vidare att kommunalskatten 
sänks i motsvarande utsträckning som kommunen finansierar väg-
hållningen via avgifter. 

Förslaget innebär i princip att den kommunala väghållningen bör behand-
las på samma sätt som i dag sker för finansieringen av kommunernas va-
verksamhet.   

Gruppens kommentarer till SKL:s förslag   

Genom SKL:s förslag ökar de ekonomiska incitamenten för kommunen 
att ta hand om gator/grönområden, genom att de framtida drifts- och un-
derhållskostnaderna får finansieras via avgifter i ställer för skattemedel. 
Därmed ökar förutsättningarna för att kommunen tar ansvar för gator, 
gångvägar mm. I denna återgång till, och stärkande av, det kommunala 
huvudmannaskapet ligger även att undvika ett delat ägar- och förvalt-
ningsansvar i samfälligheter mellan enskilda och kommun (som föresla-
gits av PBL-kommittén).    

 
4  Sveriges Kommuner och Landsting. 2007. Kommunernas gator. Hur skall 

vi betala dem – med skatter eller avgifter? 



38 

Det kan dock inte uteslutas att kommunen, trots ändrade finansierings-
möjligheter, av förvaltningsmässiga skäl ändå vill överföra ansvaret för 
vissa vägar till enskilda fastighetsägare. I dessa fall får dock förutsättas 
att fastighetsägarnas avgifter till kommunen reduceras (helt eller delvis). 

Det bör också nämnas att det finns en koppling mellan huvudmannaska-
pet för gator respektive va-anläggningar. Om vägarna är enskilda leder 
det ofta till att också va-ledningarna ska skötas i enskild regi. Ökat inci-
tament för kommunalt ansvar för vägar skulle alltså, som en bieffekt, 
kunna innebära att även va-systemet i högre grad drivs i kommunal regi 
(vilket från ett långsiktigt förvaltnings- och miljömässigt perspektiv är 
önskvärt).  

Utformning av nytt finansieringssystem för vägar  

Hur avgifter om kommunal väghållning bör detaljutformas kan naturligt-
vis diskuteras. Vilka kostnader ska exempelvis avgifterna/taxan avse. Här 
kan man tänka sig tre alternativ. 

� Kostnaderna får avse samtliga kommunens gator och vägar. 
� Kostnaderna begränsas till gator/vägar inom detaljplaneområden.  
� Kostnaderna begränsas till lokalgator, dvs. det kostnadsunderlag som 

i princip gäller för uttag av gatukostnader i dag. 

Det första alternativet torde innebära att en stor del av problemen kring 
exploateringsavtalen försvinner. Med tillämpning av taxan får kommunen 
full finansiering. Sett strikt ur exploateringsavtalens synvinkel är alltså 
detta alternativ att föredra. En lösning enligt de två andra punkterna riske-
rar att leda till den situation vi har idag, dvs. att kommuner i vissa fall 
genom exploateringsavtalen vill få ”exploatörsbidrag” för vägar som inte 
är möjliga att avgiftsfinansiera. Gruppen anser därför att avgiftssystemet i 
vattentjänstlagen bör tjäna som förebild, dvs. det är vägsystemet som hel-
het som bör avgiftsfinansieras.  

En viktig förutsättning för en eventuell väghållningsavgift är att den ba-
lanseras mot en motsvarande sänkning av kommunalskatten. Detta för att 
inte fastighetsägarna ska få bära kostnaden två gånger, dels med en bibe-
hållen kommunalskatt och dels med en ny väghållningsavgift.  
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Taxefinansiering – utökad byggrätt i befintlig detaljplan  
Kommunernas va-taxor är, till viss del, beroende av den tillåtna byggrät-
ten i planen. Det innebär att en utökning av byggrätten i en plan, där be-
byggelse redan uppförts, leder till att byggherren får betala en ”tilläggs-
avgift” baserad på den utökade byggrätten. Genom taxeutformningen sker 
detta i princip med automatik utan att det behöver medföra förhandlingar 
i samband med upprättande av exploateringsavtal.  

Om även kommunala vägar blir finansierade via en taxa, och taxan delvis 
baseras på byggrätten, blir konsekvensen densamma. Detta är en effekt 
som ytterligare understryker lämpligheten av taxebaserade avgifter för 
kommunala vägar. 

Finansiering av annan infrastruktur än vägar 
och va-anläggningar 

Med den tillämpning exploateringsavtalen har fått i dag berörs inte bara 
vägar och va-system. Det förekommer även att anläggningar som kan 
karaktäriseras som ”övergripande infrastruktur” – t.ex. skolor, daghem, 
idrottsanläggningar mm för allmänt utnyttjande – finansieras via exploa-
teringsverksamheten. Byggherrefinansiering av denna typ av anläggning-
ar ligger utanför lagstiftningens ramar. Frågan är om dessa ramar ska 
gälla även fortsättningsvis. 

En exploatering för exempelvis bostäder kan ge upphov till kommunala 
följdinvesteringar av de nämnda anläggningarna, dvs. kommunen åsam-
kas kostnader som beror på att exploateringen genomförs. Är det då skä-
ligt att byggherren bidrar till dessa kostnader? Exploateringsavtalsgrup-
pen menar att det – under vissa förutsättningar – kan vara rimligt att det 
sker en medfinansiering från byggherrens sida. Motivet för detta ställ-
ningstagande är följande: Det är uppenbart att finansieringsbidrag från 
byggherrar ter sig attraktivt för kommunerna. Men också från byggher-
rens perspektiv kan det förväntas fördelar av ett sådant system, genom att 
kommunernas ekonomiska incitament för att ta fram nya detaljplaner 
förbättras.  

För att kommunen ska kunna kräva exploatörsbidrag måste det dock fin-
nas restriktioner. Exploateringsavtalsgruppen menar att fyra kriterier 
måste vara uppfyllda.  
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1. Finansieringsbidrag från byggherren bör begränsas till sådana anlägg-
ningar/verksamheter för vilka kommunen har ett lagstadgat ansvar. I 
första hand är det då fråga om kommunens ansvar för skolverksamhe-
ten. 

Det betyder t.ex. att idrottsanläggningar inte ska kunna finansieras 
genom bostadsexploateringar (även om anläggningarna skulle vara 
angelägna från kommunal synpunkt). 

2. Vidare ska den aktuella anläggningen vara nödvändig för planområ-
dets funktion. Anläggningen måste alltså utföras för att exploatering-
en ska kunna genomföras. Det kan exemplifieras med en bebyggelse-
exploatering som medför att kapaciteten för barnomsorgen måste ut-
ökas.  

Däremot bör det inte vara möjligt att ställa krav på byggherren att 
medverka till finansiering av anläggningar som är oberoende av ex-
ploateringen även om de är önskvärda från allmän synpunkt, t.ex. de 
ovan nämnda idrottsanläggningarna. För att uttrycka det mer skarpt: 
exploateringsverksamheten bör inte användas som ”beskattnings-
källa” för att finansiera åtaganden för kommunala anläggningar.  

3. De åtgärder eller kostnader som byggherren ska svara för måste vara 
skäliga med hänsyn till exploateringens art och omfång samt den nyt-
ta byggherren har av exploateringen.   

4. Slutligen måste de åtgärder eller kostnader byggherren förväntas bi-
dra med vara förutsägbara.   

Dessa fyra kriterier bör gälla då kommunen, med stöd av planmonopolet, 
ställer upp sådana villkor för exploateringen som byggherren inte har 
något eget intresse av att uppfylla. Det är alltså sådana fall där byggherren 
kan känna sig tvingad att gå med på vissa villkor för att kommunen ska 
besluta om att anta en detaljplan.  

Samtidigt finns det situationer där kommunen och byggherren har sam-
manfallande intressen. Anläggningar eller åtgärder som är önskvärda från 
kommunal synpunkt kan också vara värdehöjande för den bebyggelse 
som ska uppföras. I sådana fall bör det naturligtvis inte finnas några hin-
der för en – i verklig mening – frivillig överenskommelse mellan parterna 
som frångår ovanstående kriterier. Ett exempel kan vara när byggherren 
vill utföra anläggningar eller åtgärder som är helt oberoende av om kom-
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munen har önskemål om anläggningarna/åtgärderna. Huruvida byggher-
ren ”frivilligt” går med på vissa åtaganden är dock inte alltid enkelt att 
avgöra. För att lösa frågan i praktiken bör skäligheten av olika avtalsvill-
kor ska kunna bli föremål för en objektiv prövning (se nedan).   

Överlåtelse av mark för allmänna ändamål  

Med stöd av exploateringsavtal får byggherren normalt avstå mark för 
dels allmänna platser, dels mark för allmänna byggnader på kvartersmark 
till kommunen utan ersättning. Grunden för detta är 6 kap. 19 § PBL, som 
gör det möjligt att förordna att ersättning inte ska utgå om det är ”skäligt” 
med hänsyn till den nytta byggherren har av detaljplanen.  

Vanligen torde sådana villkor i exploateringsavtalen vara relativt okon-
troversiella. Markens värde är ofta lågt och byggherrens nytta är obestrid-
lig. Det bör dock noteras att avstående av mark utan ersättning inte får 
tillämpas ”reflexmässigt”. I vissa situationer kan t.ex. bebyggd mark ha 
ett betydande värde samtidigt som byggherrens nytta kan vara begränsad.  

Det bör också noteras att begreppet ”allmän byggnad” var lättare att defi-
niera vid lagbestämmelsens tillkomst. Då rörde det sig vanligen om of-
fentliga/kommunala anläggningar. Med den privatisering av offentlig 
verksamhet som skett under den senaste tjugoårsperioden är det inte läng-
re lika självklart vad som egentligen är av renodlat allmänintresse. Detta 
bör vägas in i skälighetsbedömningen.    

Plan- och bebyggelseutformning  

Möjligheterna att reglera bebyggelsens utformning – genom detaljplan 
och bygglov – bestäms i grunden av 2 och 3 kap. PBL.   

Exploateringsavtalsgruppen menar att syftet med exploateringsavtal – 
genom kompletterande kvalitets-, gestaltnings- eller miljöprogram – inte 
bör vara att åstadkomma en högre detaljreglering av bebyggelsen än vad 
som är möjligt att åstadkomma med detaljplan och bygglov. 

Förutsägbara regler och principer 

Om finansiering av såväl kommunala vägar som va-system i framtiden 
kommer att bygga på förutbestämda taxor är förutsägbarheten, av naturli-
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ga skäl, god. Då kan byggherren att i förväg bedöma vilka kostnader som 
kommer att uppstå i samband med en exploatering. 

Frågan om förutsägbarhet uppstår främst om byggherren ska bidra till 
finansiering av infrastruktur som inte utgör vägar/VA. I dessa fall är det 
nödvändigt att kommunen, på något sätt, ”annonserar” vilka krav som 
ställs på en byggherre som vill genomföra en viss exploatering. Det bör 
alltså inte dyka upp överraskningar under själva detaljplaneprocessen. 

Enligt exploateringsavtalsgruppens mening bör kommunen – om infra-
struktur utöver gator/VA ska byggherrefinansieras – klargöra detta genom 
någon form av beslut innan exploateringen initieras. En möjlighet är att 
kommunen i översiktsplanen redovisar riktlinjer för finansieringen av den 
infrastruktur som behövs för en viss bebyggelseexploatering. Att knyta 
det kommunala beslutet till översiktsplanen torde vara lämpligt, om det 
samtidigt sker sådana förenklingar i förfarandet för planens upprättande 
som föreslås av Plan- och byggkommittén.5   

Prövning av reglernas efterlevnad 

Som framgått av kapitel 3 förekommer det att dagens lagregler för explo-
ateringsavtal inte alltid efterlevs. Med de förslag gruppen skisserar torde 
problemen med bristande efterlevnad att minska. Inte minst torde en re-
formerad finansiering av den kommunala väghållningen bidra till detta. 
Samtidigt går det inte att bortse från att det kan finnas frestelser att tänja 
på finansieringen av sådan kommunal infrastruktur som, i motsats till 
vägar och va-system, inte grundas på en kommunal taxa. 

För detta senare fall bör möjligheten att få exploateringsavtalens principer 
och innehåll ”överprövade” i någon form. Gruppen utkristalliserar då tre 
tänkbara varianter:    

1. Prövning av allmän domstol. Detta alternativ, som står till buds redan 
i dag, innebär att byggherren stämmer kommunen med hänvisning till 
att ett avtalsvillkor kan vara lagstridigt. 

Av olika skäl har denna prövningsmöjlighet inte kommit till praktisk 
användning (det finns enbart en handfull rättsfall under den senaste 

 
5   SOU 2005:77, s. 461. 
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trettioårsperioden). Domstolsvägen framstår alltså inte som särskilt 
ändamålsenlig. 

2. ”Laglighetsprövning” av länsstyrelsen. Med stöd av 12 kap. 1 § PBL 
har länsstyrelsen rätt att ingripa mot kommunala planbeslut som stri-
der mot bl.a. riksintressen eller om planen är olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller risken för olyckshändelser. Analogt med detta 
skulle länsstyrelsen kunna göra en prövning av om villkor i ett exploa-
teringsavtal har lagstöd. 

Denna prövningsmetod har dock vissa nackdelar. Innehållet i detalj-
plan och exploateringsavtal är kopplade till varandra. Vad händer då 
med detaljplanen om det skulle visa sig att ett visst villkor i exploate-
ringsavtalet skulle sakna lagstöd? Gäller planen medan villkoret blir 
ogiltigt? Eller faller såväl plan som avtal, vilket betyder att planpro-
cessen måste göras om? Det framstår därför som olämpligt att ha en 
prövning av avtalen sker i ett så sent skede av planprocessen. 

3. Prövning av en rådgivande nämnd; sammansatt av representanter 
från kommuner och byggherrar.6 Nämnden skulle kunna ge rekom-
mendationer om villkor i exploateringsavtal är ”oskäliga” eller inte 
(en rekommendation som parterna förutsätts följa). Eftersom avtals-
villkor och planutformning är kopplade till varandra är det lämpligt 
att oenighet om avtalsprinciper prövas tidigt planprocessen.   

Sammanfattningsvis föreslår exploateringsavtalsgruppen att parterna ska 
kunna få ett exploateringsavtal prövat enligt det tredje alternativet med en 
rådgivande nämnd i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen. Utgångs-
punkten bör vara att prövningen ska göras senast under samrådsförfaran-
det kring detaljplanen. Syftet med prövningen är alltså inte att granska 
exploateringsavtalets slutliga detaljutformning i samband med plananta-
gandet. Nämndens uppgift bör i stället vara att ge rekommendationer på 
principer och riktlinjer för avtalets utformning, dvs. det är ett ”utkast” till 
avtal som bör vara föremål prövning.  

 
6   Gruppen har dock inte närmare gått in på detaljfrågor som rör nämndens samman-

sättning, arbetsformer, finansiering mm.  
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Övergångsregler  

Om nya rekommendationer och regler för tillämpning av exploateringsav-
tal skulle bli en realitet kommer det att behövas någon form av över-
gångsregler. Spelreglerna för t.ex. finansiering av infrastruktur får inte 
ändras för exploateringsprojekt där byggherren redan förvärvat mark och 
bebyggelseprojektet initierats. Hur lång övergångstiden bör vara är natur-
ligtvis en fråga som bör utredas närmare – men förslagsvis skulle tiden 
kunna vara ca 5 år i de fall byggherren äger mark då nya regler införs.   

Sammanfattande slutsatser och förslag  

Exploateringsavtalsgruppen poängterar att de presenterat en idéskiss till 
nya principer för exploateringsavtal. Det betyder, naturligen, att gruppens 
förslag innehåller detaljfrågor som måste penetreras ytterligare. Med den 
reservationen kan diskussionen sammanfattas med sex punkter.  

Huvudmannaskap och finansiering av infrastruktur  

En huvudfråga – kanske den mest centrala – som exploateringsavtalen 
reglerar är huvudmannaskap och finansiering av infrastruktur som ga-
tor/vägar, va-system, grönområden och annan kommunal service.  

En grundläggande utgångspunkt är att kommunen ska vara huvudman för 
anläggningar som är allmänt tillgängliga. Samtidigt bör lagstiftningen för 
finansiering av kommunernas väghållning reformeras efter de riktlinjer 
som föreslagits av Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget, med 
vattentjänstlagen som förebild, innebär att såväl investeringskostnader 
som drifts- och underhållskostnader ska bli möjliga att finansiera via en 
kommunal taxa. Gruppen menar då att hela kommunens vägnät bör kunna 
avgiftsfinansieras (inte bara, som idag, allmänna platser i en detaljplan).  

Under vissa klart angivna förutsättningar, bör det vara möjligt att exploa-
teringsverksamheten kan få finansiera t.ex. daghem och skolor för vilka 
kommunen har ett lagstadgat ansvar.  

Grundtankarna i idéskissen kan sålunda sammanfattas med den nedanstå-
ende matrisen, som visar ansvarsfördelningen mellan kommun och bygg-
herre vad avser dels huvudmannaskap, dels finansiering.  
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Kommunen Byggherren/ Avgörs från

fastighetsägaren fall till fall

Huvudmannaskap, vägar och VA X

Finansiering, vägar och VA X

Huvudmannaskap, övrig infrastruktur X

Finansiering, övrig infrastruktur X

 
 

Överlåtelse av mark för allmänna ändamål utan ersätt-
ning 

Gruppen har inte några invändningar mot nuvarande bestämmelser som 
gör det möjligt att byggherren, under vissa förutsättningar, ska avstå mark 
för allmänna ändamål utan ersättning (enligt 6 kap. 19 § PBL). 

Det bör dock understrykas att bestämmelsen inte innebär att byggherren 
regelmässigt ska avstå mark som han själv inte ska bebygga utan ersätt-
ning. Förutsättningen i den aktuella bestämmelsen är att ersättning inte 
behöver betalas i de fall det är ”skäligt med hänsyn till den nytta byggher-
ren har av detaljplanen”.  

Plan- och bebyggelseutformning 

Möjligheterna att reglera bebyggelsens utformning bestäms av 2 och 3 
kap. PBL. Det bör då uppmärksammas att syftet med exploateringsavtal – 
genom kompletterande kvalitets-, gestaltnings- eller miljöprogram – inte 
bör vara att åstadkomma en högre detaljreglering av bebyggelsen än vad 
som är möjligt att åstadkomma med detaljplan och bygglov. 

Förutsägbara regler och principer 

Det är, naturligtvis, av stor vikt att de krav som kommunen ställer på en 
byggherre i samband med exploatering är förutsägbara. Frågor om finan-
siering av infrastruktur får inte komma upp i ett sent skede i planproces-
sen. När finansieringen sker via förutbestämda kommunala taxor – vilket 
är fallet för va-anläggningar och det nämnda förslaget till finansiering av 
kommunal väghållning – är förutsägbarheten god. 

När det gäller finansiering av infrastruktur som inte utgör vägar/VA är det 
däremot nödvändigt att kommunen på något sätt – i förväg – ”annonse-
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rar” vilka krav som ska ställas på en byggherre som vill genomföra en 
exploatering. Kommunen ska klargöra förutsättningarna innan bebyggel-
seprojektet initieras och bör i översiktsplanen redovisa de behov och rikt-
linjer för finansieringen av infrastruktur som gäller för en viss bebyggel-
seexploatering.7 

Prövning av reglernas efterlevnad 

Lagstiftningen intentioner efterlevs inte alltid. Detta problem torde till 
viss del kvarstå även om nya, mer ändamålsenliga regler införs. Därför 
bör det öppnas en möjlighet för parterna att få ”diskutabla” avtalsvillkor 
prövade av en objektiv instans. 

Det bör inrättas en rådgivande nämnd, sammansatt av representanter från 
kommuner och byggherrar, som kan ge rekommendationer om huruvida 
ett visst villkor i avtalet kan anses vara ”oskäligt” eller inte En sådan 
prövning av principer och riktlinjer i ett avtal bör ske i ett tidigt skede av 
detaljplaneprocessen.  

Övergångsregler 

Om nya principer/regler införs torde det behövas övergångsregler, bero-
ende på att spelreglerna för t.ex. finansiering av infrastruktur inte kan 
ändras över en natt (t.ex. i ett exploateringsprojekt där byggherren redan 
förvärvat mark och exploateringen initierats). Förslagsvis får inte nya 
regler tillämpas på projekt som formellt initieras inom femårsperiod från 
det att byggherren förvärvade marken. 

 
7   Ett förslag som underlättas om förfarandereglerna ändras på det sätt som Plan- 

och byggkommittén föreslår, SOU 2005:77, s. 425. 
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5 Avslutande kommentarer 

Exploateringsavtal fyller en central funktion i samhällsbyggandet genom 
att konfirmera överenskommelser mellan kommuner och byggherrar. 
Avtalen måste betraktas som helt nödvändiga plangenomförandemedel, 
Samtidigt är de juridiska spelreglerna för avtalens innehåll ålderdomliga 
och delvis oklara. 

Reglerna är ålderdomliga därför att lagstiftningen inte är anpassad till de 
radikalt ändrade förutsättningarna för plan- och byggprocessen under 
1990-talet. Från ett system med statliga bostadssubventioner – med pris-
reglering av hyror/bostadsrätter/villor – till en situation där bostäderna 
säljs till marknadsmässiga priser. Spelreglerna är oklara därför att lag-
stiftningen dels innehåller tolkningsproblem, dels bara indirekt ger ramar 
för exploateringsavtalens innehåll. Det saknas alltså en modern lagstift-
ning som uttryckligen, och på ett samlat sätt, tar sikte på exploateringsav-
talens utformning.   

I denna situation har många kommuner en ansträngd ekonomi, vilket gör 
det svårare att bekosta följdinvesteringar som kan uppstå vid byggprojekt 
i form av trafikanläggningar, social service etc. Medel saknas ofta till des-
sa investeringar trots att det i många fall finns marknadsförutsättningar 
för en annan finansiering än vad dagens regelverk möjliggör.  

Detta har lett till att exploateringsavtalen tillämpas på ett varierande sätt 
bland kommunerna. Som framgår av kapitel 3 är ca hälften av exploate-
ringsavtalen ”utan anmärkning” i förhållande till lagstiftningens intentio-
ner. En tredjedel av avtalen är ”svårbedömbara” beroende på att lagstift-
ning och praxis är oklar vad gäller byggherrens skyldighet att finansiera 
väg- och va-anläggningar, dvs. det finns en gråzon för vad som ligger 
inom ramen för ”exploatörsparagrafen” i 6 kap. 22 § PBL. I en relativt 
stor andel avtalen åläggs byggherren skyldigheter som uppenbarligen 
saknar lagstöd. I många fall är visserligen de ekonomiska konsekvenserna 
för byggherren begränsade, men i 20 procent av avtalen är det fråga om 
avtalsvillkor som får ”större” ekonomiska effekter för byggherren eller de 
boende. Vissa avtal ger klara indikationer på ”förhandlingsplanering” där 
byggrätter och exploateringsgrad gör beroende av byggherrens ekono-
miska bidrag till kommunen.  
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Denna situation är inte bra. Det skapar osäkerhet för såväl kommuner 
som byggherrar. Kommunerna vill vara positiva till bebyggelseutveck-
ling, men inte dra på sig kostnader som uppkommer som en följd av 
byggprojekten. Byggherrarna har ibland svårt att förutse vilka ekonomis-
ka konsekvenser som i slutändan kommer att belasta projekten. I stället 
för att regelverket stöder en samverkan mellan parterna leder det till ett 
spel om vem som ska sitta med ”Svarte Petter” den dagen detaljplanen 
antas. Risken är att endast finansiellt starka byggherrar, med kunskap om 
spelets regler, vågar agera på marknaden.  

Principer och regler för exploateringsavtalen bör därför förtydligas. 
Nyckelorden är då ”ordning och reda” som ger bättre förutsägbarhet om 
vilket ansvar som åvilar kommunen och byggherren. 

Det kan alltid diskuteras hur ansvar, kostnader m.m. bör fördelas mellan 
kommunen och byggherren (och i ett internationellt perspektiv finns ett 
flertal olika lösningar). Ett förslag från Exploateringsavtalgruppen i Syd 
bygger på följande utgångspunkter. 

� Kommunernas möjligheter att finansiera sin väghållning för utförande, 
drift och underhåll bör förbättras genom att det införs en kommunal väg-
hållningstaxa.1  

� Kommunen ska vara ansvarig för gator/vägar/parker och va-system. 
Den ”privatisering” som sker idag bör upphöra.  

� Om byggherren har nytta av annan lagstadgad kommunal service, t.ex. 
barnomsorg, bör det vara möjligt att byggherrens bidrar till investerings-
kostnaderna.  

� Byggherrens åtaganden, av ekonomisk eller annan art, måste kunna 
förutses. Det kan t.ex. ske genom en ”annonsering” i kommunens över-
siktplan.  

� Även om regelverket om exploateringsavtal skulle förtydligas kan man 
inte helt undvika tolkningsproblem av olika avtalsvillkor. Därför bör en 
rådgivande nämnd inrättas, med representanter från kommuner och bygg-
herrar, som kan ge rekommendationer om villkoren ska anses vara oskä-
ligt eller inte. 

 
1   Det överensstämmer i princip med förslag som lagts av Sveriges Kommuner och 

Landsting (2007).  
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Avslutningsvis kan nämnas att Norge, sedan 2006, har en uttrycklig lag-
reglering av exploateringsavtal, utbyggingsavtaler2. De övergripande mo-
tiven för denna lagreglering framgår av följande uttalande:3 

Utbyggingsavtaler lovreguleres for å hindre at det inngås urimelige av-
taler, og i verste fall at kommunens myndighet misbrukes. Reglene skal 
beskytte utbygger/grunneier mot avtaler som er urimelig fordyrende. 
Andre berørte som naboer, grendelag, interesseorganisasjoner og konkur-
renter beskyttes mot at avtalene påvirker planenes utforming og gjennom-
føring på en uheldig måte. Det er viktig at prosessen er gjennomsiktig, 
slik at det ikke oppstår mistanke om at viktige hensyn i planleggingen blir 
skadelidende på grunn av avtalene. 

Vi menar att de problem som den norska lagstiftningen tar sikte på före-
kommer även i Sverige. Är det dags för en svensk lagreglering av exploa-
teringsavtalen för att avtalsinnehållet ska bli rimligt, transparent och för-
utsägbart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2   Plan- og bygningsloven, §§ 64 a-f. 
3   Kommunal- og Regionaldepartementet. 2006. Veileder – utbyggingsavtaler,  
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