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Abstract 
A land development should be carried out in right quality at the right cost. The municipality 
has a budget and coordination responsibility for the actions necessary for the implementation 
of a detailed development plan. Officials at the Gothenburg municipality land development 
department has emphasized difficulties in the management of economic assessments in the 
planning process, which have resulted in high land development costs that grossly have 
exceeded the estimates prepared during the planning of the work. 
 
The aim of this work is to define and compare the procedures regarding the administration 
and management of economic assessments in the early stages of planning by examining how 
similar operations in different municipalities works. The basis for the work is based on 
interviews with officials at the corresponding operations in Gothenburg, Malmö and 
Stockholm. Material has also been gathered from documents and other work materials. 
 
The results of the survey showed that economic assessments and calculations are given 
different meanings in different municipalities. They are named differently in different 
municipalities, which may also occur within a single municipality in the lack of developed 
routines and templates. The levels of detail in the economic assessments differ depending on 
when and for what purpose they are established. In cases where economic assessments form 
the basis for a decision on the implementation of a detailed development plan is procedure for 
handling financial projections and estimates more developed than in the municipalities where 
the economic feasibility is not such an importance. In these cases, evaluation is a well-
established procedure, which is also said to be key to improving the work of the accuracy to 
future economic assessments. 
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Examensarbete nummer  
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Sammanfattning 
En exploatering bör genomföras till rätt kvalité och till rätt kostnad. Kommunen har ett 
budget- och samordningsansvar för de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av en 
detaljplan. Tjänstemän på Göteborg kommuns exploateringsavdelning har framhållit 
svårigheter när det gäller hanteringen av ekonomiska bedömningar i planprocessen vilket 
resulterat i höga exploateringskostnader som grovt överstigit de kalkyler som upprättats under 
planarbetets gång. 
 
Syftet med detta arbete har varit att konkretisera och jämföra rutiner gällande administration 
och hantering av ekonomiska bedömningar i planprocessens tidiga skeden genom att 
undersöka hur motsvarande verksamheter i olika kommuner arbetar. Underlaget till arbetet är 
baserat på intervjuer med tjänstemän på motsvarande verksamheter i Göteborg, Malmö och 
Stockholm. Material har även inhämtats från handlingar och övrigt arbetsmaterial.  
 
Resultatet av undersökningen visade att ekonomiska bedömningar och kalkyler har olika 
upplägg och ges olika betydelse i olika kommuner. De benämns olika i olika kommuner, 
vilket också kan förekomma inom en och samma kommun i brist på gemensamt framtagna 
rutiner och mallar. Detaljeringsgraden i de ekonomiska bedömningarna skiljer sig åt beroende 
på när i processen de upprättas och i vilket syfte de upprättas. I de fall ekonomiska 
bedömningar utgör underlag till beslut om genomförande av en detaljplan är kommunens 
rutiner för hantering av ekonomiska bedömningar och kalkyler mer utvecklade än i de 
kommuner där den ekonomiska genomförbarheten inte utgör en sådan betydelse. I dessa fall 
är även utvärdering och erfarenhetsåterbäring väl inarbetade rutiner vilket också anges vara 
nyckeln till att förbättra det fortsatta arbetet med att öka träffsäkerheten i de ekonomiska 
bedömningarna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varje markexploatering är unik, gemensamt är den lagstiftning som reglerar kommunen och 
planprocessen som sådan. Kommunen har planmonopol, men den interna organisationen, 
rutiner och handläggningsstruktur varierar liksom politiska visioner och mål. Planprocessen 
skall vara effektiv och av en hög kvalité, medföra låga kostnader och samtidigt ge en stor 
rättssäkerhet. Det finns dock utredningar som visar på att planprocessen i vissa fall kan vara 
både ineffektiv och kostsam som ett resultat av kommunens egna rutiner.1 
 
En utvärdering av alternativ markanvändning utförs redan i översiktplaneringsskedet och är 
av stor ekonomisk betydelse innan kommunens ställningstaganden är låsta. I 
exploateringsprocessens tidiga skeden har ekonomiska bedömningar främst till syfte att få 
vetskap om ett markområde är lämpligt att exploatera medan ekonomiska bedömningar i 
detaljplaneskedet främst har till syfte att utvärdera och åskådliggöra hur exploateringen skall 
finansieras. Bedömningarna förfinas och följs upp och blir alltmer tillförlitliga ju närmare en 
detaljplan står inför antagande. 

1.2 Problembeskrivning 
Kommunen är beställare av och har budget- och samordningsansvar för de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av en detaljplan. Tjänstemän på Göteborgs kommuns 
exploateringsavdelning har framhållit svårigheter när det gäller hanteringen av ekonomiska 
bedömningar i exploateringsprocessen vilket resulterat i höga exploateringskostnader som 
grovt överstigit de kalkyler som upprättats under planprocessen. En exploatering bör 
genomföras till rätt kvalité samt till rätt kostnad och det är bostadskonsumentens behov som i 
slutändan är styrande för den slutliga exploateringskostnaden. För att kunna uppnå detta bör 
samtliga led och skeden i exploateringsprocessen betraktas till ett ekonomiskt ansvarstagande. 
 
I detta arbete har jag försökt att få en bild av hur olika kommuner hanterar ekonomiska 
bedömningar i sak och process under exploateringsprocessens tidiga skeden. Jag försöker 
besvara frågeställningar som i vilket syfte ekonomiska bedömningar genomförs samt om och 
hur osäkerhet och risker bevakas. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att konkretisera rutiner gällande administration och hantering av 
ekonomiska bedömningar i exploateringsprocessens tidiga skeden genom att skildra hur 
motsvarande exploateringsverksamheter i olika kommuner arbetar utifrån följande 
rubriceringar: 
 
 

- Ekonomisk bedömning i initieringsskedet 
- Ekonomisk bedömning i programskedet 
- Projektansvar 

                                                 
1

 SOU 2005:77, Får jag lov? – om planering och byggande s 500 
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- Kalkylverktyg 
- Risk och osäkerhet 
- Uppföljning och utvärdering 

 
Syftet med arbetet är också att ge Göteborgs kommun underlag till att förbättra effektivitet, 
tidsåtgång och träffsäkerhet med sina resurser i exploateringsprocessen. 

1.4 Metod och avgränsningar 
Underlaget till examensarbetet är baserat på intervjuer med tjänstemän på motsvarande 
exploateringsverksamheter i Göteborg, Malmö och Stockholm. Material har även inhämtats 
från programhandlingar och arbetsmaterial som respektive tjänsteman valt ut för intervjun. 
Materialet har vidare sorterats, bearbetats och analyserats utifrån hur hanteringen av 
ekonomiska bedömningar går till, inte vad själva hanteringen leder fram till. I det följande 
kommer en redogörelse för olika typer av avgränsningar beskrivas. 
 

• Geografisk avgränsning 
 

Examensarbetet har avgränsats till att beröra den kommunala exploateringsverksamheten i 
storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Orsaken till denna avgränsning är att 
kommunernas motsvarande exploateringsavdelningar ”bäst” möjliggör jämförelser utifrån 
verksamhetens storlek och handläggningsstruktur. Kommunerna är samtliga stora markägare, 
har en rådande bostadsbrist och en aktiv bostadspolitik. Kommunerna var också intressanta att 
ur ett komparativt perspektiv utifrån Göteborgs kommuns önskemål.  
 

• Tidsmässig avgränsning 
 
Studien avgränsar sig till att omfatta hantering av ekonomiska bedömningar i 
exploateringsprocessens ”tidiga skeden” som i examensarbetet definieras med 
exploateringsprocessens initierings- och programskede vilka omfattar tiden före kommunens 
ställningstagande är låsta.  
 

• Bakgrundsfaktorernas avgränsning 
 
Samtliga planprogram avser exploatering för bostadsbebyggelse i stadens centrala delar med 
en etappvis exploatering. Kommunen är i markägare i samtliga programområden, men 
området kan även omfatta andra fastighetsägare. Planprogrammen har upprättats mellan åren 
2005 och 2010. Bakgrundsfaktorer såsom programområdets yta, antalet planerade bostäder, 
upplåtelseform osv. är inte föremål för uppsatsen, då avsikten med studien är att granska 
själva hanteringen av ekonomiska bedömningar och inte vad hanteringen leder fram till. 
 
Litteratursökningen har skett genom Kungliga Tidningsbiblioteket (KTB) och stadsbiblioteket 
i Göteborg samt från Göteborgs förvaltningsbibliotek.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre delar enligt följande: 
 
0 Teoretiska utgångspunkter 
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Kapitel 2 tar upp kommunens olika roller i exploateringsprocessen och ger en beskrivning av 
exploateringsprocessens ”tidiga skeden” samt ger en beskrivning av genomförandeavtal. 
Kapitel 3 redogör för begreppet ”ekonomisk bedömning”, för olika typer av kalkylmetoder 
och kalkyldata samt lagstiftning angående kommunala avgifter. 
Kapitel 4 behandlar begreppen risk och osäkerhet och exemplifierar t.ex. riskscenarier inom 
exploateringsprocessen. 
 
1 Intervjuserie med kommunala tjänstemän 
 
Kapitel 5 gör en kartläggning av respektive kommun samt redovisar intervjuer med 
tjänstemännen utifrån följande rubriceringar: ekonomisk bedömning i initieringsskedet, 
ekonomisk bedömning i programskedet, projektansvar, kalkylverktyg, risk och osäkerhet samt 
uppföljning och utvärdering. 
 
2 Diskussion 
 
Kapitel 6 gör en summering av intervjuerna utifrån teoretiska utgångspunkter. 
Kapitel 7 presenterar en slutsats baserad på insamlat material samt min egen uppfattning. 

1.6 Felkällor 
Vid en studie av empirisk karaktär vill jag understryka att som läsare vara medveten om 
felkällor. Kommunerna organiserar och strukturerar sig olika och har olika benämningar och 
definitioner för avtal, kalkyler, bedömningar, processer och skeden.  Kronologiskt sätt har 
många tjänstemän medverkat i programarbetet före den intervjuade tjänstemannen varför 
vissa svar får lämnas ohörda. Vad gäller begrepp som initieringsskede så finns det ingen 
generell precisering om när initieringsskedet börjar. I examensarbetet har jag utgått när en 
intern idé eller extern förfrågan börjar handläggas utifrån kommunernas interna processer. 
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2 Markexploatering 

2.1  Kommunen i olika roller 
Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen genom offentlig reglering enväldigt 
ansvarar för all markanvändning och bestämmer var och när detaljplan skall upprättas2. 
Utöver egenskapen som planmonopolist har kommunen olika roller i en exploatering. 
Kommunen ansvarar för planläggning och tillstånd i rollen som myndighet. Som byggherre 
kan kommunen själva initiera en exploatering med syfte att tillgodose samhällsintressen samt 
genom att försöka motverka negativa externa effekter och undvika höga 
transaktionskostnader. I rollen som markägare genomför kommunen strategiska markförvärv 
och anskaffar oexploaterad mark för att på sätt kunna kontrollera bostadsproduktionen. 
Kommunen har också en roll som huvudman för teknisk infrastruktur vilket omfattar ett 
totalansvar för all mark anlagt som allmän platsmark.  

2.2  Exploateringsprocessens ”tidiga skeden” 
Exploateringsprocessens ”tidiga skeden” definieras i detta exjobb med initieringsskede och 
programskede, vilka omfattar tiden före kommunens ställningstagande är låsta genom 
detaljplanens antagande. 

2.2.1 Initieringsskedet 
En enskild markägare eller en byggherre har ingen formell rätt att begära planläggning med 
anledning av det kommunala planmonopolet. Viljan att förändra ett område utvecklas till en 
idé och vidare till ett förslag som först efter ett godkännande från kommunen kan leda fram 
till en formell planläggning.  
 
Tiden före att en formell planläggning inleds utgörs av ett initieringsskede, som är en process 
i sig och som inleder själva exploateringsprocessen. Initieringsskedet är ett begrepp som inte 
förankrats i lagstiftningen förrän den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011, vilken 
synliggör initieringsskedet genom bestämmelserna om planbesked.3 
 
 
 
Idé Förslag Planbesked  Planbeställning Formell planläggning inleds 
 
 
Initieringsskede  Planskede 
  
  Tid 

  
Figur 1. Förenklad modell av exploateringsprocessens initieringsskede 
 
 
 
 
 
                                                 
2

 Kalbro, Markexploatering, s.15 

3
 Plan- och bygglagen (2010:900) 
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Initiering av en exploatering uppstår i princip av två anledningar:  
 

• ett markområde utnyttjas på ett opassande eller ineffektivt sätt där en förändrad 
markanvändning skulle kunna bidra till en bättre markanvändning 

 
• och/eller behovet av mark är stort för ett särskilt ändamål varav ett visst markområde 

kan vara mer lämpligt för just detta ändamål.4  
 
Initiativtagare till en exploatering kan vara en byggherre, enskild fastighetsägare eller 
kommunen själv i rollen som byggherre. Kommunen har alltid en aktiv roll som 
planmyndighet. 

2.2.2 Planbesked enligt den nya plan- och bygglagen 
I mars 2010 antog riksdagen regeringens proposition ”En enklare plan- och bygglag” som 
bl.a. innebär att kommunen som planmyndighet skall besluta om planbesked inom fyra 
månader från och med att en förfrågan om planläggning inkommit (PBL 5kap 4§). Av 
planbeskedet skall framgå om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete.  
Förslaget om planbesked arbetades fram av Byggprocessutredningen i ”Bygg - helt 
enkelt”5som i sin tur utgår från PBL-kommitténs slutbetänkande ”Får jag lov”6. 
Utgångspunkten gällande förslaget om planbesked var att 1996 års plan- och bygglag saknar 
en tydlig reglering av det så kallade initieringsskedet av exploateringsprocessen samtidigt som 
detta skede är en viktig faktor för effektiviteten i samhällsbyggandet liksom för en konkurrens 
mellan byggherrar. Avsikten med lagändringen var att göra det så kallade ”initieringsskedet” 
mer effektivt genom en ökad förutsägbarhet, snabbare handläggning och likabehandling för 
enskilda intressenter7.  

2.2.3 Programskedet 
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att 
översiktligt utreda visioner och förutsättningar. Planprogrammets huvudsyfte är att öka 
medborgarnas inflytande redan i ett tidigt skede. Ett planprogram utökar kommunens 
beslutsunderlag inför detaljplanearbetet och ger sakägare och intressenter insyn och möjlighet 
att påverka - innan kommunens ställningstaganden är låsta.  
 
De formella kraven i planeringsprocessen stärktes genom den lagändring som trädde i kraft 
1996. Kravet på planprogram utökades från att detaljplan bör grundas på program till att 
detaljplan skall grundas på program såvida det inte anses ”onödigt”. 8 I de fall då 

                                                 
4

 Kalbro, Markexploatering 

5
 Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68) 

6
 Får jag lov? (SOU 2005:77) 

7
 Kommentarer till en enklare plan- och bygglag s 226 

8
 Plan- och bygglagen (1994:847) 5kap 18§ 



 

 14 

planprogram ansågs ”onödigt” bedömdes kommunens riktlinjer för detaljplanearbetet 
tillräckligt klara gällande innebörd och konsekvenser genom kommunens översiktsplan eller 
fördjupade översiktsplan.  

2.2.4 Planprogram enligt den nya plan- och bygglagen 
I den nya plan- och bygglagen har bestämmelserna om program förändrats genom att inte 
ställa något generellt krav på program i syfte att förenkla och effektivisera planprocessen. Ett 
särskilt program skall tas fram enbart om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet. 9 
 
 
Program    Granskningsförfarande    Samråd   Antagande  
 Samråd  Detaljplan Utställning  Laga kraft 
 
 
Planskede   
  Tid 
 
Figur 2: Planprocessen enligt den nya plan- och bygglagen      
 
Förenkling och effektivisering av kommunernas planprocess är det övergripande skälet för 
ändringarna i plan- och bygglagen. PBL-kommittén konstaterade i sitt slutbetänkande10 att det 
generella kravet på att detaljplan skall grundas på ett program anses för kategorisk och att 
tillämpningen kan bidra till att förlänga processen. Vidare konstateras att:  
 

”Bestämmelserna tillämpas på varierande sätt i kommunerna och programmen tenderar att bli alltför 
detaljerade och redovisas som färdiga skisser eller förslag. Programsamrådet fyller då inte sin funktion 
och det planförslag som senare skickas ut för samråd blir nästintill identiskt med programmet. Av såväl 
exploatörer som berörda sakägare och allmänhet kan detta förfarande uppfattas som både förvirrande och 
som en fördröjning av planprocessen. Rätt utnyttjat anses programmet dock kunna underlätta den 
efterföljande planeringsprocessen.”  
 

I planprogrammet anses möjligheten till påverkan stor eftersom några låsningar ännu inte har 
uppstått. Vid markexploatering skall ekonomiska bedömningar samt utvärderingar göras 
fortlöpande. Ju tidigare i exploateringsprocessen som ekonomiska bedömningar utförs desto 
mer ökar möjligheten att påverka projektets ekonomi11. 
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 Regeringens proposition 2009/10:170 s. 231 

10
 Får jag lov? s 500 

11
 Kalbro, Markexploatering, s 155 
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Figur 3: Den så kallade ”Påverkandekurvan” vid en exploatering 
 
Kommunerna har genom valfriheten fortsättningsvis möjlighet att inleda planarbetet med ett 
program när kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Vid t.ex. 
komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående 
intressen, då ett program som underlag för den fortsatta processen ofta kan vara till fördel12. 

2.4  Genomförandeavtal – reglering av kostnader och ansvar 
I en markexploatering upprättas civilrättsliga genomförandeavtal med syfte att reglera 
fördelningen av kostnader och ansvar mellan kommun och byggherre. Detta för hantera det 
faktiska genomförandet av en detaljplan. Om kommunen äger marken upprättas ett 
markanvisningsavtal med byggherren och om en exploatör äger marken upprättas ett 
exploateringsavtal med fastighetsägaren. Benämningen av genomförandeavtal varierar ofta 
med innebörden och skiljer sig åt kommuner emellan. Benämningen ”exploateringsavtal” kan 
t.ex. finnas i både muntlig och skriftlig form på andra typer av avtal vars innebörd inte 
uppfyller den teoretiska definitionen av ett exploateringsavtal.  

2.4.1 Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal upprättas när kommunen är markägare till ett exploateringsområde som 
antingen skall upplåtas eller överlåtas till en byggherre. Avtalet bygger på en 
överenskommelse mellan kommun och byggherre och kan innebära att en byggherre får rätt 
att, under en viss tid och på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om 
förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse på mark som kommunen äger13. Ett 
markanvisningsavtal innehåller villkor gällande kostnads- och ansvarsfördelning som kan 
kombineras med ett tomträtts- eller köpeavtal. Markanvisningsavtalet tecknas innan under 
eller efter antagande av detaljplan vilket medför en stor avtalsfrihet för kommunen. Avtalet 
ger också byggherren en trygghet att med ensamrätt förhandla med kommunen om 
genomförandet av exploateringen, en förutsättning för att byggherren skall satsa resurser och 
kostnader i upprättandet av detaljplan i tidiga avtalsförhandlingar.  
 
 

                                                 
12

 Proposition 2009/10:170 s. 236 

13
 Kalbro, Markexploatering s. 143 
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2.4.2 Exploateringsavtal 
I kommunens myndighetsroll upprättas exploateringsavtal mellan byggherre och kommun när 
byggherren är markägare till exploateringsområdet. Kommunen kan genom avtalet försäkra 
sig om att marken bebyggs efter kommunens intentioner samt följer ett visst bestämt 
planförslag. I plan- och bygglagens sjätte kapitel om plangenomförande återfinns regler och 
paragrafer. Kommunen kan ha användning av ett antal av de paragrafer som ryms inom hela 
kapitlet inför en förhandling om innehållet i ett exploateringsavtal.  
 
Exploateringsavtalet garanterar kommunen en kostnadstäckning för vissa kostnader och 
åtgärder som uppkommer i samband med exploateringen och kommunen kan genom avtalet 
låta exploatören bekosta vissa allmänna anläggningar eller nyttigheter och i gengäld kan 
kommunen avstå ifrån att ta ut vissa kostnader. För exploatören är avtalet helt avgörande för 
detaljplanens antagande med anledning av det kommunala planmonopolet.  

Följande text har hämtats från en debattartikel i Byggindustrin14. Enligt Thomas Kalbro finns 
det skäl som talar för att en ändring av lagstiftningen kring exploateringsavtal bör utredas. I 
ett internationellt perspektiv är den svenska lagstiftningen restriktiv när det gäller byggherrens 
finansieringsansvar för offentlig infrastruktur, vilket i princip endast innefattar vägar och va-
system i ett exploateringsområde som byggherren är skyldig att bekosta. När kommunen 
ålägger exploatören att bekosta andra åtgärder än ovannämnda skapar situationen osäkerhet 
enligt Kalbro. Byggherren har svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som 
exploateringen medför, vilket också medför en risk att endast finansiellt starka byggherrar 
vågar agera på marknaden.  

Andra skäl för att se över lagstiftningen är att de ekonomiska incitamenten för aktörerna i 
plan- och byggprocessen förändrats sedan det statliga bostadsfinansieringssystemet övergick 
till ett marknadsorienterat byggande och att en byggherrefinansierad infrastruktur inte är 
anpassad till dessa förändringar.  

I exploateringsavtalen finns också en stor variation gällande utformning och innebörd varför 
kraven på byggherren måste tydliggöras. Förhandlingar om finansieringsfrågor skall enligt 
Kalbro inte vara en tidsödande stötesten i plan- och bygglagen.  

I andra europeiska länder såsom våra nordiska grannländer, Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien finns en lagreglering kring exploateringsavtal. I dessa länder följer ett förslag 
till exploateringsavtal ett planärende vid samråd och utställning av planen, vilket inte är fallet 
i Sverige trots att de är centrala för detaljplaneringens utformning och genomförande.  

Exploateringsavtalet upprättas alltid innan detaljplanens antagande, men giltighetsförklaras 
först när planen vunnit laga kraft. 

 

 

                                                 
14

 http://www.byggindustrin.com/lagreglera-exploateringsavtalen__7971 
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2.4.3 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen om offentlig upphandling, innehåller bestämmelser om offentlig upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader samt särskilda bestämmelser om upphandling av byggentreprenad 
och inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena.  

LOU diskuteras ofta i förhållande till exploateringsavtalet, vilka ofta föreskriva att 
exploatören t.ex. skall avstå mark som behövs för allmän plats eller att exploatören skall 
bekosta anläggandet av gator och vägar samt anordningar för vatten och avlopp, vilka efter 
färdigställandet skall överlåtas till kommunen. I gengäld avstår kommunen från att ta ut 
avgifter för dessa anläggningar från exploatören i egenskap av fastighetsägare. Avtalen kan 
också innehålla villkor om andra arbeten som skall göras för kommunens räkning, men där 
”kvittning” av ersättningen inte sker, vilket innebär att exploateringsföretaget indirekt får 
betalt av kommun för att bygga dessa anläggningar.  

Exploateringsavtal med sådana villkor synes ofta tolkningsvis kunna anses som avtal om köp 
av en byggentreprenad som skall föregås av en upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling15. 
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3 Kommunal exploateringsekonomi 

3.1   God ekonomisk hushållning 
I kommunallagens 8 kapitel 1§ anges att kommuner och landsting skall ha en ”god ekonomisk 
hushållning” vilket betyder att kommunen skall vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kommunen skall ta fram särskilda mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ur både ett ekonomiskt och 
verksamhetsperspektiv, vilka skall följas upp och utvärderas kontinuerligt.  Kravet på en god 
ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet vilket innebär att intäkterna varje år skall 
överstiga kostnaderna. 
 
I kommunallagens 8 kap 2§ anges att kommuner skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att 
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan uppnås.  

3.2 Ekonomiska bedömningar  
I tidiga skeden kan det vara svårt att uppskatta ett projekts ekonomiska förlopp samtidigt som 
möjligheten att kunna påverka och forma projektet är stor.  
Enligt Thomas Kalbro finns det flera viktiga skäl varför ekonomiska bedömningar bör 
genomföras16: 
 

• För att få underlag för val mellan olika besluts- och handlingsalternativ 
 

• och/eller för att belysa konsekvenserna av redan fattade beslut i ekonomiska termer 
 

• För att klargöra projektets finansieringsbehov 
 

• Som instrument för kontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring 
 
De två första punkterna kan anses som huvudskäl. Med första punkten menas att man vid val 
mellan olika beslutsalternativ genom ekonomiska bedömningar kan ställa alternativen mot 
varandra och komma fram till vilket alternativ som är det bästa. Vid en markexploatering 
finns många frågeställningar där kalkyler kan läggas till grund för rangordning och val mellan 
olika alternativ. 
 
Den andra punkten syftar på att redovisa ekonomiska effekter till följd av exploateringen. En 
sådan redovisning kan t.ex. ligga till grund i förhandlingar i ett markanvisnings- eller 
exploateringsavtal eller när kommunen skall ta ut delar av sina exploateringskostnader på de 
nya fastighetsägarna genom gatukostnadsavgifter.17 
 
 
 

                                                 
16

 Kalbro, Markexploatering s.153-154 

17
 Kalbro, Markexploatering s.154 
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3.2.1 Nivåer för när ekonomiska bedömningar bör genomföras  
Teoretiskt sätt kan man dela in ekonomiska bedömningar i fyra olika nivåer. 
 

• Lokaliseringsnivå 
 
På lokaliseringsnivå18 har ekonomiska bedömningar till syfte att besvara frågor som 
uppkommer i samband med framtagande av översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller 
planprogram för att ge underlag för beslut på region- och kommunnivå. Frågor såsom, var 
skall framtida bebyggelse placeras? vilken exploateringsgrad skall området ges? hur ser 
efterfrågan ut?  
 
I översiktsplanen genomförs inga ekonomiska beräkningar då den ekonomiska ovissheten om 
framtiden är så pass stor. Förslag på att möta efterfrågan bör dock redovisas.  
 
I en fördjupad översiktsplan eller i ett planprogram upprättas ett eller flera alternativ till 
områdets markanvändning. I områden som är geografiskt lämpliga att exploatera, men som av 
ekonomiska skäl inte bör genomföras, så skall dessa skäl anges ifall förutsättningarna i 
ändras. Enligt plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om 
planen kräver. Något motsvarande konsekvensbeskrivning för planens ekonomiska 
konsekvenser enligt lagstiftning finns dock inte. 
 

• Utformningsnivå 
 
När utbyggnadsområdet är bestämt och själva ramarna för exploateringsområdet är fastställda 
påbörjas planering och projektering i detaljplaneskedet19. De ekonomiska bedömningar som 
tidigare upprättats ligger till grund för områdets slutliga exploateringsgrad samt för standard 
på gator, grönområden och andra gemensamma anläggningar. På utformningsnivå är det 
viktigt att belysa risker och osäkerhet gällande tröskelvärdet så att området kan användas så 
effektivt som möjligt. 
 

• Projekteringsnivå 
 
Byggnader och anläggningar har en klar utformning inför byggstarten20. Utformningen 
grundas på de ekonomiska kalkyler som upprättats hittills i projekteringen. I kalkylerna 
framgår exploateringsområdets förutsättningar i detalj, vilket ger kalkylerna en stor säkerhet i 
relation till de kalkyler som upprättades på lokaliseringsnivå. 
 

• Utvärderingsnivå 
 
När exploateringsområdet är färdigbyggt bör en efterkalkyl upprättas. Efterkalkylen är en 
utvärdering av exploateringens samtliga ekonomiska bedömningar och har till uppgift att 
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 Kalbro Markexploatering s. 155 

19
 Kalbro Markexploatering s. 155 

20
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klargöra vilka intäkter som uppstått samt vilka utgifter som utgått. Denna typ av utvärdering 
är nödvändig för att kunna ge vägledning i framtida exploateringsprojekt. 
 
 
Programarbete   Planläggning  Projektering  Slutbesiktning 
 
 
Lokaliseringsnivå  Utformningsnivå Projekteringsnivå Utvärderingsnivå 
    
        
      Tid 
Figur 4: Olika nivåer i exploateringsprocessen där ekonomiska bedömningar kan genomföras  

3.3  Kalkylmetoder 
Ekonomiska kalkyler har olika upplägg och detaljeringsgrad och benämns olika beroende på i 
vilket syfte, av vem och när i processen de utförs. Det är viktigt att understryka att 
ekonomiska kalkyler aldrig kan ersätta de politiska avvägningar som slutligen leder till ett 
beslut. Ekonomiska kalkyler kan heller aldrig ge en fullständig beskrivning eftersom de 
innehåller värderings- och fördelningsproblematik som inte kan motiveras genom enbart ett 
ekonomiska synsätt. 
 
Ekonomiska kalkyler kan utgöra underlag i situationer som t.ex. vid beslut om möjligheten till 
exploateringsvinst är tillräckligt stor för att motivera riskerna i ett projekt, som 
förhandlingsmetod vid markanvisnings- och exploateringsavtal eller för att beräkna om en 
exploatering kan ge överskott som i sin tur kan finansiera investeringar i infrastruktur eller 
annat. 

3.3.1 Samhällsekonomisk bedömning 
För att politiskt tillsatta beslutsfattare skall kunna ta ställning till om investeringar i 
gemensamma nyttigheter krävs ett tillfredsställande beslutsunderlag. En samhällsekonomisk 
utvärdering beskriver hur de samlade effekterna av en åtgärd berör samhället i helhet och 
bedöms utifrån andra aspekter än enbart ekonomiska - utifrån dess nytta och kostnader. Ju 
bättre systematiserad kunskap som finns om konsekvenserna av ett beslut, desto mer troligt är 
det att ett beslut fattas som i det långa loppet gynnar hela samhället. 21 
 
För att avgöra om en offentlig investering skall genomföras måste man utgå ifrån vad som är 
målet med projektet och vad som är ”motsvarigheten” till vinsten. Att ett projekt kan 
finansieras behöver inte betyda att projektet är lönsamt utan lönsamheten beror på målet eller 
själva syftet med projektet. En samhällsekonomisk kalkyl inkluderar effekterna för alla 
invånare och därför skall många olika åsikter sammanvägas innan man kan säga om en åtgärd 
är till fördel för samhället eller inte. 22  
 
Den samhällsekonomiska kalkylens syfte är att ta tillvara alla dessa åsikter och önskemål 
genom att strukturera ett beslutsunderlag genom att identifiera, kvantifiera och värdera de 
effekter som skall beaktas. 
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 Samhällsekonomisk analys, s. 300 

22
 Samhällsekonomisk analys, s. 325 
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• Identifiering - identifiera åtgärdens konsekvenser och bedöm vilka kostnader och 

intäkter som förändras om ett beslut antas. 
 

• Kvantifiering - specificera behovet av arbetsinsatser och planering genom att låta 
experter inom respektive område specificera sina kunskaper på ett sådant sätt att det 
kan användas i kalkylarbetet. 

 
• Värdering - använd prisuppgifter bestämda på en marknad där konkurrens råder.    

 
En åtgärd skall genomföras om de som tjänar på genomförandet kan kompensera förlorarna 
och ändå få det bättre än om åtgärderna inte genomförs. På detta sätt säkerställs 
samhällsnyttan. Samhällsekonomiska nyttokostnadsbedömningar eller kalkyler benämns ofta 
med den engelska bedömningen ”cost-benefit analysis” eller ”CBA”, på svenska översatt 
”kostnads-båtnads-analysen”. 

3.3.2 Totalekonomisk bedömning 
Totalekonomiska bedömningar genomförs för att avgöra om en plan i sin helhet är lönsam. En 
så kallad värdeförändringskalkyl, ibland kallad ”planvinstkalkyl”, upprättas ofta i tidiga 
skeden och utvecklas inför planens antagande.  
 
Värdeförändringskalkylens grundläggande uppgift är att sätta nyttor (intäkter) i relation till 
uppoffringar (kostnader) som exploateringen ger upphov till. En sådan ekonomisk bedömning 
är problematisk av två skäl: dels hur exploateringens nyttor och uppoffringar skall värderas 
och dels hur nyttor och uppoffringar skall fördelas mellan aktörerna23. 
 
Relationen mellan uppoffring och nytta kan beskriva med att:  
 
 ”Värdet efter exploateringen (Ve) skall vara större än värdet före exploateringen (Vf) och kostnaderna för 

exploateringen (K)”. 
 
De totala kostnaderna (K) består dels av fasta kostnader (Kf) och dels av rörliga kostnader 
(Rf) samt markens värde före exploateringen (Vf). Till de fasta kostnaderna hänförs kostnader 
för t.ex. vägbygge och vatten- och avloppsystem medan den rörliga kostnaden varierar med 
t.ex. exploateringsgraden. Transfereringar skall dock inte tas med i kalkylen dvs. när en intäkt 
motsvarar en lika stor kostnad för en annan. Värdet före exploateringen (Vf) är ett konstant 
värde.  
 
De faktorer som främst ger upphov till fastighetens framtida värdeförändring kan 
sammanfattas i tre punkter24: 
 

• ny planläggning och bygglov ger fastigheterna en bättre användning 
 

• utbyggnad av kommunal infrastruktur såsom gator, VA m.m. 
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• uppförande av byggnader, anläggningar m.m. på den enskilde fastigheten 
 
För att åstadkomma en värdeökning krävs investeringar i byggnader och anläggningar. För att 
exploateringen skall vara lönsam måste värdeökningen på fastigheten vara större än 
kostnaderna för att utföra anläggningar, byggnader osv.  

3.3.3 Företagsekonomisk bedömning 
En företagsekonomisk bedömning är enbart inriktad på utfallet för en aktör, ett företag eller i 
detta fall kommunen. Markexploatering kan ur kommunens perspektiv anses som en 
investering på samma sätt som ett vanligt företag investerar i anläggningstillgångar. Vad som 
skiljer kommunen åt mot ett företag är dock kommunallagens bestämmelser om att 
kommunen inte får drivas i vinstsyfte. Kommunen kan därmed liknas med ett företag med 
vissa begränsningar.  
 
Den traditionella företagsekonomiska investeringskalkylen analyserar investeringens 
lönsamhet. Förenklat förklarat identifieras kostnader och intäkter som uppstår till följd av 
investeringen med hänsyn till när i tiden de förväntas uppstå. Kalkylen tar i regel ingen 
hänsyn till en åtgärds externa effekter. 
 
Kalkylränta och investeringshorisont är två viktiga begrepp inom investeringskalkylering. 
Med hjälp av kalkylräntan diskonterar man kostnads- och intäktsposterna till en bestämd 
kalkyltidpunkt för att jämföra dem i samma penningvärde och därigenom se investeringens 
nuvärde. 25 Kalkylräntan skall motsvara investerarens avkastningskrav. Med en hög 
kalkylränta följer också en högre risk vilket resulterar i högre intäkter om investeringen visar 
sig bli lönsam och vice versa. Investeringshorisonten skall motsvara exploateringens tidsplan 
dvs. antal år som investeringen sträcker sig över.26 
 
Om man anpassar investeringsteorin till en markexploatering motsvarar grundinvesteringen 
dels värdet av ianspråktagen mark och dels av nedlagda kostnader för kommunalteknisk 
infrastruktur. Drift- och underhållskostnader som uppstår för vägar och anläggningar och 
generas genom intäkter från t.ex. gatukostnader, hyresintäkter osv. 
 
Kommunen kan vid liknelsen av ett företag beskrivas som tillverkare av exploateringsklar 
tomtmark för att sedan överlåta marken - bebyggd eller obebyggd genom försäljning. Istället 
för att behandla exploateringskostnader som en gemensam post som uppstår vid en och 
samma tidpunkt är det snarare denna grundinvestering och dess utbredning som blir intressant 
vid upprättande av en exploateringskalkyl i planprocessens tidiga skede.  
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 Det finns ett antal metoder att bedöma investeringens lönsamhet som t.ex.. nuvärdesmetoden eller 
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3.4 Grundstenar i en exploateringskalkyl 
Kommunen är beställare av och har budget- och samordningsansvar för de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av en plan. För att kunna planera, styra, informera och följa 
upp en exploatering upprättas tidplaner och exploateringskalkyler som förfinas och följs upp 
genom planprocessen. Grundstenar i en exploateringskalkyl är: 
 

• en marknadsanalys 
 

• ett exploateringsförslag 
 

• information om kostnader och intäkter 
 

Därtill bör risk och osäkerhet bedömas.  

3.4.1 Marknadsanalys 
En exploatering grundar sig i de allra flesta fall på en efterfrågan, dvs. ett behov som också 
kan bestyrkas av en marknadsanalys. En marknadsanalys kan definieras som:  
 

”en systematisk studie som syftar till att analysera och prognostisera framtida efterfrågan för en viss 
fastighetstyp och relatera denna efterfrågan till det relevanta utbudet”. (Fast.nomenklautur) 

 
Genom att studera demografiska faktorer kan en marknadsanalys skildra de människor som 
bor inom ett visst område, informera om ålder, hushållens sammansättning, 
förmögenhetsställning, sociala förhållanden osv. Resultatet kan vidare ge en indikation om 
t.ex. vilken bostadstyp som marknaden och kommunen söker eller var det är möjligt att 
bygga. 
 
I en marknadsanalys sammanställs statistik som analyseras med följande syften27: 
 

• fungera som beslutsunderlag för kreditgivning, igångsättning samt genomförande av 
ett projekt 

  
• tala om hur fastighetsbehovet ser ut på marknaden både nu och hur det kan tänkas se 

ut i framtiden 
 

• fungera som ett underlag till fastighetsvärdering, marknadsföring, prissättning och 
uthyrning. 

3.4.2 Kommunens bostadsförsörjningsansvar 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar reglerar kraven för kommunernas arbete 
med boendeplanering. Enligt lagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Bra bostäder och goda 
boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en 
kommun. Boendeplaneringen är därför en viktig del i kommunens strategiska planering och i 
den regionala utvecklingsplaneringen.  
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 Fastighetsvärdering, Grundläggande teori och praktisk värdering, s 187 
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För att kunna planera måste kommunen analysera behovssituationen i dag och framöver, även 
för invånare med särskilda behov. För att kunna analysera behovssituationen krävs ett bra 
underlag i form av statistik, prognoser, trendanalyser och en god omvärldsbevakning. Frågan 
om var marknadens ansvar slutar och var kommunernas ansvar tar vid är ständigt aktuell. 
Byggandet sker på marknadens villkor, men samtidigt är kommunernas planarbete en 
förutsättning. Tillsammans med andra verktyg ger planmonopolet kommunen möjligheten att 
påverka marknaden åt önskat håll. 28 

3.4.3 Kalkyldata 
En exploateringskalkyl har till syfte att skapa ett rimligt ekonomiskt utfall om exploateringens 
ekonomiska effekter utifrån planens utformning och genomförbarhet. Exploateringskalkylen 
låses i samband med att detaljplanen antas och hur väl genomförd kalkylen är visar sig först 
vid en utvärdering, dvs. hur den faktiska kostnadsutvecklingen blev gentemot den utveckling 
som beräknats i kalkylen.  
 
Ekonomiska utfall som skiljer sig i förhållande till den låsta kalkylen skall framhållas i 
utvärderingar som även kan ligga till grund för kommunens utfallsprognoser, delårsrapporter 
och årsredovisning. 
 
Förkalkyl Exploateringskalkyl Efterkalkyl 
 
 
Initieringsskede      Planskede Genomförandeskede  
   
   
     Tid 
Figur 5: Visar olika kalkyltyper under exploateringsprocessen 

3.4.4 Utformningsförslag och exploateringsgrad 
Hur mycket som skall byggas dvs. områdets exploateringsgrad är avgörande för det 
ekonomiska resultatet i en markexploatering. De kostnader som uppstår i samband med 
framtagande och genomförande av planen samt de värden som tillkommer planens nya 
användning står däremot inte i direkt proportion till antalet lägenheter som byggs. Om en 
markexploatering landar i en överexploatering försämras istället boendemiljön, vilket bland 
annat avspeglar bostadspriserna genom att värdet per kvadratmeter sjunker.  
 
De fasta kostnaderna påverkas inte direkt av antalet lägenheter som produceras, vilket de 
rörliga kostnaderna gör. När antalet producerade lägenheter överstiger en viss kritisk punkt 
uppstår en tröskeleffekt. Antalet lägenheter medför plötsligt en sämre lönsamhet då de fasta 
kostnaderna tvingas öka i relation till ett ökat befolkningsunderlag. Denna gräns kan anses 
som hårfin. Förhållandet mellan exploateringsgrad, kostnader och värde kan beskrivas i 
enlighet med Thomas Kalbros modell nedan. 
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 Boverket, Boendeplanering – en strategisk fråga för kommunerna. 
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Figur 6: Samband mellan olika exploateringsgrad, värden och kostnader. 
Källa: Kalbro, Markexploatering 
 
För att exploateringen skall vara lönsam måste ett minsta antal lägenheter byggas, se i figuren 
exploateringens kritiska punkt i punkten A. Punkten C visar det högsta antalet lägenheter som 
är möjligt att bygga innan exploateringen blir olönsam. Efter punkten C överstigs är 
kostnaderna högre än värdet efter exploateringen. Lönsamheten maximeras i ett optimalt läge 
mellan dessa två punkter, punkten B. Detta läge uppstår precis innan en tröskeleffekt på 
exploateringskostnaderna uppstår.  

3.5 Kostnader i en exploatering 
I plan- och bygglagens 5 kap 1§ ställs krav på att en planläggnings ekonomiska konsekvenser 
skall redovisas:  
 

”Vid upprättandet av förslag till detaljplan skall i en särskild handling (genomförandebeskrivning) 
redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett 
samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen.” 

 
Lagstiftningen ställer krav på att redovisa planläggningens ekonomiska konsekvenser först 
när en detaljplan står inför antagande dvs. i slutet av detaljplaneskedet. För kommunen 
uppstår olika kostnader beroende av kommunens roller i exploateringsprocessen. Förutom 
kommunens obligatoriska roll som myndighet samt ansvarig för infrastruktur kan kommunen 
själv agera byggherre eller vara markägare. 
 
När man generellt talar om exploateringsekonomi används ofta begreppen kostnad och intäkt 
vilket utgör en periodiserad utgift respektive inkomst. Dessa begrepp säger dock inget om när 
själva in- och utbetalningen sker utan är periodiserade över tid och blir därför vara 
missvisande i exploateringskalkylen. I själva kalkylen bör därför begreppen in- och 
utbetalningar användas som beskriver det faktiska överlämnandet respektive erhållandet av 
pengar.   
 
En kostnad kan definieras värdet av förbrukningen av en resurs. Kostnaderna i en 
markexploatering kan dels hänföras till det arbete som krävs för att exploateringen skall 
kunna genomföras i form av arbete, material, utredningar m.m. och dels till den 
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markvärdeförändring som marken har före exploateringen och som går förlorad i samband 
med genomförandet.  
 

• Kostnader för marken 
 
Markområdets värde före exploateringen motsvarar alltid en kostnad i exploateringskalkylen. 
Kostnaden utgörs av markens marknadsvärde vid anskaffningstidpunkten inklusive de 
kapitalkostnader som investeringen medfört. Markkostnaden i relation till marknadsvärdet 
efter exploateringen kan vara såväl högre som lägre beroende prisutvecklingen på mark. Om 
marken värderades lågt vid anskaffningstidpunkten är chansen stor att exploateringen medför 
en lönsamhet dvs. lönsamheten blir större i förhållande till den låga anskaffningskostnaden. 
Ett uppskattat råmarksvärde kan användas som indata vid kostnadsbedömning. 
 

• Kostnader för utredningar om marken 
 
Kostnader för utredningar om marken är kostnader som speglar markens tekniska 
förutsättning och lämplighet. Tekniska förutsättningar analyseras genom utredningar som t.ex. 
markmiljö. Utredningar som kan hänföras markens lämplighet är arkeologiska 
undersökningar, undersökningar om natur- och rekreationsvärde eller landskapsanalyser. Vid 
konsultuppdrag skall även arvodet räknas in i kostnaden för själva utredningen. Utredningar 
kan även innefatta kostnaden för upprättande av exploateringskalkyler och marknadsanalyser. 
 
De utredningar som direkt bidrar till områdets exploatering skall tas med som en kostnad i 
kalkylen. 
 

• Plankostnader 
 
I plankostnaderna ingår kostnaderna för bl.a. planprogram, miljökonsekvensbedömning 
(MKB), samråd, upprättande av detaljplan med tillhörande planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning samt utställning av detaljplan. Plankostnadernas storlek beror på 
många faktorer t.ex. exploateringsområdets förutsättningar, politikernas målsättning med 
området och sakägarnas inställning. Överklagandeprocesser påverkar både kostnad och tid. 
 
Då planarbetet är fördelat på flera kommunala förvaltningar varierar de administrativa 
kostnaderna. Kostnaderna för upprättande av detaljplan kan t.ex. tillkomma planmyndigheten 
varför det kan vara missvisande att ta upp dessa kostnader. Istället bör kostnader som inte rör 
exploateringsenheten brytas ut. 
 

• Genomförandekostnader 
 
Genomförandekostnader innefattar de kostnader som uppkommer när planen genomförs dvs. 
kostnader som uppstår efter att detaljplan antagits. Till dessa kostnader hör t.ex. kostnader för 
uppförande av byggnader, allmän plats; gator och parker, VA-verksamhet, arkeologiska 
utgrävningar, marksanering, evakuering, marklösen för allmänna platser, fjärrvärme, 
dagvattenhantering osv. 
 
Kostnaderna är beroende av vilken planlösning, standard och storlek som väljs för t.ex. gatan i 
området, men påverkas även av markens förutsättningar. Eventuella 
markförstärkningsåtgärder för markens hållbarhet, bergssprängning och schaktning medför 
höga kostnader liksom arkeologiska utgrävningar.  
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3.5.1 Generalplanekostnader 
En generalplaneanläggning är en anläggning som betjänar fler områden än det nyexploaterade 
området såsom trafikanläggningar eller vatten- och avloppsanläggningar som betjänar flera 
områden. Generalplaneanläggningar skall inte bekostas utav fastighetsägarna inom 
exploateringsområdet utan av kommunalskatten respektive VA-kollektivet. Posten skall 
därför inte tas med i exploateringskalkylen eftersom den inte finansieras av de intäkter som 
exploateringen medför. (Kalbro s 90). När kommunen upprättar ett markanvisningsavtal med 
en byggherre förekommer det att kommunen låter byggherren vara med att betala för en 
generalplaneanläggning t.ex. en väg, trots att vägen ”strikt sett” skall betalas via 
kommunalskatten. 

3.6 Intäkter i en exploatering 
En intäkt kan definieras som ”värdet av en prestation”. I en exploateringskalkyl skall 
intäkterna motsvara de kostnader som tagits upp i kalkylen för att ge ett positivt resultat. För 
en kommunal exploateringsenhet utgörs intäkterna av tomtförsäljning, 
exploateringsersättning, gatukostnadsersättning och VA-avgifter. 
 
Interna kommunala beslut och lagstiftning reglerar vad kommunen får ta ut som intäkt samt 
dess storlek. Kommunallagen, plan- och bygglagen och VA-lagen reglerar storleken på taxor 
och avgifter. 
 

• Tomtförsäljning 
 
Intäkten i en markexploatering omfattas främst av den positiva markvärdeförändring som 
exploateringen ger upphov till genom en ändrad markanvändning vilket förutsätter att marken 
får ett högre marknadsvärde än vid anskaffningstidpunkten. Markens värde vid 
försäljningstidpunkten skall betraktas som en intäkt i kalkylen. 
 
Möjligheten att täcka kostnaderna varierar mellan olika kommuner beroende på bostadsbehov 
och fastighetsprisnivå. Tomtprissättningen kan ske utifrån olika principer där de vanligaste 
principerna utgörs av ett kostnadsanpassat och/eller ett marknadsanpassat tomtpris. I ett 
kostnadsanpassat tomtpris är exploateringsförhållandena i den enskilde detaljplanen 
avgörande medan ett marknadsanpassat tomtpris avgörs genom betalningsviljan hos 
marknadens aktörer. Metoderna kan också kombineras då såväl kostnads- som 
marknadsaspekten beaktas. 
 
När indikationer uppstår om att ett markområde behöver utvidgas ökar i regel efterfrågan på 
mark. Spekulationer och förväntningar uppstår i väntan på vilka exploateringsmöjligheter 
markområdet kommer att få. Förväntningar uppstår t.ex. i samband med ny översiktsplan trots 
att planen i sig inte är rättsligt bindande, vilket innebär att det fortfarande råder viss osäkerhet 
kring markens framtida användningssätt. Förväntningarna på marken medför att markens 
värde ökar progressivt trots osäkerheten.  
 
Osäkerhet råder fram till dess att markens användningssätt har fastställts, ett beslut som vilar i 
kommunens händer genom det kommunala planmonopolet. Detaljplanen den avgörande 
faktor som med säkerhet fastställer markens användningssätt och är rättsligt bindande. 
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Figur 7: Värdeutvecklingsmodell Källa: Kalbro, Markexploatering 
 
Råmarkens värdeökning följer progressivt de förväntningar som uppstår från indikationen i 
översiktsplanen och genom detaljplanens olika utvecklingsskeden och koncentreras slutligen 
till detaljplanens antagande som fastställer marken till ett ”säkert” värde.  
 
När detaljplanen antas ändras benämningen från råmark till rå tomtmark vilket beskriver 
markens nya användningsmöjligheter - möjligheten att bebyggas. Markens värde fortsätter att 
öka i takt med att rå tomtmark ombildas till färdig tomtmark. Fastigheter bildas härnäst 
genom fastighetsbildning eller fastighetsregleringsåtgärder för att marken i nästa skede skall 
kunna bebyggas. Markvärdet ökar ytterligare när exploateringsavgifterna har betalats och när 
bygglov slutligen bekräftats. Bebyggd tomtmark är värdeutvecklingsmodellens sista steg.   
 

• Planavgift 
 
En planavgift tas ut av planmyndigheten och skall täcka de administrativa kostnader som 
uppstått i samband med framtagandet av detaljplanen. Planavgiften baseras på beräknad 
tidsåtgång och betalas av den exploatör som får byggrätt i exploateringsområdet. Om 
planenhet och exploateringsenhet är skilda verksamheter skall planavgiften betalas av 
exploateringsenheten till planenheten och då tas upp som en kostnad istället för en intäkt i 
exploateringskalkylen. 
 

• Exploateringsersättning 
 
Exploateringsersättningen förhandlas fram mellan kommun och exploatör i 
genomförandeavtalet och varierar med äganderollen. Ersättningen kan regleras genom 
motkrav som i vissa fall kan vara svårvärderade. Kommunen har större möjlighet att 
bestämma villkoren i markanvisningsavtalet jämfört med exploateringsavtalet, där 
exploateringsersättningen i regel blir lägre och byggherren får en större del av vinsten. 
 

• Gatukostnadsersättning 
 
Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnader från fastighetsägarna 
inom exploateringsområdet för utbyggnaden av allmänna platser. 
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Avgifterna får enbart täcka de kostnader som kan hänföras direkt till området och 
generalplaneanläggningar får inte inkluderas i kostnaden.  
När genomförandeavtal förekommer kan såväl byggherre som kommun bygga ut 
trafikanläggningar och ersättningen för allmän plats inkluderas då i exploateringsersättningen. 
 

• VA-avgifter 
 
Intäkterna för vatten- och avloppssystem (VA) består av anslutningsavgifter för de nybildade 
fastigheterna. VA-verksamheten får finansiera exploateringen genom avgifter i enlighet med 
självkostnadsprincipen. Kommunens taxor för vatten, avlopp och renhållning och upprättas 
genom kommunallagens självkostnads- och likhetsprincip. Intäkterna för VA-avgifter skall 
enbart tas upp i exploateringskalkylen i de fall kostnaderna för anläggning och VA är med. 

3.7 Kommunala avgifter och kostnader enligt lagstiftningen 
Kommunens rätt att ta ut avgifter framgår ur kommunallagens 8 kapitlet § 3b:  
 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För 
tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter 
bara om det är särskilt föreskrivet”. 

 
Lagtexten ger kommunen rätt att ta ut avgifter för vad som omfattas av kommunallagen. Det 
enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation.  

3.7.1 Självkostnadsprincipen 
För byggnadsnämndens verksamhet reglerar plan- och bygglagens 12 kapitel 10§ att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller 
också självkostnadsprincipen, vilken återfinns i både kommunallagen och lagen om allmänna 
vattentjänster och som hindrar kommunen från att utnyttja sin monopolställning i en 
markexploatering.  
 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden) (Kommunallag 
(1991:900 kap 8 § 3c) 
 
”Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej överskrida vad som behövs för att 
täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.” (Lag (1970:422) om allmänna vatten och 
avloppsanläggningar § 24) 

 
Självkostnadsprincipen medger att kommunen får ta ut avgifter för kostnader för vissa av de 
tjänster som de tillhandahåller, men avgifternas storlek får dock enbart motsvara de faktiska 
kostnader som kommunen haft. Syftet med verksamheten får helt enkelt inte vara att ge vinst. 
 
Vid beräkningen av självkostnaderna skall både direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till tas med såsom personalkostnader, material och utrustning samt 
lokalhyra, administrationskostnader etc. Principen säger dock inget om ”kostnadsskälighet” 
och det ställs heller inga krav på att välja de mest kostnadseffektiva lösningarna. 
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3.7.2 Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det 
enskilda fallet. Avgiftsuttaget regleras istället av likställighetsprincipen som återfinns i 
kommunallagens 2 kapitel 2§: 
 

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat.” 
 
Principen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift skall utgå för lika prestation vilket 
tar sig uttryck de kommunala taxor som gäller lika för alla.  

3.7.3 Plan - och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens 
ansvarsområde finns i plan- och bygglagens 12 kapitel. Enligt den nya plan- och bygglagen 
anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked 

2. beslut om lov 
3. tekniska samråd och slutsamråd 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 
5. upprättande av nybyggnadskartor 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för 
nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § och den 
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 
 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet 
med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att 
kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). 

3.7.4 Köp och försäljning av fast egendom 
Kommunallagen reglerar även kommunens handlingsutrymme vid förvärv och försäljning av 
fast egendom. Kommunens mark skall säljas till marknadsvärdet oavsett det bokförda värde 
som marken har i kommunens redovisning vilket medför att kommunens möjlighet att 
påverka bostadsbyggandet med markpriser är begränsade till de markområden som de själva 
äger och där betalningsviljan många gånger svarar mot produktionskostnaden. 29 
 
Beroende upplåtelseform kan dock prissättningen på mark variera kommuner emellan. Vid 
fastighetsförsäljningar har kommunen i regel en stor frihet att själva utforma sin prispolitik 
och i det sammanhanget tillämpa en politik som innebär att fastigheter säljs till ett pris som 

                                                 
29 Rättsligt prövat bland annat i ”Mål nr 8038-1997 Göteborgs kammarrätt där Helsingborgs stad bedömdes ha 
sålt mark under marknadspris och på så vis gynnat enskilt byggföretag otillbörligt. 
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understiger ett förväntat marknadspris t.ex. när kommunen finansierar kommunala nyttigheter 
som sim- eller idrottshallar eller i en kommunal tomtkö.  

3.7.5 EG:s statsstödsregler  
Vid köp eller försäljning av mark och byggnader räknas som statsstöd alla former av 
försäljning till underpris i förhållande till marknadspriset respektive köp till pris som 
överstiger marknadspriset. EG-rätten tillåter olika former av statsstöd men förbjuder sådant 
stöd som kan anses konkurrensbegränsande dvs. som gynnar ett visst företag eller en viss 
produktion30. Europeiska kommissionen beslutade år 2007 att inleda ett formellt 
granskningsförfarande mot Sverige efter att en kommunal fastighet såldes till underpris. OI 
detta fall tvingades företaget att återbetala mellanskillnaden mellan erlagt pris och 
marknadspris.  
 
Kommunen har en kommunalrättslig kompetens att genomföra förvärv och försäljning av 
mark och byggnader, ofta mot vederlag och på ett sätt som de själva avgör. När markens 
självkostnad är lägre än marknadspriset förekommer det att kommunen sänker markpriset 
vilket i princip betyder att kommunen subventionerar byggandet.  
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 Cirkulär 2007:8, Tillämpning av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och 
köp av mark och byggnader 
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4 Risk och osäkerhet 

4.1 Identifiering av risk och osäkerhet 
När kommunen fattar beslut om ett förslag som medför en större investering bör kommunen 
först beräkna konsekvenserna av verksamhetens kostnader och intäkter och se hur de påverkar 
resultatet eller ”vinsten”. Hur stora investeringskostnaderna eller det löpande underhållet blir 
och hur marknaden i framtiden kommer att se ut beräknas med stor osäkerhet31. En 
exploateringskalkyl är precis som andra prognoser behäftad med en viss osäkerhet. När en 
exploateringskalkyl upprättas bör osäkerheten identifieras för att minimera de risker som 
plötsligt kan förändra exploateringens ekonomiska effekter och följder.  
Alla exploateringar är unika och bär sina risker, men det finns situationer och händelser som 
är jämförbara med andra exploateringar.  
 
Att definiera begreppet risk är komplicerat då det finns många definitioner beroende 
sammanhang. Begreppet risk är nära besläktat med ”osäkerhet” som i sin tur kan utgöra ett 
hot eller en möjlighet. Hotet uppstår genom en negativ effekt och möjligheten uppstår genom 
en positiv effekt32. Hillson menar på att man bör hantera både hot och möjligheter. Om både 
hot och möjligheter listas ökar chansen att uppnå projektets mål då hot kan hindras och 
möjligheter fångas. Det går att minimera risker genom att identifiera dem samt bedöma hur de 
kan påverka ett projekt. Genom att identifiera dessa situationer och händelser kan i nästa steg 
sannolikheten värderas för att dessa situationer och händelser uppstår.  
 
De Excelprogram som många gånger används i kalkylering begränsar emellertid många av de 
arbetstekniska problem som hänger samman med denna uppgift. 33 För att skapa respekt för 
de slutsatser som dras bör de eventuella effekter som inte hanteras inom kalkyldokumentets 
ramar anges för sig. 

4.1.1 Risker i exploateringsprocessen 
Följande händelser och situationer kan identifieras som risker och kan hänföras till 
exploateringsprocessen. 
 

• Processrisk 
 
Tiden innan detaljplanen antas omfattas förenklat av en processrisk som följer osäkerheten 
kring markens användningsområde. Finns ingen byggrätt på marken, men kan komma att 
beviljas, avspeglas det oftast i kalkylräntan som ett påslag för risk. Ovetskapen om framtida 
utfall ger en högre kalkylränta och en högre kostnad. I exploateringskalkylen antas en 
värdeförändring för marken - stigande, konstant eller fallande - tre scenarier vars följder bör 
analyseras. 
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• Planrisk 
 
Planrisken anses vara den risk som betraktas som störst enligt byggherrar. Ju tidigare mark 
förvärvas i förhållande till att den formella planprocessen påbörjas, desto större är osäkerheten 
gällande ambitionerna för marken. Planrisken omfattar osäkerhet gällande vad, när och hur 
mycket som får byggas och upphör först efter planens antagande. Att upprätta ett planförslag 
är kostsamt och alltid en risk i förhållande till osäkerheten gällande planens antagande. 
Markanvisningsavtalet försäkrar inte heller ett antagande av detaljplan, vilket medför att 
byggherren själv får bära den ekonomiska risken för upprättande av detaljplan utan rätt till 
någon ersättning om planarbetet avstannar.  
 

• Marknadsrisk 
 
Marknadsrisken följer hela planprocessen men ökar efter att detaljplan antas. Marknadsrisken 
följer med planprocessens tidsåtgång och ju längre tid planprocessen tar desto större blir 
också den marknadsrisk som följer. Marknadsrisken är bunden till läge, kostnader, utformning 
och efterfrågan och innefattar prisrisker som är beroende av hur marknaden rör sig. 
 
Marknadsrisken behöver dock inte enbart innebära en risk för förluster utan också en 
möjlighet till vinster. Ränteläget som innefattas i marknadsrisken utgör både en risk och en 
möjlighet och räntekostnaden kan både hänföras till kostnadssidan och nyttosidan. 34 En 
räntehöjning på grund av konjunkturförändringar medför dock en avmattning av både pris och 
efterfrågan.  
 

• Genomföranderisk 
 
Genomföranderisken speglar förmågan att genomföra exploateringen till beräknade kostnader. 
Vissa byggherrar väljer att sprida sina risker genom att låta antalet bostadsprojekt variera i 
storlek, slag och målgrupp samt bedriva projekten på geografiskt skilda marknader med olika 
förutsättningar. Genom att kommunen upprättar s.k. ”flexibla planer” som i jämförelse med 
hårt detaljerade planer anpassar sig bättre efter marknadens förutsättningar, kan riskerna vid 
en eventuell lågkonjunktur mildras. Genomföranderisken innefattar även osäkerhet av teknisk 
och juridisk karaktär. 
 

• Administrativ risk 
 
Administrativa risker är risker som arbetas in i projektet och kan t.ex. utgöras som brister i 
den interna miljön eller vad gäller avsaknaden av kompetens att bedöma risk och osäkerhet. 
 

• Finansiell risk 
 
Den finansiella risken uppstår i själva finansieringen av exploateringen och beror på 
finansieringsmetod. Den finansiella risken följer marknadsekonomin och omfattas av risker 
som valutarisk, kreditrisk eller ränterisk. Kreditrisken uppstår t.ex. om motparten inte 
fullföljer sina åtaganden.  
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• Politisk risk 
 
Den politiska risken kan beskrivas som konsekvenser av politiskt fattade beslut som t.ex. 
regleringar eller förändringar i lagen eller beslut utifrån partipolitiska intressen i en nämnd.
  
 
   
Planläggning   Projektering  Genomförande Slutbesiktning 
 
  
Processrisk Politisk risk Genomföranderisk    
 
 Planrisk  Marknadsrisk Finansiell risk   
      
  Administrativ risk    

  
 Tid 

 
Figur 8: Modellen visar olika risktyper som kan identifieras under exploateringsprocessen  

4.1.2 Känslighetsanalys 
En metod som belyser oväntade händelser i en exploateringskalkyl är en känslighetsanalys. 
Känslighetsanalysen visar på hur olika händelser t.ex. i omvärlden kan påverka utfallet i 
exploateringskalkylen genom att ingångsvärden och utvecklingsnivåer ändras. Med andra ord 
hur kalkylresultatet påverkas av att viktiga parametrar ändras. 
 
Osäkerhet kan simuleras i kalkylen genom att man gör antagande om hur de olika 
kalkylvärdena statistiskt sätt fördelas eller genom satt ange minimi- och maximivärden. 
Datorn får sedan slumpmässigt bestämma en viss uppsättning kalkylvärden och utföra 
kalkylen på dessa. Analysen ger en överblick av möjliga utfall av investeringen och resultatet 
av analysen är bra som underlag innan ett projekt sätts igång35.  

4.1.3 Värdepåverkande faktorer 
Att studera marknadsförutsättningarna är avgörande för att kunna bedöma påslaget för risk i 
en markexploatering. Markområdes värdeutveckling har vi konstaterat beror på vad marken 
anges för användningsområde, men de värdepåverkande faktorer är många och kan 
identifieras i följande kategorier36: 
 

• Fastighetsrelaterade faktorer   
Upplåtelseform, läge, omgivning, storlek, standard, bearbetningsgrad, terräng, 
planbestämmelser, rådighetsbegränsningar och rättsliga belastningar 
 

• Marknadsrelaterade faktorer 
Utbud, efterfrågan, aktörer och deras villkor 
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• Områdesrelaterade faktorer 
Politik, samhällsekonomi, inflation, konjunktur, kreditvillkor, räntor, lagstiftning, arbetsmarknad, och 
beskattning 
 
Att människor vill bo centralt bidrar till en hög efterfrågan i centrala områden vilket bl.a. 
medför att risken för vakanser minskar. En lägesparameter kan även utgöras genom kulturella 
och historiska skillnader där den omgivande bebyggelsens utformning skapar attraktiva 
värden. Människor har olika preferenser för vad som är attraktivt vilket i vissa fall utgörs av 
närhet till god kommunikation, service, arbete eller till vackra rekreationsområden.  
 
I lågkonjunktur pressas priserna i en nedgående prisspiral och ökar kostnaderna medan 
priserna i högkonjunktur istället ökar. Kännetecknande för lågkonjunkturen är en hög 
arbetslöshet, en låg investeringsnivå samt en marknad där antalet konkurrerande företag är få. 
När marknadsekonomin stärks följer en högkonjunktur genom en ökad produktion och ökade 
vinstnivåer vilket i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen.  
 
Där bostadsbrist råder är marken oftast begränsad vilket leder till att all byggbar mark oavsett 
markförhållanden blir intressant. Kostnaderna för marken påverkas genom t.ex. förorenad 
mark som måste saneras eller mark med geologiskt sämre förutsättningar som behöver 
prepareras. Trots att denna typ av markområden har ett lägre markpris kan kostnaderna för 
åtgärderna bli högre än intäkterna. 
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5 Studie om ekonomiska bedömningar i sak och process i 
”tidiga skeden” 

5.1 Göteborg kommun 
 
Följande planprogram har varit i fokus för hur ekonomiska bedömningar hanterats i sak och 
process:  
 

• ”Program för bostäder m.m. väster om Kärra” 
• ”Program i Kålltorp”  

5.1.1 Kartläggning av exploateringsverksamheten i Göteborg kommun 
Fastighetskontorets exploateringsavdelning ansvarar för exploatering av bostäder, industri och 
handel inom kommunen med undantag för områdena norra- och södra Älvstranden. För dessa 
områden, även kallade ”Göteborgs Älvstad”, ansvarar Älvstranden utveckling AB för 
utvecklingen.  
Exploateringsavdelningen medverkar i planläggningsarbetet genom att ansvara för planens 
genomförandefrågor och beskriva de tekniska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna till 
följd av exploateringen. 

 
Figur 9: Organisationsstruktur över fastighetskontoret i Göteborg  
Källa: Göteborgs fastighetskontor 

5.1.2 Nämnd och mål för exploateringsverksamheten 
I Göteborg har varje teknisk förvaltning en nämnd. Fastighetsnämnden är kommunens mark- 
och bostadspolitiska organ som i exploateringssammanhang bl.a. ansvarar och beslutar om 
förvärv, iordningställande och tillhandahållning samt försäljning och upplåtelse av 
kommunens mark. Nämnden lämnar markanvisningar och ansvarar för kommunens 
exploateringsekonomi och budget vid planering och plangenomförande. Fastighetskontoret är 
fastighetsnämndens tjänstemannaförvaltning och har i uppdrag att bevaka att stadens mark 
utnyttjas affärsmässigt och att all exploatering genomförs till lägsta kostnad för staden. 
 
Fastighetsnämnden är enligt kommunfullmäktiges budget 2010 processägare till prioriterade 
målet ” Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 
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2010.” 37 Med processägare menas att nämnden skall ha en samordnande och ledande roll i 
arbetet med att nå ett prioriterat mål. De inriktningar och prioriterade mål som beskrivs i 
budgeten skall konkretiseras och omsättas i praktiken av berörd nämnd. I Göteborg upprättar 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden ett gemensamt 
inriktningsdokument för nämndernas verksamheter med syfte att stärka nämndernas 
gemensamma ansvar. I dokumentet har nämnderna förutom kommunfullmäktiges prioriterade 
mål, tillfört mål som utgår från nämndernas specifika förhållanden. 
 
Mål som direkt berör exploateringsavdelningen är att verksamheten tidigt skall identifiera 
kostnadsdrivande investeringar i trafik, VA, park etc. i exploateringsprojekten. De 
ekonomiska förutsättningarna skall balanseras både mot de bostads- och näringspolitiska 
målen och en viktig förutsättning för god ekonomi är att skapa balans mellan projekt med 
olika ekonomi. I samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och 
trafikkontoret skall detaljplaner väljas som är genomförbara utifrån en sammantaget god 
exploateringsekonomi med hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. För 
att kunna uppfylla detta mål skall gemensamma metoder för tidiga ekonomiska analyser och 
konsekvenser utarbetas. 
 
För att skapa en god exploateringsekonomi utifrån ovanstående och kommunfullmäktiges mål 
skall gemensamma metoder för tidiga ekonomiska analyser och konsekvenser utvecklas i 
produktionsplanens projekt. 38 

5.1.3 Ekonomisk bedömning i initieringsskedet 
En allmängiltig och generell utgångspunkt för de övergripande mål som kommunstyrelsen 
upprättat gemensamt för stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret är ledordet ”hållbar 
utveckling” vilket innebär att sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter ska ligga till grund 
för all planering. Dessa aspekter skall vägas mot varandra på ett sätt som främjar en 
långsiktigt god hushållning. 39 
  
För att ett formellt planarbete skall starta en plan finnas med i den så kallade 
”produktionsplanen”. Produktionsplanen är ett politiskt styrt inriktningsdokument som 
gemensamt tas fram av stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret och 
omfattar de detaljplaner, program, översiktsplanearbeten och andra översiktliga studier som 
skall starta nästkommande år och för de två följande åren därefter. Planen är en bilaga till 
byggnadsnämndens budget.  
 
De tre förvaltningarna har en gemensam ärendebedömning för bl.a. inkomna förfrågningar 
kallad ”Inkorgen”, där representanter från kontoren samråder kring inkomna förfrågningar. 
Stadsbyggnadskontorets planavdelning gör en planmässig lämplighetsbedömning medan 
fastighetskontoret företräder kommunen som markägare utifrån bostads- och 
näringslivsändamål, men deltar också i bedömningen av inkomna förfrågningar genom att 
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utreda konsekvenserna av planen ur ett genomförande- och ekonomiskt perspektiv. Även 
trafikkontoret deltar i bedömningen genom att företräda kommunen ur trafiksynpunkt. 
Produktionsplanens utgår från kommunfullmäktiges budgetramar och analyserar utifrån 
gällande översiktsplan samt utifrån ledordet ”hållbar utveckling”. 
 

 
 
Figur 10: Exploateringsprocessen, Källa: Göteborg Stad fastighetskontoret 

5.2  Hantering av ekonomisk bedömning i programskedet 
Först när den formella planprocessen startat och en handläggare får ett projekt tilldelat sig ur 
produktionsplanen påbörjas arbetet med att samordna de ekonomiska konsekvenser som 
planarbetet medför. De intervjuade projektledarna anger att de oftast påbörjar sitt arbete 
utifrån ett blankt blad.  
 

• ”Program för bostäder m.m. väster om Kärra” 
 
Programmets syfte är att klargöra förutsättningarna för och lämpligheten av en utbyggnad av 
blandstad med ca 1000 – 2000 nya bostäder, skola m.m. i en sammanhängande grönstruktur. 
Utgångspunkten är att forma en stadsdel med god kollektivtrafikförsörjning vilket förutsätter 
en hög exploateringsgrad. 
 
För ”Program för bostäder m.m. väster om Kärra” finns en fördjupad översiktsplan till grund. 
I framtagandet av den fördjupade översiktsplanen upprättades också en kommunalekonomisk 
studie ”Konsekvenser av bostadsbyggnation i Kärra – en begränsad kommunalekonomisk 
analys av etapp 1 och 2” som belyser de ekonomiska effekterna av projektet inom områdena: 
 

• Förskola 
• Grundskola 
• Trafik 
• VA 
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Studien benämns kommunalekonomisk och ligger till grund för de ekonomiska bedömningar 
som projektledaren själv genomför i programskedet, vilka återfinns som grovt rubricerad i 
inkomster och utgifter i en övergripande kalkyl omnämnd ”förkalkyl”. Till inkomster och 
utgifter hänförs posterna: 
 
Inkomster: 

- Markförsäljning 
 
Utgifter: 

- Övergripande gatuanläggningar 
- Övergripande park- och natur 
- Övergripande infrastruktur 

 
Intäkter till följd av markförsäljning omnämns att utredas mer i detalj i kommande 
detaljplanearbete liksom kostnader för t.ex. utredningar och andra merkostnader. 
Projektledaren anger att planprogrammet har till syfte att utgöra ett diskussionsunderlag och 
genomförandekostnaderna redovisas därför i kalkylen mycket översiktligt. 
 

• ”Program om Kålltorp” 
 
Syftet med programmet är att utreda möjligheten att ändra tidigare planerat allmänt ändamål 
för sjukhus till bostadsändamål eller andra ändamål som behövs inom stadsdelen. En park 
skall ses över samt befintliga byggnader inom området, möjliga tillfarter till området och att 
allmänna gång- och cykelstråk säkerställs inom området. Programhandlingen anger att antalet 
bostäder inte är bestämt. 

 
För ”Program om Kålltorp” finns ingen fördjupad översiktsplan utan kommunens 
översiktsplan ligger till grund. Enligt projektledaren fanns inget ekonomiskt underlag 
framtaget till grund för programmet, utan att det delvis är syftet med att ta fram ett 
planprogram. Exploateringskalkylen som tagits fram i programskedet innefattar information 
om inkomster och utgifter som projektledaren själv anser vara relevanta i planprogramskedet, 
vilka främst utgörs av: 
 
Inkomster:  

- Markförsäljning alternativt tomträtt 
 
Utgifter: 

- Övergripande allmän platsmark 
 
Kommunens intäkter bedöms dock överstiga kostnaderna och planekonomin betraktas enligt 
projektledaren som god. I planprogrammet anges vidare att kostnader och intäkter skall 
utredas mer noggrant i kommande detaljplanearbete.  

5.2.1 Projektansvar 
Med projektansvar menas vilken roll exploateringsavdelningens handläggare har i 
planläggningsarbetet. Projektledarna svarar likartat att deras ansvar i planprocessen är att 
samordna projektets genomförandefrågor och upprätta genomförandeavtal rörande dessa 
frågor. De anger också att de har ett ekonomiskt samordningsansvar, men att upprätta 
detaljerade kalkyler först sker i detaljplaneskedet. 
 
Exploateringsavdelningen har en intern definition av begreppet projektledare per definition att 
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en handläggare har en längre erfarenhet och en större kompetens med ansvar för mer 
omfattande projekt. De med en kortare erfarenhet benämns exploateringsingenjörer.  

5.2.2 Kalkylverktyg 
De kostnader och intäkter som förväntas uppstå i en markexploatering skall föras in i ett för 
saken utformat program kallat ”Projektstruktur”. Programmet har tagits fram i syfte att hjälpa 
projektledarna att på ett effektivt sätt hantera exploateringsekonomin till följd av ett projekt. 
Hur omfattande kalkylen blir beror på vilken roll eller roller kommunen har i exploateringen.  
 
När det gäller att inhämta information om kostnader för kommunalteknisk infrastruktur 
inhämtas information främst från trafikkontoret, en informationsöverföring som kan förbättras 
enligt en av projektledarna.  Information om kostnader inhämtas också från tidigare 
genomförda projekt och utredningar genom en dialog medarbetare emellan. På 
exploateringsavdelningen finns många olika kompetenser inom lantmäteri, arkitektur, miljö, 
fysisk planering osv och samarbetet och erfarenhetsutbytet anses stort medarbetare emellan.  
 
Information förs in och uppdateras i kalkylen av projektledarna allteftersom planarbetet 
fortskrider och samordnas under kalkylens förrubricerade poster. Kalkylen i ”Projektstruktur” 
har även till syfte att förenkla budgetuppföljningen genom att projektledaren bedömer när i 
tiden utgiften kan uppstå.  
 
En av projektledarna framhåller i intervjun att hon anser att information om 
exploateringskostnader inhämtas och bedöms i ett alltför sent skede i planprocessen, då 
ekonomin tenderar att ”skena iväg” och att vissa ekonomiska bedömningar kunde ha ägt rum i 
ett tidigare skede, om än osäkra.  
 
Projektledarna hävdar vidare att ekonomisk bedömning och kalkylering i sig tar tid och att 
kalkylens resultat blir ett resultat av vad projektledaren hinner med. Vid handläggning av 
många detaljplaner samtidigt görs ständiga utvärderingar om hur projekttiden skall fördelas 
och prioriteras, varför tiden ibland inte räcker till för omvärldsanalys eller ekonomiskt 
spekulerande.  

5.2.3 Osäkerhet och risker 
I ”Projektstruktur” kan planprojekten prövas med ”Succesivmetoden” vilket innebär att olika 
procentsatser förs in i kalkylen grundade på osäkerhetens ”sannolikhet” rubricerade minst, 
troligt och max. Procentsatsens storlek varierar i samband med den osäkerhet som kan 
förankras med olika tidpunkter i exploateringsprocessen. Metoden används dock sällan i 
programskedet enligt projektledarna. 
 
Generellt sett bevakas risker genom avstämning ”uppåt” dvs. i kommunikation med chef eller 
annan beslutsfattare.  
 
En faktor som anges som riskfaktor är den ”överklaganderisk” som följer med planen inför 
antagande. Exploateringsgraden anges som en annan ”riskfaktor” som är nära anknuten till 
planprojektets totala ekonomiska utfall och som kan påverkas vid politiska oenigheter. En av 
projektledarna relaterar också begreppet osäkerhet till markmiljön och menar på att 
markmiljö, geoteknik och arkeologi kan medföra höga kostnader som är svåra att förutspå. 
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5.2.4 Uppföljning och utvärdering 
Ekonomisk uppföljning av exploateringsprojekt sker i samband med avdelningens 
budgetuppföljning och skall lämnas till avdelningens ekonomi- och budgetansvariga. Inför 
uppföljning skall även risk och osäkerhet bedömas samt eventuella avvikelser och 
förklaringar till dessa.  
 
Först efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker en slutredovisning av projektet där bland 
annat exploateringskalkylens utfall skall jämföras med exploateringens reella resultat. 
Projektledarna har själva ingen erfarenhet av hur det går till i praktiken. En av dem nämner 
dock att ekonomiska avvikelser som överstiger 25 procent skall följas upp genom redogörelse 
från ansvarig projektledare.  
 
Problem och svårigheter som upplevs av projektledarna i programskedet (även senare) är att 
förutse exploateringskostnadernas storlek t.ex. utredningskostnader eller 
entreprenörskostnader som kommer att infalla först i ett senare skede. De eftersträvar fler 
lättillgängliga muntliga och skriftliga källor att tillgå och mer projekttid att lägga på 
ekonomiska bedömningar och kalkylering.  
 
Projektledarna tror att kommunen med en större kostnadsmedvetenhet kan bidra till att sänka 
de totala exploateringskostnaderna och att det finns utrymme både inom avdelningen och mot 
andra förvaltningar att förbättra effektivitet, tidsåtgång och träffsäkerheten med resurser.  

5.3  Stockholm kommun 
Följande planprogram har varit i fokus för hur ekonomiska bedömningar hanterats i sak och 
process:  
 

- ”Nordvästra Kungsholmen - Planprogram för ett stadsutvecklingsområde 
 (Kristinebergshöjden) 
- ”Program för kvarteret Primus1 mm. inom stadsdelen Lilla Essingen”.  

5.3.1 Kartläggning av exploateringsverksamheten i Stockholm 
Exploateringsverksamheten i Stockholms kommun genomförs i kommunal regi genom 
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Exploateringskontoret ansvarar för 
samtliga exploateringsfrågor i planprojektens genomförande, ekonomi och uppföljning samt 
anvisar stadens mark till byggherrar.  Kontoret är i huvudsak en beställarorganisation vilket 
innebär att arbetet med det praktiska genomförandet handlas upp i konkurrens. 
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Figur 11: Organisationsstruktur för exploateringskontoret i Stockholm, 
Källa: Exploateringskontoret 

5.3.2 Nämnd och mål för exploateringsverksamheten 
Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering 
samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön. Nämnden 
skall genomföra detaljplaner i den mån det ankommer på staden när det gäller gator, vägar, 
torg, parker och andra allmänna platser samt annan mark under nämndens förvaltning. 
Nämnden skall också samverka i arbetet med att utveckla planeringen för stadens framtida 
bostadsförsörjning tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
Exploateringsnämnden beslutar om investeringar och har förutom det fulla ansvaret för 
projektets genomförande, ansvar för ekonomi och uppföljning.  

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål för exploateringsnämnden år 2010 är ”Det skall 
byggas många bostäder i Stockholm” vilket för nämnden innebär att anvisa ca 2500-3500 
lägenheter per år samt planera för minst 15 000 bostäder under mandatperioden. Ett annat 
inriktningsmål för exploateringsnämnden säger att ”Stadens verksamheter skall vara 
kostnadseffektiva” vilket innebär att budgeten skall vara i balans och för nämnden innebär en 
god styrning av exploateringskostnaderna samt att stadens mark skall förvaltas effektivt. 
 
Som ett led i att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande arbetar kontoret kontinuerligt med 
att utveckla och förbättra verksamhetens huvud- och stödprocesser. Förbättringsåtgärder har 
tagits fram i samband med översyn av exploateringsnämndens ekonomistyrning för 
investeringsprojekten. Sedan 2010 har en ny gemensam projektstyrningsmetod tagits fram för 
stora investeringsprojekt med systemstöd för uppföljning. Kommunfullmäktige har också 
beslutat att ta fram en samlad strategi för stadens investeringar för att lättare kunna prioritera 
mellan olika investeringsprojekt och skapa möjlighet att styra, utvärdera, samordna 
investeringar. 40

 

5.3.3 Ekonomisk bedömning i initieringsskedet 
Exploateringskontoret redovisar ett plans ekonomiska förutsättningar enligt nuvärdesmetoden 
och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. För att en planläggning skall påbörjas skall 
underlaget först godkännas av exploateringsnämnden i ett så kallat inriktningsbeslut. 
Inriktningsbeslutet och dess innehåll ligger sedan till grund för själva planarbetet.  
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Ett inriktningsbeslut innebär en första avstämning mellan förvaltning och nämnd och ger en 
signal till omvärlden om att ett projekt planeras. En idé om en investering skall först utredas 
grundligt och sedan formuleras i ett översiktligt program inklusive en översiktlig ekonomisk 
plan. Exploateringsnämnden tar därefter ställning till investeringen i ett inriktningsbeslut. Ett 
beslut som kan fattas i ett särskilt ärende eller i budgetsammanhang. Inriktningsbeslutet 
innebär emellertid inte att investeringen verkligen kommer att fullföljas, utan utgör endast ett 
klartecken till fortsatt utredning. 
 
Beslutsunderlaget inför ett inriktningsbeslut skall innehålla: 
 

- investeringens mål och syfte  
- översiktlig redovisning av åtgärder, prestationer och miljökonsekvenser 
- översiktlig tidsplan 
- översiktlig ekonomisk plan och investeringskalkyl 
- uppgifter om hur investeringen påverkar framtida driftkostnader 

 
Bedömning om investering och drift kan inrymmas i beslutande planeringsnivå och i framtida 
budgetramar. Beslutsunderlaget skall även innehålla en bedömning av risker och 
osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer kan t.ex. vara osäkra mark- och grundförhållanden eller 
miljöproblem, osäkra inkomster eller utgifter, finansieringsansvar, ansvarsfördelning, kritiska 
moment i tidsplanen i förhållande till andra investeringar eller risk för eventuella 
överklaganden. Ett inriktningsbeslut kan samtidigt utgöra en planbeställning till 
stadsbyggnadsnämnden, om inte planarbetet redan har påbörjats. 
 
 

 
 
Figur 12: Exploateringsprocessen, Källa: Stockholm stad Exploateringskontor 
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5.4  Hantering av ekonomisk bedömning i programskedet  
 
När en projektledare får ett projekt tilldelat sig i programskedet finns redan en översiktlig 
ekonomisk plan och investeringskalkyl framtagen för projektet genom det inriktningsbeslut 
som ligger till grund för själva planläggningen. Många gånger medverkar projektledaren att 
fram beslutsunderlag till inriktningsbeslutet. 
 

• ”Program för nordvästra Kungsholmen” – ”Kristinebergshöjden” 
 
Kristinebergshöjden ingår i stadsbyggnadskontorets program för nordvästra Kungsholmen. I 
programmet föreslås dagens stora och ytkrävande trafikplats ersättas med en ytsnål och 
stadsmässig cirkulationsplats, för att möjliggöra bebyggelse av ca 300 lägenheter och ca 50 
000 kvm kommersiell yta m.m. Mot Essingeleden föreslås i programmet kontorsbebyggelse 
och mot Kristinebergs-parken bostäder.  
 
För programmet godkändes och beslutades om en totalekonomi av dåvarande gatu-och 
fastighetsnämnden (idag exploateringsnämnden) för hela området. Därpå beslutade nämnden 
om ett inriktningsbeslut som samtidigt utgjorde en planbeställning för delprojektet 
”Kristinebergshöjden” där projektets ekonomiska konsekvenser redovisades översiktligt med 
beslut om ”vidare utredningsarbete” inom vissa ekonomiska ramar. Beslut om markanvisning 
till byggherrar togs samtidigt. 
 
När planläggning pågått i några år upprättades ett nytt inriktningsbeslut för 
exploateringsnämnden att besluta om med anledning av att de ekonomiska konsekvenserna 
för projektet tidigare inte redovisats i detalj. De ekonomiska förutsättningarna för projektet 
redovisades enligt nuvärdesmetoden samt vilka budgetkonsekvenser projektet skulle medföra. 
 
Genom inriktningsbeslutet får handläggaren tillhanda projektets ekonomiska ramar tidigt. 
Inkomster och utgifter förfinas, följs upp och redovisas av projektledaren allteftersom 
planarbetet fortskrider. 
 

• ”Program för kv. Primus 1 m.m. i stadsdelen Lilla Essingen” 
 
Målsättningen med programarbetet är att utveckla Lilla Essingens norra del till ett 
stadsmässigt område med ca 300 lägenheter och 15 000 kvm kommersiell yta. 
 
För ”kvarteret Primus” finns också av exploateringsnämnden ett godkänt inriktningsbeslut då 
beslut om markanvisning till byggherrar samtidigt fattades. Den översiktliga 
investeringsplanen samt den ekonomiska planen som utgör underlag till inriktningsbeslutet 
ligger till grund för investeringskalkylen som projektledaren under programarbetet 
vidareutvecklar och detaljredovisar. 
  
Trots att exploateringsprocessen sträcker sig över en lång period är detaljeringsgraden stor i 
kalkylen i löpande priser och beaktandet av de ekonomiska konsekvenserna för investeringar, 
driftkostnader och intäkter. Kalkylen revideras och utvärderas ofta i samband med att 
projektets osäkerhetsfaktorer blir mindre.   
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I programarbetet finns krav på att miljökonsekvenser skall utredas, i enlighet med 
lagstiftningen, och på motsvarande sätt skall en konsekvensbeskrivning i forma va en 
kommunalekonomisk studier genomföras. 
 
Investeringskalkylen ligger sedan till grund för ett så kallat genomförandebeslut som i 
samband med planens antagande, skall godkännas av Exploateringsnämnden.  

5.4.1 Projektansvar 
Projektledarna anger att de lägger ner mycket projekttid på projektekonomi och menar på att 
de som tjänstemän har ett ansvar gentemot stadens ekonomi. De anger också att de ansvarar 
för projektets genomförandefrågor vilka är starkt kopplade till ekonomin. När ett planarbete 
startar upprättar projektledaren en projektplanering innefattande en exploateringskalkyl 
utifrån stadens totala exploateringsbudget samt driftkostnader per år. 
 
På exploateringskontoret finns särskilda specialistfunktioner för miljö-, park-, trafik- och 
anläggningsfrågor. Projektledarna upplever det som en stor tillgång att nästan samtliga 
genomförandefrågor kan omhändertas inom kontoret. Arbetet med samordnings- ekonomi- 
och tidsplanfrågor fortskrider successivt under hela exploateringsprocessen i nära samarbete 
med stadsbyggnadskontorets planavdelning. 

5.4.2. Kalkylverktyg 
För att, enligt projektledarna själva, arbeta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, arbetar 
exploateringskontoret med ett it-verktyg kallat ”Agresso”. Varje projektledare redovisar sina 
projekts ekonomiska förutsättningar i kalkylen enligt nuvärdesmetoden och då även vilka 
budgetkonsekvenser som projektet medför. En investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden tar 
hänsyn till kommande investeringar från och med beslutstillfället i löpande priser och beaktar 
de ekonomiska konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 
 
Projektledarna upprättar investeringsplaner i ”Agresso” genom att föra in 
kalkylförutsättningar, inkomster och utgifter (nyckeltal) i en förrubricerad nuvärdeskalkyl 
enligt nuvärdemall. Även budgetkonsekvenser redovisas utifrån investeringsbudget och 
försäljningsinkomster. I ”Agresso” genomförs även beställningsuppföljningar och 
upphandling. 
 
Projekten uppdateras ständigt och i samband med budgetuppföljning. Projektledarna anser att 
systemet ger en god samlad bild över den totala exploateringsekonomin för varje projekt och 
att systemet minskar sårbarheten, då projektets aktuella ekonomiska status, historia och 
nyckeltal finns lättillgänglig. 

5.4.3. Osäkerhet och risker 
Osäkerhet redovisas procentuellt genom en känslighetsanalys i ”Agresso” som anger 
prisförändringar i exploateringsutgifterna och/eller förändring i försäljningspriset. Någon 
känslighetsanalys redovisas inte i inriktningsbeslutet, utan risker och osäkerheter beskrivs i 
text. Risker och osäkerhetsfaktorer som omnämns i inriktningsbeslutet för 
Kristinebergshöjden omfattas t.ex. av tidsplanförskjutningar med anledning av överklagande 
av detaljplan, komplicerad projektering eller konstruktions- och anläggningskomplikationer 
av trafikplatsen. En annan riskfaktor anses vara en stark opinion mot projektet i samband med 
det värde av naturmark som tas i anspråk och som kan försena eller förändra projektet. Andra 
osäkerhetsfaktorer som anges är konjunkturförhållandena gällande marknadsläget för 
kommersiella lokaler vid tidpunkten för överlåtelse. 
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I inriktningsbeslutet framgår att den ekonomiska risken åvilar byggherren gällande 
projekteringen, men att kommunen bär risken för förgävesprojektering vilken kommunen 
själv får stå för. 

5.4.4 Uppföljning och utvärdering 
Slutredovisning av projektet sker när projektet är nästintill färdigställt i genomförandeskede. 
För projekt med stora avvikelser eller som har förändrats i tid, kostnader eller genomförande 
skall en slutredovisning ske till exploateringsnämnden i form av ett ”särskilt ärende”. I 
slutredovisningen besvaras frågor som om projektets mål och syften har uppnåtts, om 
tidsplanen och budgeten hållits, om några avvikelser inträffat i förhållande till 
investeringskalkylen, utgifter, inkomster och finansiering, hur risker har hanterats och vilka 
orsakerna är om det förekommit avvikelser.  
 
Trots att planer ibland redan i ett tidigt skede visar på ekonomisk förlust kan de genomföras. 
De ”krav” som ställs på projektledaren är att genomföra planen med en god projektekonomi, 
vilket även innefattar själva hanteringen av exploateringsekonomin. 

5.4.5 Problematik och förbättringsåtgärder 
Projektledarna anser att det är svårt att uppskatta kostnader i tidiga skeden. Genom att 
förbättra rutinerna för utvärdering av projekten samt arbeta fram fler nyckeltal kan de arbeta 
fram en större ”erfarenhetsdatabas” och därmed förenkla samt förbättra den ekonomiska 
träffsäkerheten.  
 
Många exploateringsprojekt har beräknats bli ekonomiskt kostsamma till följd av omfattande 
utgifter för markförvärv, evakuering, marksanering och grundförstärkning samt att 
exploateringarna fodrar särskilda infrastrukturlösningar. Som led i att åstadkomma ett 
effektivt resursutnyttjande arbetar kontoret kontinuerligt med att utveckla och förbättra 
verksamhetens huvud- och stödprocesser till framtagandet av underlag till 
investeringsbesluten. Det ökar även möjligheten till jämförelser mellan olika projekt. 
 
På kontoret pågår också ett arbete med att ta fram ett mått på täckningsgraden i projekten. 
Måttet anger hur stor andel av projektets utgifter och tillkommande driftkostnader som täcks 
av projektets inkomster och tillkommande intäkter. Täckningsgraden har hittills beräknats på 
projekt med inriktnings- eller genomförandebeslut som har beräknats med nuvärdesberäkning 
sedan 2008.  

5.5 Malmö kommun 
Följande planprogram har varit i fokus för hur ekonomiska bedömningar hanterats i sak och 
process:  
 

- ”Norra Sorgenfri – program” 

5.5.1 Kartläggning av exploateringsverksamheten i Malmö 
Exploateringsprocessen i Malmö kommun genomförs i kommunal regi genom 
stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och gatukontoret som också delar kontor i Malmö 
Stadshus. Fastighetskontoret har som primär uppgift att tillhandahålla ett allsidigt utbud av 
prisvärd byggklar mark för olika ändamål, från strategiska markförvärv och översiktliga 
studier via utredningar, planering, kalkylering och exploateringsarbeten till upplåtelse och 
försäljning av tomtmark. Kontoret skall tillgodose efterfrågan på bostads- och företagsmark 
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och bevaka de ekonomiska konsekvenserna i exploateringsprocessen 

 
 
Figur 13: Organisationsschema för fastighetskontoret i Malmö 
Källa: Malmö Stad fastighetskontor  

5.5.2 Nämnd och mål för exploateringsverksamheten 
Under den tekniska nämndens verksamhetsområde ligger fastighetskontoret och gatukontoret 
som två självständiga tjänstemannaförvaltningar.  
 
Tekniska nämndens arbetsuppgifter för fastighetskontorets verksamhetsområde innebär att 
samordna och genomföra nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden. I dessa 
uppgifter ingår att förvärva, iordningställa och avyttra/upplåta byggklar kommunal mark. 
Tekniska nämnden och fastighetskontoret fördelar genom markanvisningsbeslut kommunal 
mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse.  
 
Kommunfullmäktiges budget för 2010 innehåller för samtliga förvaltningar gemensamma 
”målområden”. Ett exempel på målområde är ”Social hållbarhet, trygghet och delaktighet”. 
Fastighetskontoret bidrar till målen genom att t.ex. verka för nyproduktion av bostäder på 
kommunal mark som ger ett allsidigt utbud, med särskilt beaktande till att få fram hyresrätter 
med en rimlig hyresnivå. Exploateringsavdelningen bidrar direkt till målet med att möjliggöra 
byggstart av minst 1500 nya bostäder på mark som tillhandahålls av Malmö Stad. 
 
I fastighetskontorets verksamhetsberättelse anges en prioriterad uppgift att verka för ökat 
bostadsbyggande. Exploateringsprojekten skall enligt verksamhetsmålen drivas på ett 
rationellt och ekonomiskt sätt med en god detaljplaneekonomi och hushållning med 
kommunens resurser skall eftersträvas. Det ekonomiska resultatet av 
exploateringsverksamheten skall ge ett positivt netto, en reavinst för kommunen och 
därigenom bidra till finansiering av infrastrukturens utbyggnad.  
 

• Bostadsförsörjningsprogram 
 
En gång per mandatperiod tas nya bostadspolitiska mål fram i Malmö, och till dessa är 
kopplat ett handlingsprogram där ansvaret för genomförandet av målen finns. För att arbeta 
med bostadsförsörjningsfrågorna på ett effektivt sätt har en organisation byggts upp med 
deltagare från stadskontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret bestående av en 



 

 48 

beställargrupp, en styrgrupp och en analysgrupp. Bostadsförsörjningsgruppens huvudsakliga 
arbetsområde är att analysera och följa upp bostadsbyggandet i Malmö samt att ta fram nya idéer och 
tankar för att aktivera aktörerna på bostadsmarknaden att komma igång med respektive öka 
bostadsbyggandet. 
 
Förutom denna särskilda bostadsförsörjningsorganisation är det främst i 
stadsbyggnadskontorets och fastighetskontorets ordinarie verksamhet med planarbete och 
mark-och exploateringsfrågor arbetet görs för att ta fram byggklar mark för fler bostäder. 

5.5.3 Ekonomisk bedömning i initieringsskedet 
En projektidé börjar med ett formulerat ”Start-PM” där syftet med projektet presenteras samt 
befintliga förhållanden och planförutsättningar för genomförandet. En bedömning av 
exploateringskostnaderna upprättas i en grov kalkyl. Start-PM:et skall utifrån ovanstående 
godkännas av exploateringschefen. Ett godkänt start-PM:et vidareutvecklas i en 
”Projektbeskrivning” som också har en funktion som marknadsföring av projektet. 
 
Projektbeskrivningen skall även innehålla en projektplanering som beskriver vilka aktiviteter 
som kan komma att krävas samt den projektorganisation som projektet kräver och en tidsplan 
samt en preliminär exploateringskalkyl. Den preliminära plankalkylen och skall översiktligt 
redovisa ingångsvärden för marken, samt utgifter och inkomster per aktivitet såsom arkeologi, 
sanering, markarbeten, gatukostnader, plankostnader etc. Även projektbeskrivningen skall 
godkännas av exploateringschefen. 
 
Projektbeskrivningen sammanfattas sedan i ett PM som utgör underlag för tekniska nämndens 
igångsättningsbeslut. Att pröva projektets och detaljplanens genomförbarhet anses vara ett 
viktigt och prioriterat beslutstillfälle som liknas med en grind att passera inför projektets 
fortsättning. Ett igångsättningsbeslut kan i vissa fall tas av fastighetsdirektören genom en 
särskild delegationsordning. Om projektet anses lämpligt sker en planbeställning. 

5.6 Hantering av ekonomisk bedömning i programskedet  
Enligt projektledaren upprättas ekonomiska kalkyler tidigt i exploateringsprocessen för att få 
en god ekonomistyrning internt. Ett projekt utvärderas alltid ur ett ekonomiskt perspektiv 
innan planläggning sker. 
 

• ”Program för Norra Sorgenfri” 
 

Planområdet Norra Sorgenfri är om ca 5 ha och bedöms totalt i framtiden kunna erbjuda ca 2 
500 nya bostäder m.m. Till grund för planprogrammet ”Norra Sorgenfri” finns ett framtaget 
visionprogram. I visionsprogrammet konstaterades att, för att kunna utveckla området, ta fram 
ett program med tillhörande kostnadskalkyl för utbyggnaden av gator och grönområden samt 
pröva okonventionella metoder gällande hanteringen av föroreningssituationen för att 
osäkerhetssituationen inte skulle hindra områdets utveckling. Parallellt med framtagandet av 
planprogrammet har områdets verifierats om det är genomförbart ur ekonomisk synvinkel. 
 
För Norra Sorgenfri togs särskilda anvisningar och beskrivningar fram för genomförande av 
en ekonomisk analys. Analysen gjordes i följande huvudmoment: 
 
1a)  Analys av nuvarande förhållande på områdesnivå 
Syftet är att identifiera och analysera sådana omständigheter i de nuvarande förhållandena 
som kan ha betydelse för områdets utveckling enligt visionsprogrammet. 
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1b)  Värde av nuvarande markanvändning 
Syftet är att för varje fastighet inom området översiktligt bedöma värdet att nuvarande 
markanvändning. 
 
2a)  Analys av områdesförutsättningar för omvandling/ny användning 
Syftet är att översiktligt analysera marknadsmässiga förutsättningar för en omvandling av 
området enligt visionsprogrammet. 
 
2b)  Värde av ny markanvändning 
Syftet är att för varje fastighet inom området översiktligt bedöma värdet av ny 
markanvändning enligt visionsprogrammet. 
 
3. Exploaterings- och omvandlingskostnader 
Syftet är att på en översiktlig nivå, för varje fastighet inom området, identifiera och 
kvantifiera exploateringskostnader som har betydelse för bedömning av visionens 
genomförbarhet. Den kunskap som kommer fram vad gäller t.ex. förekomst och lokalisering 
av markföroreningar kan komma att påverka planeringen av områdets användning.  
 
4. Sammanvägd bedömning 
Syftet är att ge en sammanfattande bedömning av visionsprogrammets genomförbarhet. 
 
Som del av analysen togs en översiktlig exploateringskalkyl fram enligt följande princip: 
 
   + Värde av ny markanvändning 
   -  Värde av nuvarande markanvändning 
   - Exploateringskostnader 
 
   = Exploateringsvinst/ eller förlust 
 
Exploateringskalkylen gjordes med den enskilda fastigheten som utgångspunkt med möjlighet 
att göra summeringar på kvarters- och områdesnivå vilket gjordes i redovisningen i 
slutrapporten. Ansvarsfördelningen för framtagandet av erforderligt underlagsmaterial för 
exploateringskalkylen var olika för varje huvudmoment. Kostnader för gator och allmänna 
platser analyserades i särskild ordning av gatukontoret. Sidokonsulter upphandlades för en 
översiktlig analys dels av kostnader för sanering och förorenad mark och dels av kostnader för 
ombyggnad eller rivning av befintliga byggnader. 
 
Som underlag för exploateringskalkylen togs en planstudie fram som en fysisk tolkning av 
visionsprogrammet. Planstudie hade som främsta syfte att utgöra underlag för den 
ekonomiska analysen av visionsprogrammets genomförbarhet och baserades på antaganden i 
ett tidigt skede, som i följande planabete utvecklades. 
 
Generellt gäller för kalkylen att den görs i ett tidigt skede och den måste i stor utsträckning 
baseras på initiala antaganden. Samtliga bedömningar och analyser har därför gjorts på en 
översiktlig nivå. 
 
Generellt sett bedöms de ekonomiska förutsättningar goda vid ett genomförande av 
planprogrammet, en uppfattning som också genomsyrar samtalet under intervjun. Det 
poängteras dock att projektet har en ekonomisk mognadsgrad som blir styrande för områdets 
utbyggnad i etapper.   
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Exempel på exploateringskostnader som återfinns i projektledarens kalkyl är uppdelade inom 
följande rubriker och följande poster: 
 
Kvartersmark 
Evakuering av verksamheter/hyresgäster 
Rivning av befintliga byggnader 
Markföroreningar 
 
Allmän plats 
Bedömning av gatukostnader 
Upprustning/anläggande av nya gator och grönytor  
 
Övrigt 
Utredningar 
Plankostnader 
Fastighetsbildning 
Arkeologi  
 
Exploateringskostnaderna utgörs av kostnader för bl.a. iordningställande av allmän plats för 
befintligt gatunät (anpassning och upprustning), nya gator inom befintliga kvarter, nya torg 
och platser samt parker och grönytor, saneringskostnader, rivningskostnader och marklösen. 
Dessa kostnader anses mycket omfattande i planarbetet varför det är viktigt att få en 
uppfattning i ett tidigt skede. Kostnaderna för allmän plats regleras i exploateringsavtalet eller 
enligt gatukostnadsutredning. Fastighetsägarna får själva stå för de kostnader som uppstår 
inom kvartersmark.  
 
Andra kostnader hänförda till kalkylen är kostnader för utredningsarbete, rapporter som 
markmiljöundersökningar, fastighets- och planekonomisk genomförandestudie, risk- och 
konfliktanalys, kulturhistoriskt underlag och övriga kostnader 
 
De exploateringsintäkter som redovisas i programarbetet beräknas utifrån föreslagna 
maximala exploateringstal. Exploateringsgraden anses vara det främsta instrumentet som 
redigerar täckningsgraden av kostnaderna. 
 
Exploateringstalen har tagits fram utifrån en sammanvägning av stadsbyggnadsvärden och om 
olika ekonomiska faktorer som föreslagna byggrätter, exploateringskostnader, konsekvenser 
av olika parkeringslösningar, olika upplåtelseformer för nya bostäder samt kravet på 
offentliga bottenvåningar och småskalig fastighetsindelning.  

5.6.1 Projektansvar 
Projektledaren uppfattar sin roll i planarbetet gentemot andra förvaltningar som klar och 
beskriver sina främsta uppgifter att samordna och utveckla projektets ekonomi och 
genomförandefrågor. Samarbetet förvaltningarna emellan beskrivs med en bra dynamik och 
de arbetar utifrån gemensamma prioriteringar och metoder i en bred dialog för att nå den 
politiska visionen. Den politiska visionen om staden framhålls som ett tydligt mål mot vilket 
förvaltningarna gemensamt strävar. Samarbetet förvaltningarna emellan kan utläsas i de 
ekonomiska bedömningarna där förvaltningarna stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, 
miljöförvaltningen och fastighetskontoretsamliga ansvarat för framtagande av underlag till de 
ekonomiska bedömningarna. 
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5.6.2 Kalkylverktyg 
Fastighetskontoret installerade år 2009 ekonomisystemet ”Raindance” som skall fungera som 
ett kostnadseffektivt it-stöd i projekten. Den kalkyl som har tagits fram i programarbetet är 
dock upprättad av projektledaren i Excel. Att få information om kostnader anses inte utgöra 
något problem i sig, då underlag och värderingskompetens finns att tillgå i huset och genom 
själva projektkärnan. För kostnader för gata, park eller torg används nyckeltal eller uppgifter 
framtagna av gatukontoret och rivningskostnader beräknas enligt framtagna schablonvärden.  

5.6.3 Osäkerhet och risker 
Genomförande av projektet ”Norra Sorgenfri” bedöms enligt tidsplanen vara ca 20 år vilket 
medför flera osäkerhetsfaktorer på vägen. Projektledaren anger att osäkerhet och risker 
definieras samt diskuteras i projekten, men hanteras inte kalkylmässigt. Ett långt 
tidsperspektiv medför alltid risker, men projektet anses ändå över tid ekonomiskt överbrygga 
riskerna med anledning av att efterfrågan av bostäder och lokaler är och förväntas bli hög. 
Projektledaren framhåller också att Malmös befolkning bedöms att öka med ca 10 procent 
fram till år 2015.  
 
En risk- och konfliktsanalys har gjorts för hela området gällande de verksamheter som kan 
förväntas ha en påverkan på omgivningen gällande hälsa och säkerhet för framtida 
bostadsbebyggelse. 
 
Osäkerheten angående markmiljön och vilka saneringsåtgärder som kan krävas anses vara 
svårt att bedöma vilket medför en risk som kan förhindra ett områdes utveckling. Utförliga 
markmiljöundersökningar gällande områdets verksamhetshistoria, tidigare undersökningar, 
föroreningssituation och risker samt beräknade kostnader utifrån detta har därför genomförs i 
ett tidigt skede för att minimera merkostnader och merarbete. 

5.6.4 Problematik och förbättringsåtgärder 
Ett nätverk med syfte att ta tillvara på erfarenhetsvärden håller på att aktualiseras genom att 
samtliga projektledare från inblandade förvaltningar träffas under särskilda temadagar för att 
sedan fortsätta träffas för utbyte av information på egen hand 
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6 Skillnader mellan kommunerna 
 
I den nya plan- och bygglagen har kravet på program slopats, men kommunen har genom 
valfriheten fortsättningsvis möjlighet att inleda planarbetet med ett program om det kan 
underlätta detaljplanearbetet. Som klargjort tidigare har planprogrammet främst till syfte att 
öka medborgarnas inflytande redan i ett tidigt skede.  
 
Initieringsskedet och programskedet kan beskrivas som länken mellan översiktsplanen och 
detaljplanen. I dessa tidiga skeden ställs frågor såsom: Var skall framtida bebyggelse 
placeras? Vilken exploateringsgrad skall området ges? Hur ser efterfrågan ut? Hur skall 
projektet finansieras? Finns det möjlighet till ett positivt utfall?  
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv har planprogrammet främst till syfte att få vetskap om ett 
markområde är lämpligt att exploatera medan ekonomiska bedömningar i detaljplaneskedet 
främst har till syfte att utvärdera och åskådliggöra hur exploateringen skall finansieras. De 
ekonomiska bedömningar som grundats i programskedet, till föremål för intervjuerna, har i tre 
fall ett klart syfte att utreda om markområdet är lämpligt att exploatera ur ett ekonomiskt 
genomförandeperspektiv. Dessa bedömningar är väl utformade i olika typer av ekonomiska 
kalkyler. Kalkyler som först skall godkännas politiskt inför en fortsatt planläggning. I två fall 
anges att de ekonomiska bedömningarna skall utredas mer i detalj i detaljplaneskedet, vilket 
kan tolkas som om de ekonomiska bedömningarna inte ligger till grund för beslut om en 
fortsatt planläggning. 
 
Till följd av den nya plan- och bygglagens bestämmelser om ”planbesked” kommer nya 
utredningsinsatser att krävas såväl som en kommunalintern process i framtagandet av ett 
beslutsunderlag till grund för planbeskedet. Vissa kommuner har redan en väl fungerande 
kommunalintern process och kommer därför endast att beröras av bestämmelsens 
tidsangivelse, d.v.s. att planbesked skall lämnas inom fyra månader.  
 
I kommunallagens 8 kapitel 1 § anges att kommuner och landsting skall ha en ”god 
ekonomisk hushållning” vilket betyder att kommunen skall vidta åtgärder för att öka 
långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. 
Ekonomiska bedömningar i ”tidiga skeden” är utifrån dessa aspekter viktiga att omfattas av 
beslutsunderlaget – övergripligt inför ett planbesked, men mer detaljerat inför ett beslut om 
detaljplaneläggning. Oavsett om en exploatering omfattar kommunal mark eller inte kan den 
medföra investeringskostnader för kommunen.  
 
Kartläggning av exploateringsverksamheten  
 
Genom att kartlägga hur exploateringsverksamheten är organiserad i Göteborg, Malmö och 
Stockholm kan konstateras att kommunernas exploateringsverksamheter skiljer sig åt i både 
organisation och struktur. Göteborg bedriver delvis sin exploateringsverksamhet i 
förvaltningsform genom fastighetskontorets exploateringsavdelning och delvis i bolagsform 
genom ”Älvstranden Utveckling AB”. I Malmö bedrivs exploateringsverksamhet i 
förvaltningsform genom fastighetskontorets exploateringsavdelning medan Stockholm 
bedriver sin exploateringsverksamhet genom exploateringskontoret som utgör en egen 
förvaltning som svarar för all markexploaterings- och byggnadsverksamhet i staden. 
Gemensamt är den lagstiftning som reglerar kommunen och planprocessen som sådan. 
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Gemensamt för kommunerna är en rådande bostadsbrist som i samtliga kommuner resulterar i 
en bostadspolitik med mål att skapa fler bostäder. Exploateringsverksamheten i Göteborg och 
Stockholm har fått särskilda inriktningsmål om att ett visst antal lägenheter skall produceras 
under en mandatperiod, mål som nämnderna är så kallade processägare till. Malmö har ett 
bostadsförsörjningsprogram kopplat till ett handlingsprogram där ansvaret för genomförandet 
av målen finns. 
Gemensamt för kommunerna är även de bestämmelser som berör kommunens ekonomiska 
förhållningssätt såsom ”en god hushållning” enligt kommunallagens 8 kapitel 1 §, som 
innebär att kommunen skall vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga planeringen. Att arbeta mot en mer kostnadseffektiv 
exploateringsekonomi är ett prioriterat mål för samtliga kommuner enligt kommunernas 
årsredovisningar och styrkort. 
 
Ekonomisk bedömning i initieringsskedet 
 
Kommunens översiktsplan anger framtida markanvändning och är generellt det främsta 
instrumentet till grund för beslut om planläggning. Därtill skall de bostadspolitiska målen 
beaktas för att uppnås. Samtliga kommuner är stora markägare och har därmed en stor 
möjlighet att styra bostadsproduktionen. 
 
I Malmö och Stockholm ställs krav på att redovisa en plans ekonomiska genomförbarhet 
innan den formella planläggningen inleds, dvs. ekonomiska bedömningar ligger delvis till 
grund för beslut om ett markområde är lämpligt att exploatera ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Tidiga ekonomiska bedömningar ger kommunerna en större intern kontroll över 
exploateringsekonomin. Kommunen får även perspektiv över de risker och osäkerheter som 
en plan förväntas medföra, vilka i sig kan resultera i höga kostnader.  
 
 
Idé Beslutsunderlag Inriktningsbeslut Start-PM Program/Detaljplan 
  Planbeställning 
 
Idé  Start-PM Projektbeskrivning PM Planbeställning Program/Detaljplan 
 
 
Idé Inkorgen Förstudie Planbeställning Program/Detaljplan 
     
 
 
Initieringsskede  Planskede 
  
 
 Tid 
Figur 14: Förenklad schematisk bild över initieringsskedet i Göteborg (blå text), Malmö (grön text) och 
Stockholm (orange text). 
 
För att en planläggning skall komma till stånd i Stockholm skall ett beslutsunderlag bestående 
av bl.a. ett översiktligt program inklusive en översiktlig ekonomisk plan och 
investeringskalkyl godkännas av Exploateringsnämnden i ett så kallat ”inriktningsbeslut”, 
vilket samtidigt kan utgöra en planbeställning till stadsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlaget 
skall även innehålla en bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer.  

Enligt projektledarna innebär ett inriktningsbeslut emellertid inte att en investering verkligen 
kommer att fullföljas, utan utgör endast ett klartecken till fortsatt utredning. 
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Inriktningsbeslutet innebär en första avstämning mellan förvaltning och nämnd och ger en 
signal till omvärlden om att ett projekt planeras. 

I Malmö utreds ett projekt först genom ett ”Start-PM” som bland annat skall innehålla en grov 
bedömning av exploateringskostnaderna. Start-PM:et skall godkännas av exploateringschefen 
för att sedan utvecklas i en ”Projektbeskrivning” som också skall innehålla en preliminär 
exploateringskalkyl. Även projektbeskrivningen skall godkännas av exploateringschefen. 
Utifrån projektbeskrivningen sker vidare en planbeställning om nämnden anser att projektet 
anses lämpligt. 
 
I Göteborg och Malmö har också ledordet ”hållbar utveckling” en särskild betydelse inför 
beslut om planläggning vilket innebär att hänsyn skall tas till sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter. 
 
I Göteborg finns dock ingen skyldighet att redovisa de ekonomiska aspekterna i ett tidigt 
skede. 
 
 
Investeringskalkyl       
 
Preliminär exploateringskalkyl 
 
          Exploateringskalkyl 
 
 
 
Initieringsskede   Planskede 
 
    Tid 
  
Figur 15: Förenklad schematisk bild över när ekonomiska bedömningar redovisas i Göteborg (blå text), 
Malmö (grön text) och Stockholm (orange text). 
 
Ett planprogram upprättas i planprocessens tidiga skede och skall ange utgångspunkter och 
mål för kommande detaljplan. Utifrån intervjuerna med tjänstemännen om deras projekt i 
programskedet kan konstateras att varje exploatering är unik och att varje kommun hänför sin 
egen betydelse till planprogrammet och dess innehåll. Därför skiljer sig innehåll och 
detaljeringsgrad mycket åt mellan planprogrammen.  
 
Gemensamt för exploateringsverksamhetens projektledare i Göteborg, Malmö och Stockholm 
är deras ”projektansvar” vilket innebär att utreda projektets genomförbarhet ur ett 
ekonomiskt, juridiskt och tekniskt perspektiv. Hur projektledarna arbetar med hanteringen av 
ekonomiska bedömningar i sak och process varierar stort kommuner emellan.  
 
Göteborg kommun 
 
Exploateringsavdelningen i Göteborg arbetar generellt med en och samma 
exploateringskalkyl genom hela planprocessen vilken förfinas ju närmare antagande planen 
kommer. I kalkylen förs inkomster och utgifter in utifrån när i tiden de förväntas uppstå. 
Information om inkomster och utgifter inhämtas och förs in i kalkylen succesivt allteftersom 
genomförandefrågorna utreds och olika aktiviteter genomförs.  
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På exploateringsavdelningen ställs inga särskilda krav på att redovisa en plans 
genomförbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv förrän i detaljplaneskedet, i enlighet med plan- 
och bygglagens bestämmelser, vilket kan tolkas som att de ekonomiska bedömningarna inte 
ligger till grund för beslut om fortsatt planläggning utan snarare tydliggör om projektet kan 
finansieras. Projektens ekonomi uppdateras av handläggarna regelbundet främst i budgetsyfte. 
 
De ekonomiska bedömningar som gjorts i planprogrammet ”Program för bostäder m.m. 
väster om Kärra” anges utredas mer i detalj i detaljplaneskedet. Projektledaren har tagit fram 
en kalkyl benämnd ”förkalkyl” som bygger på en tidigare ”kommunalekonomisk analys” som 
togs fram i samband med en fördjupad översiktsplan över området. Varken analysen eller 
kalkylen kan hänföras till någon av teorins redovisade kalkylmetoder, utan redovisar planens 
ekonomiska konsekvenser översiktligt i intäkter och kostnader. Vad som skall utredas under 
programskedet och hur detaljerad informationen är, varierar med handläggarens åsikt. Planens 
konsekvenser redovisas generellt sätt först i detaljplaneskedet när planen står inför antagande. 
 
Ekonomiska bedömningar i ”Program för Kålltorp” redovisas i en kalkyl benämnd 
”exploateringskalkyl”, vilken innefattar av inkomster och utgifter som handläggaren själv 
anser rimliga att klargöra i programskedet. De ekonomiska posterna utgörs främst av utgifter 
för allmän plats. I projektet anses ekonomin som god. 
 
Stockholm kommun 
 
I Stockholm ställs krav på att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en plan innan en 
formell planläggning påbörjas genom ett investeringsbeslut. När en handläggare får ett projekt 
tillhanda för handläggning i program- eller detaljplaneskedet har planens ekonomiska 
konsekvenser översiktligt redogjorts för genom redovisningsskyldigheten i 
inriktningsbeslutet.  
 
Exploateringskontoret redovisar projekten genom en investeringsanalys enligt nuvärdesmetod 
med hänsyn till kommande investeringar från och med beslutstillfället i löpande priser samt 
beaktar de ekonomiska konsekvenserna både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 
Investeringskalkylen är typ av företagsekonomisk kalkyl.  
 
När ett program- eller planarbete startar i en formell planläggning upprättar projektledaren en 
projektplanering innefattande en kalkyl utifrån stadens totala exploateringsbudget samt 
driftkostnader per år. Inkomster och utgifter förfinas, följs upp och redovisas av handläggaren 
allteftersom planarbetet fortskrider enligt nuvärdesmetod och då även vilka 
budgetkonsekvenser som projektet medför.  
 
I programarbetet för ”Program för nordvästra Kungsholmen” godkändes och beslutades om 
en totalekonomi av dåvarande nämnd för hela området. Därpå beslutade nämnden om ett 
inriktningsbeslut som samtidigt utgjorde en planbeställning för delprojektet 
”Kristinebergshöjden”.  
 
I programarbetet för ”Program för kv. Primus 1 m.m i stadsdelen Lilla Essingen” finns också 
ett av exploateringsnämnden godkänt inriktningsbeslut 
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Malmö kommun  
 
Malmö exploateringsverksamhet redovisar de ekonomiska konsekvenserna av en plan tidigt i 
exploateringsprocessen och en översiktlig ekonomisk kalkyl skall alltid godkännas av 
exploateringschefen innan planbeställning sker. Kalkylen utgör delvis underlag för tekniska 
nämndens igångsättningsbeslut. Att pröva projektet och detaljplanens genomförbarhet anses 
vara ett viktigt och prioriterat beslutstillfälle som liknas med en grind att passera inför 
projektets fortsättning. 
 
För programmet med ”Norra Sorgenfri” togs särskilda anvisningar och beskrivningar fram för 
genomförande av en ekonomisk analys. Analysen utgjordes av olika huvudmoment och som 
del av analysen togs en översiktlig exploateringskalkyl fram enligt planvinstmodell eller en 
typ av totalekonomisk kalkyl enligt den teoretiska definitionen. 
 
Generellt gäller för kontoret att kalkylen tas fram i ett tidigt skede och den därför i stor 
utsträckning baseras på initiala antaganden. Samtliga bedömningar och analyser har därför 
gjorts på en översiktlig nivå.  
 
Risk och osäkerhet 
 
Att definiera begreppet risk är komplicerat då det finns många definitioner beroende 
sammanhang, vilket också bekräftas genom intervjuerna.  
 
I Stockholm redovisas osäkerhet procentuellt genom en känslighetsanalys som anger 
prisförändringar i exploateringsutgifterna och/eller förändring i försäljningspriset. Någon 
känslighetsanalys redovisas däremot inte i inriktningsbeslutet, utan risker och osäkerheter 
beskrivs i text. Sådana risker och osäkerhetsfaktorer kan t.ex. omfattas av 
tidsplanförskjutningar med anledning av överklagande av detaljplan, komplicerad 
projektering, konstruktions- och anläggningskomplikationer eller konjunkturförhållandena 
gällande marknadsläget.  
 
I Stockholm använder sig tjänstemännen av riskanalys i projekten, både kalkylmässigt och i 
ord redan i ett tidigt skede. 
 
Enligt de intervjuade projektledarna i Göteborg redovisas sällan risk eller osäkerhet i 
programskedet varken i ord eller kalkylmässigt trots att möjligheten finns genom den så 
kallade ”Succesivmetoden”. Projektledarna associerar begreppen risk och osäkerhet till bl.a. 
undersökningar inom arkeologi och geoteknik och till politik gällande uppfattning om 
exploateringsgrad. Generellt sett bevakas istället dessa ”risker” genom avstämning uppåt dvs. 
i kommunikation med chef eller annan beslutsfattare 
 
Enligt intervjuad projektledare i Malmö definieras samt diskuteras alltid risk och osäkerhet i 
projekten, men hanteras ej kalkylmässigt. Projektledaren anger att ett långt tidsperspektiv 
medför alltid risker, men projektet anses ändå över tid ekonomiskt överbrygga riskerna med 
anledning av att efterfrågan av bostäder och lokaler är och förväntas bli hög.  
 
Uppföljning och utvärdering 
 
I Stockholms kommun ställs krav att projekt med stora avvikelser eller som har förändrats i 
tid, kostnader eller genomförande skall slutredovisas till exploateringsnämnden i form av ett 
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”särskilt ärende”. I slutredovisningen besvaras frågor som om projektets mål och syften har 
uppnåtts, om tidsplanen och budgeten hållits, om några avvikelser inträffat i förhållande till 
investeringskalkylen, utgifter, inkomster och finansiering, hur risker har hanterats och vilka 
orsakerna är om det förekommit avvikelser.  
 
Trots att planer ibland redan i ett tidigt skede visar på ekonomisk förlust kan de genomföras. 
De ”krav” som ställs på projektledaren är att genomföra planen med en god projektekonomi, 
vilket även innefattar själva hanteringen av exploateringsekonomin. 
 
I Göteborg sker en slutredovisning av projektet i slutet av genomförandeskedet där bland 
annat exploateringskalkylens utfall skall jämföras med exploateringens reella resultat. De 
intervjuade projektledarna har dock själva ingen erfarenhet av hur det går till i praktiken. En 
av dem nämner också att ekonomiska avvikelser som överstiger 25 procent skall följas upp 
genom redogörelse från ansvarig projektledare.  
 
Problematik och förbättringsåtgärder 
 
Problem och svårigheter som upplevs av de intervjuade tjänstemännen i Göteborg är att 
förutse exploateringskostnadernas storlek t.ex. utredningskostnader eller 
entreprenörskostnader som kommer att infalla först i ett senare skede. De eftersträvar fler 
lättillgängliga muntliga och skriftliga källor att tillgå och mer projekttid att lägga på 
ekonomiska bedömningar och kalkylering. De tror vidare att kommunen med en större 
kostnadsmedvetenhet kan bidra till att sänka de totala exploateringskostnaderna och att det 
finns utrymme både inom avdelningen och mot andra förvaltningar att förbättra effektivitet, 
tidsåtgång och träffsäkerheten med resurser. 
 
De intervjuade tjänstemännen i Stockholm anger också svårigheter med att uppskatta 
kostnader i tidiga skeden, men genom att förbättra rutinerna för utvärdering av projekten samt 
arbeta fram fler nyckeltal kan de arbeta fram en större ”erfarenhetsdatabas” och därmed 
förenkla samt förbättra den ekonomiska träffsäkerheten. Som led i att åstadkomma ett 
effektivt resursutnyttjande arbetar kontoret kontinuerligt med att utveckla och förbättra 
verksamhetens huvud- och stödprocesser till framtagandet av underlag till 
investeringsbesluten. Det ökar även möjligheten till jämförelser mellan olika projekt. På 
kontoret pågår också ett arbete med att ta fram ett mått på täckningsgraden i projekten. Måttet 
anger hur stor andel av projektets utgifter och tillkommande driftkostnader som täcks av 
projektets inkomster och tillkommande intäkter.  
 
I Malmö anger den intervjuade tjänstemannen att det finns ett uppstartat nätverk med syfte att 
ta tillvara på erfarenhetsvärden håller på att aktualiseras genom att samtliga projektledare från 
inblandade förvaltningar träffas under särskilda temadagar för att sedan fortsätta träffas för 
utbyte av information på egen hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 58 

7 Slutsats 
 
Resultatet av undersökningen visade att ekonomiska bedömningar och kalkyler har olika 
upplägg och ges olika betydelse i olika kommuner. De benämns olika i olika kommuner, 
vilket också kan förekomma inom en och samma kommun i brist på gemensamt framtagna 
rutiner och mallar. Detaljeringsgraden i de ekonomiska bedömningarna skiljer sig åt beroende 
på när i processen de upprättas och i vilket syfte de upprättas. I de fall ekonomiska 
bedömningar utgör underlag till beslut om genomförande av en detaljplan är kommunens 
rutiner för hantering av ekonomiska bedömningar och kalkyler mer utvecklade än i de 
kommuner där den ekonomiska genomförbarheten inte utgör en sådan betydelse. I dessa fall 
är även utvärdering och erfarenhetsåterbäring väl inarbetade rutiner vilket också anges vara 
nyckeln till att förbättra det fortsatta arbetet med att öka träffsäkerheten i de ekonomiska 
bedömningarna. 
 
Markexploatering kan ur kommunens perspektiv ses som en investering på samma sätt som 
ett vanligt företag investerar i anläggningstillgångar. Vad som skiljer kommunen åt mot ett 
företag är bl.a. att kommunen kan aldrig maximera en vinst utan får tillgodose se sig med en 
tillfredsställande vinst både på grund av av lagstiftning och de bostadspolitiska mål som inte 
alltid styrs av ekonomiska faktorer. Kommunens tjänstemän har främst till uppgift att nå den 
politiska visionen dvs. förverkliga kommunens bostadspolitik varför ekonomiska 
bedömningar aldrig kan ersätta de politiska avvägningar som slutligen leder till ett beslut - 
trots att projektet kanske inte är ekonomiskt försvarbart. Detaljplanens ekonomiska 
genomförbarhet är därmed underordnad det politiska målet vilket jag tror är ett starkt skäl till 
att hanteringen av ekonomiska bedömningar och kalkyler kan brista i handläggningen. En 
sämre hantering av ekonomiska bedömningar och kalkyler kan i sin tur resultera i bostäder 
”till vilket pris som helst” så länge de politiska målen t.ex. ett visst antal bostäder uppnås. 
 
Investeringsbedömning och riskbedömning är en viktig del i det privata 
exploateringsföretagets verksamhet. På motsvarande sätt finns det kommunala 
exploateringsverksamheter som använder sig av investeringsanalys enligt nuvärdesmetoden. 
Metoden tar hänsyn till kommande investeringar från och med beslutstillfället i löpande priser 
och beaktar de ekonomiska konsekvenserna för investeringar, driftkostnader och intäkter. 
Även risk och osäkerhet bedöms vilka kan resultera i stora kostnader om de inte identifieras 
då exploateringsprocessen ofta löper under flera år och som i ett värsta scenario kan resultera i 
förgävesprojektering.  
 
Kommunen skall ha en ”god ekonomisk hushållning” vilket betyder att kommunen skall vidta 
åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. 
Detta innebär bl.a. att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning ur både ett ekonomiskt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv vilka skall följas upp och utvärderas kontinuerligt.  Av sådan 
betydelse är hanteringen av ekonomiska bedömningar i exploateringsprocessen vilka t.ex. kan 
utgöra underlag för om möjligheten till exploateringsvinst är tillräckligt stor för att motivera 
riskerna i ett projekt och/eller för att beräkna om exploateringen kan ge överskott som i sin tur 
kan finansiera investeringar i infrastruktur eller annat.  
 
En ekonomisk kalkyl kan dock aldrig ge en fullständig beskrivning - oavsett kalkylmetod - 
eftersom de innehåller värderings- och fördelningsproblematik som inte kan motiveras genom 
enbart ett ekonomiska synsätt. En kalkyl kan dock aldrig bli bättre än det underlag man 
kalkylerar på! 
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