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Abstract 
This paper presents the phenomenon of private co-financing of national roads. The theory 

section show that there is currently no statutory regulation of private co-financing. However a 

regulation is proposed in a supplement to existing planning and building law (2010:900). The 

case studies present examples of how private co-financing of national roads works in practice. 

In these cases, private co-financing is regulated by the development agreement. The analysis 

points out that problems can arise when the parties in a development agreement are not equal. 



 

 

Acknowledgement 
 
 
This paper is a bachelor thesis. In the submission of the thesis, I will end my final year of the 
bachelor program Property development at The Royal Institute of Technology.  
 
I want to thank my supervisor Thomas Karlbro, staff at the Swedish Transport Administration 
and the affected municipalities for support and help with material for this essay.  
 
Stockholm, May 2014 
 
Emma Bergholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Examensarbete 
 
 Titel: Privata aktörers medfinansiering av 
statliga vägar 
Författare: Emma Bergenholm 
Institution: Instutionen för Fastigheter och 
Byggande 
Examensarbete Kandidatnivå nummer: 201 
Handledare: Thomas Karlbro 
Nyckelord: medfinansiering, statliga vägar 
  
Sammanfattning 
 
I denna uppsats presenteras fenomenet privat medfinansiering av statliga vägar. I 

teoriavsnittet visas att det idag inte finns någon lagreglering av privat medfinansiering. En 
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presenteras exempel på hur privat medfinansiering av statliga vägar går till i praktiken. Där 

framkommer att privat medfinansiering regleras i exploateringsavtal. Analysen visar bland 

annat på att vissa problem kan uppstå då parter i ett exploateringsavtal inte är jämbördiga.   
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1.	  Inledning	  
1.1	  Bakgrund	  
Denna uppsats behandlar medfinansiering av statliga vägar. Normalt ska staten, genom 

Trafikverket, finansiera samt anlägga de vägar som krävs för att tillgodose en hållbar 

utveckling av landet. Staten tar, inom ett visst intervall, fram en långsiktig plan över vilka 

infrastrukturprojekt som ska prioriteras och genomföras efter en given budget. Det är när 

denna budget samt tidsplan inte stämmer överens med regionernas förhoppningar om ökad 

kapacitet som frågan om medfinansiering dyker upp. Som ett alternativ till att staten bekostar 

vägarna har det, under årens lopp, vuxit fram en form av så kallad medfinansiering från 

privata aktörer.   

Medfinansiering kan ske i form av förskottering, brukaravgifter eller i ren bidragsform. 

Förskottering innebär att en kommun lånar ut pengar till staten genom ett räntefritt lån som 

sedan ska avskrivas på maximalt 20 år. Genom förskotteringen får kommunen ett löfte om att 

infrastrukturprojektet ska starta inom 5år. Den andra formen är brukaravgifter som staten får 

in av allmänheten när de brukar infrastrukturen. Det kan vara i form av trängselskatt eller 

avgift för att färdas över en bro eller genom en tunnel.  

Den tredje formen innebär att kommun eller privat aktör genom rena bidrag bidrar till ett 

projekt för att få till stånd ett mer påkostat alternativ. Detta för att det lämpar sig bättre med 

de visioner om framtida exploatering som finns i regionen. Genom lag (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter slogs för några år sedan fast att denna typ av medfinansiering från 

kommunens sida tillåtet. Lagen säger att, om kommunen så vill, får kommunen bidra till 

statlig infrastruktur rörande väg- samt järnvägsnätet. Oklarheter råder dock i frågan om 

medfinansiering från privata aktörer är tillåtet. Av samma lag framgår inte om privata aktörer 

kan bidra till byggande av statlig infrastruktur. Betänkligheter kan finnas huruvida bidraget 

sker på frivillig basis och vilka konsekvenser för staten sådana bidrag får till exempel vad 

gäller rättigheter och skyldigheter.  

1.2	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att belysa hur stat samt kommun agerat i frågor om privata 

aktörers medfinansiering av statlig infrastruktur och huruvida det är förenligt med gällande 

lag.   
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1.3	  Avgränsning	  och	  disposition	  
För att besvara frågeställningen har en avgränsning av begreppet medfinansiering av statlig 

infrastruktur gjorts. Medfinansiering kan innebära finansiering i form av förskottering, 

brukaravgift och rena bidrag. Statlig infrastruktur kan i sin tur innebära det svenska vägnätet, 

järnvägsnätet, luftfartsnätet och sjöfartsnätet tillika gas- och telenätet etc. I uppsatsen används 

begreppet ”privata aktörer” som ett samlingsbegrepp för byggherre och markexploatör. Då de 

lagar och regler som är tillämpliga på olika typer av infrastrukturer skiljer sig åt avgränsas 

denna uppsats till att behandla frågan om privata aktörers medfinansiering av det statliga 

vägnätet i form av rena bidrag. En viss beskrivning av kommunal medfinansiering i 

bidragsform kommer även att göras då den typen av medfinansiering ofta löper hand i hand 

med privata aktörers medfinansiering. 

Uppsatsen granskar inledningsvis gällande lagar och dess propositioner angående 

medfinansiering. Vidare tas upp hur domstolen ställer sig i frågan om medfinansiering genom 

en genomgång av relevanta rättsfall från Högsta Domstolen. De rättsfall som valt ut belyser 

problematiken på ett pedagogiskt sätt och kan därför vara illustrativa. Efter detta tas upp den 

fallstudie som gjorts i samband med denna uppsats för att påvisa hur frågan behandlas 

praktiskt idag. Slutligen avslutas uppsatsen med egen analys. 

1.4	  Metod	  
Tillvägagångssättet som använts för att besvara frågan om privata aktörers medfinansiering av 

statlig infrastruktur har gjorts genom en systematisk studie av lagar och regler som behandlar 

frågan efter deras juridiska ståndpunkt. För att belysa lagstiftarnas intentioner har en 

granskning av lagarnas propositioner gjorts och sammanfattats till dess viktigaste mening. 

Vidare har rättsfall studerats samt relevanta utredningar i frågan granskats för att få en bild 

utav vad som sägs i frågan om medfinansiering idag.  

Till sist har en fallstudie gjorts att ett antal fall i Stockholmsregionen där privata aktörer har 

medfinansierat statlig infrastruktur. Fallstudien är gjord genom granskning av dels arbetsplan 

och byggplan som råder mellan stat och kommun samt exploateringsavtal mellan kommun 

och privat aktör. Fokus i granskningen har legat på de ekonomiska delarna i avtalen. 
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2.	  Teori	  
I detta avsnitt presenteras lagstiftningen med dess propositioner när det gäller byggande och 

genomförande av nya vägar. Presentationen ger en bild av de lagar och regler som styr 

kommun, stat och de privata i frågan om medfinansiering av statliga vägar. Vidare ges en 

redovisning av exploateringsavtalet som är det avtal där medfinansiering från privata aktörer 

främst förekommer. I exploateringsavtal mellan kommun och privat aktör framkommer frågan 

om medfinansiering ska ske. Exploateringsavtal är ännu inte lagstadgat i svensk lag men det 

diskuteras i en ny proposition som förväntas leda till en lag som träder i kraft den 1 januari 

2015. Slutligen redogörs för ett antal rättsfall där bestämmelserna och betänkanden till lagarna 

använts för att ge en fördjupad förståelse för dess mening.  

2.1	  Väglag	  (1971:948)	  
I Sverige finns en uppdelning mellan gator, enskild väg och allmän väg. Kommunerna är 

normalt väghållare1 för gator då dessa är upplåtna som allmän plats inom detaljplan och 

ligger inom tätbebyggt område. I undantagsfall kan enskilda beslutas vara väghållare för gator 

inom detaljplan och det kallas då enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Bestämmelser om 

gator regleras i plan- och bygglagen (2010:900).  Enskild väg är väg som inte utgörs av gata 

eller allmän väg och väghållare för enskild väg är normalt enskilda fastighetsägare eller 

samfällighetsföreningar. Enskilda vägar är det vägbestånd som utgör det största beståndet av 

vägar i Sverige mätt i sträckning. Enskilda vägar regleras i anläggningslag (1973:1149). 

Allmänna vägar utgörs av riksvägar och länsvägar och regleras i väglag (1971:948). 

Första paragrafen i väglagen säger att lagen är tillämplig på allmän väg. Vidare förklarar 

samma paragraf att ”Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt 

lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts 

som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som 

vid denna lags ikraftträdande hålls av staten eller en kommun.” 

Normalt är staten väghållare för allmän väg enligt väglagen. I undantagsfall, om regeringen 

eller av regeringen utsedd myndighet finner det lämpligt, kan en kommun beslutas vara 

väghållare av allmän väg inom kommunen om det leder till en god och rationell väghållning.  

                                                
1
	  Väghållare	  är	  den	  som	  svarar	  för	  driften	  och	  underhållet	  av	  en	  väg	  
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I Sverige är det Trafikverket som överser väghållningen för statens räkning. Med väghållning 

av allmän väg menas såväl byggande av väg som drift av väg. Byggande av väg innefattar att 

anlägga en ny väg och att bygga om en väg. Den som tänkt bygga en allmän väg ska upprätta 

en vägplan. Staten är skyldig att inom detaljplan, där de är huvudman för allmän väg, ställa i 

ordningen vägen så att den överensstämmer med detaljplanen. Är det dock så att vägen getts 

ett dyrbarare utförande än vad trafiken kräver ska kommunen bekosta merkostnaden.2  

2.2	  Proposition	  till	  väglag	  (1971:948)	  	  
Dagens väglag (1971:948) härrör ursprungligen från den tidigare lag (1943:431) om allmänna 

vägar. I ännu tidigare lagstiftning var väghållare i princip skyldig att genast anlägga väg som 

allmän istället för enskild om vägen brukades konsekvent av allmänheten. Detsamma gällde 

indrag av allmän väg om vägen inte längre brukades som allmän infrastruktur. Då 

trafikmängden ökat markant sedan införandet av väglagen har ändringar gjorts så att storleken 

på väghållningens omfattning nu ska regleras i de av riksdagen ställda anslag för ändamålet.3 

Tidigare fanns en 9§ i väglag (1971:948) som angav att ”bestämmelserna i VägL inte hindrar 

kommun eller landstingskommun att lämna bidrag till byggande av väg.” Denna bestämmelse 

upphävdes genom lag (2009:49) och återfinns numer med liknande formulering i 2 kap. 3§ lag 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Nuvarande lydelse anger att ”kommuner och 

landsting får medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program”. Syftet 

med de båda bestämmelserna är att slå fast att bidrag till byggande av allmän väg ligger inom 

den kommunala kompetensen och inte enbart kan anses utgöra en statlig angelägenhet.4 I 

tidigare väglagar eller förarbeten går inte att finna några bestämmelser om bidrag eller annan 

typ av medfinansiering från privata aktörer.   

2.3	  Plan-‐	  och	  bygglag	  (2010:900)	  
I de inledande paragraferna i plan- och bygglag (2010:900), nedan kallad PBL, framgår att 

lagen är tillämplig på frågor rörande planläggning av mark, vatten och byggande samt att det 

                                                
2
	  Se	  4-‐6,	  10,	  12,	  14a	  §§	  väglag	  (1971:948)	  samt	  6	  kap.	  18-‐19	  §§	  PBL	  (2010:900)	  

3
	  Prop.	  1971:123	  s.	  23	  

4
	  Prop.	  2008/09:21	  s.33	  



 

 5 

är en kommunal angelägenhet att planlägga enligt PBL.5 I 1 kap. 1§ PBL går att läsa att 

”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig 

hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.” Det som 

redogörs nedan är bestämmelser avseende detaljplaneläggning.  

Planläggning ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Den ska främja 

ändamålsenlig struktur av kommunikationsleder och en god livsmiljö som är tillgänglig för 

alla samhällsgrupper. Bebyggelsen ska lokaliseras i område där möjlighet att ordna trafik 

finns och där den kan tillgodose en god trafikmiljö. Bebyggelsen ska även utformas så att risk 

för trafikolyckor minimeras.6  

Inom en detaljplan får kommunen upprätta markreservat för trafik- och väganläggningar som 

behövs för att tillgodose allmänna ändamål.7 Den som äger den mark som markreservatet 

avser är skyldig att utan ersättning avstå marken om kommunen ska vara huvudman för trafik- 

och väganläggningen.8 Denna bestämmelse ingår i de så kallade exploatörsbestämmelserna9 

som utgör grunden för kommunens möjlighet att teckna exploateringsavtal. Avtalen gäller 

således främst privata aktörer som äger en fastighet som kan anses utgöra en planenhet.10 

Vidare ska kommunen anlägga gatorna så att de stämmer överens med detaljplanen och kan 

användas för sitt ändamål.11 Är det så att gatorna är av sådan karaktär att de normalt finns på 

sådana platser som området avser får kommunen besluta att fastighetsägarna i området ska 

bekosta gatorna. Kostnadsfördelningen mellan fastighetsägarna ska ske på ett skäligt och 

                                                
5
	  Se	  1	  kap.	  1-‐2	  §§	  PBL	  

6
	  Se	  2	  kap.	  1,	  3,	  5-‐6	  §§	  PBL	  

7
	  4	  kap.	  6	  §	  PBL	  

8
	  6	  kap.	  4	  §	  1st	  PBL	  

9
	  De	  så	  kallade	  exploatörsbestämmelserna	  finns	  i	  6	  kap.	  3-‐10	  och	  12	  §§	  PBL.	  	  

10
	  Prop.	  2009/10:170	  s.	  251	  

11
	  6	  kap.	  18	  §	  PBL	  
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rättvist sätt. Kommunen kan även besluta att kostnadsfördelningen ska göras mellan de ägare 

vars fastigheter gränsar till gatorna.12 

Om kommunen tar beslut om att fastighetsägarna ska bekosta gatorna enligt ovan så inträder 

betalningsskyldigheten då fastighetsägarna kan bruka vägen på avsett sätt. Betalningen kan 

delas upp genom avbetalning om minst en tiondel årligen om beloppet är betungande för 

fastighetsägaren eller om fastighetsägaren kan ställa en godtagbar säkerhet. Om en fastighet 

byter ägare där den föregående ägaren blivit betalningsskyldig enligt ovan så övergår 

betalningsskyldigheten till den nye ägaren i samma omfattning så länge inte beloppet har 

förfallit till betalning innan tillträdesdagen.13  

Det finns möjlighet för fastighetsägaren att få sin betalningsskyldighet jämkad vilket framgår 

av 6 kap. 33§ PBL. Bestämmelsen medger jämkning om ”1. kostnaden för kommunens 

åtgärder är oskäligt hög, eller 2. den eller de åtgärder som kostnaden avser har en omfattning 

eller ett utförande som går utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den användning 

som är tillåten för fastigheten.” För att överklaga beslut om betalningsskyldighet som fattas 

genom PBL får göras genom 10 kap. kommunallagen(1991:900).14  

2.4	  Tidigare	  Plan-‐	  och	  bygglag	  samt	  propositioner	  
I propositionen (1985/86:1) till äldre PBL (1987:10) behandlas frågan om bebyggelsemiljöns 

utformning. I propositionen framkommer att kommunerna, på grund av planmonopolet, har 

huvudansvaret att bebyggelsen får en ändamålsenlig struktur i enighet med bestämmelserna. 

Dock ska kraven även gälla annan part som avser att beröra bebyggelsemiljön. 

Bestämmelserna ska vara tillämpliga i fråga om sammanhållen bebyggelse och ska med andra 

ord inte tillämpas i fråga om enstaka bebyggelse.15  

I PBL (1987:10), som ovan nämns, fanns också bestämmelser om att kommunen får ta ut 

gatukostnader av ägarna till fastigheterna i området utav av gatan. I propositionen till den 

                                                
12

	  Se	  6	  kap.	  24	  §	  PBL	  

13
	  Se	  6	  kap.	  34,	  36	  och	  38	  §§	  PBL	  

14
	  13	  kap.	  1	  §	  PBL	  

15
	  Prop.	  1985/86:1	  s.	  118-‐119	  
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äldre PBL diskuteras huruvida det endast är ägare till ny bebyggelse som ska bekosta 

gatukostnaderna eller om även de befintliga fastigheternas ägare ska betala gatukostnader. 

Proposition tar upp det faktum att befintliga ägare redan betalat gatukostnader för tidigare 

gata och därmed borde de undantas från gatukostnader för den nya gatan. Däremot tar 

proposition upp att den nya gatan troligen är av bättre standard vilket skulle kunna öka värdet 

på befintliga fastigheter. Vidare sägs att det är svårt att i lag ange hur fördelningen ska gå till 

då det är stor variation mellan olika områden så en avvägning från fall till fall är därför att 

föredra.16  

I propositionen17 till den nu gällande PBL tas upp det faktum att fastigheter inom område 

som utgör föremål för detaljplan vanligen stiger i värde. Detta då detaljplanen ofta ger ökade 

byggrätter som vidare ger en bättre ekonomisk avkastning vid framtida försäljning. I och med 

detta anses att ersättning för att mark tas i anspråk till allmän plats endast ska ersättas de 

privata aktörerna i de fall fastigheten inte vinner nytta av ianspråktagandet. Hänsyn ska dock 

tas till om övriga fastigheter vinner samma nytta utan att avstå mark.18 Denna bestämmelse 

härrör från äldre lagstiftning, ursprungligen stadsplanelagen (1931:142), senare 

byggnadslagen (1947:385) och slutligen PBL (1987:10). Nyttan av ianspråktagandet ska vara 

av sådan karaktär att fastighetsägaren till följd av planen ska kunna ”sälja ett flertal tomter”.19 

Att hänsyn ska tas till övriga fastigheter följer av att orättvisa mellan fastighetsägare ska 

förhindras.20 Bestämmelsen gäller främst privata aktörer.21  

I tidigare lagstiftning och dess proportioner nämns inget om privata aktörers medfinansiering 

om sådana anläggningar som normalt åligger staten eller kommunerna.  

                                                
16

	  Prop.	  1985/86:1	  s.224	  

17
	  Prop.	  2009/10:170	  

18
	  Prop.	  2009/10:170	  s.	  251	  

19
	  Prop.	  1985/86:1	  s.651	  

20
	  Bexelius,	  m.fl.,	  Byggnadslagstiftningen,	  5	  uppl.	  1970	  s.	  249	  

21
	  Prop.	  1931:79	  s.	  110	  
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2.5	  Exploateringsavtal	  
Ett exploateringsavtal saknar idag legaldefinition men är juridiskt en blandning mellan ett 

civilrättsligt avtal och genomförande av ett offentligrättsligt beslut.22 Den civilrättsliga delen 

av avtalet härrör från av att det är enskilda privata aktörer som sluter avtal med kommunen. 

Det innebär att avtalslagens (1915:218) regler om civilrättsliga avtal blir tillämplig. Efter en 

övergripande granskning av rättsfall till avtalslagen kan sägas att om en kommun utgör en 

avtalspart så ställs normalt höga krav på att det som avtalats har lagstöd. Det vill säga att 

avtalspunkterna följer legalitetsprincipen som vanligen kopplas till offentligrätten. Det är 

vanligen i exploateringsavtalet som beslut om privata aktörers medfinansiering av statliga 

vägar dyker upp.23 

Genom proposition (2013/14:126) en enklare planprocess, föreslås att en definition av 

exploateringsavtalet ska införas i gällande PBL. Definitionen ska ha lydelsen ”ett avtal om 

genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare 

avseende mark som inte ägs av kommunen…”. I proposition (1985/86:1) har 

exploateringsavtalet i princip getts samma innebörd men inte lett till ett införande i lag.24 

Detta då det ansågs att en lagreglering av exploateringsavtalet i första hand skulle innebära ett 

skydd för den privata aktören mot kommunen. I och med detta ansågs att lagregleringen 

skulle behöva bli så omfattande för att utgöra ett större skydd än vad avtalslagen redan ger.25 

Motsättningar till att införa exploateringsavtalet i PBL finns även nu. Bland annat menar 

Mark- och miljööverdomstolen att ”förslaget innebär att civilrättsliga frågor kommer att 

regleras i plan- och bygglagen (2010:900) och anser att det kan ifrågasättas om förslaget är för 

ingripande och om det är lämpligt att förhandlingarna sker öppet”.26  

                                                
22

	  	  Prop.	  1985/86:1	  s.	  227-‐228	  

23
	  Gustafsson,	  Annika.	  MEX-‐dagarna	  2008.	  

http://www.skt.se/kurser/rapporter/MEX2008/Onsdag/11.40_MEX-‐dagarna_2008.pdf	  	  

24
	  Prop.	  1985/86:1	  s.277	  

25
	  Prop.	  1985/86:1	  s.228	  

26
	  Prop.	  2013/14:126	  s.146	  



 

 9 

Numera startar förhandlingar om exploateringsavtal mellan kommun och privat aktör i 

ungefär samma tid som förhandlingar om detaljplaneläggning. Då kommunen innehar 

kommunalt planmonopol27 medför det att det är kommunen som beslutar om en 

detaljplaneläggning ska påbörjas. Då kommunen har en stark förhandlingsposition och då 

exploateringsavtalet idag saknar riktlinjer är det oklart vilka krav kommunen ställer på de 

privata aktörerna för att påbörja eller anta en detaljplaneläggning.28 Undersökningar har 

gjorts29, däribland den fallstudie som presenteras i denna uppsats, som visar på att de privata 

aktörerna undertecknat exploateringsavtal där de åtar sig att utföra eller finansiera 

anläggningar, som till exempel statliga vägar, som inte direkt går att hänföra till 

detaljplaneläggningen. Då maktbalansen mellan kommuner och de privata aktörerna är ojämn 

finns en möjlighet att de privata aktörerna åtar sig att genomföra dessa åtgärder för att undgå 

att kommunen lägger ner detaljplanearbetet.30 Möjligheten finns, att kommunen väljer att 

lägga ner ett detaljplanearbete om den privata aktören inte åtar sig att utföra åtgärder som inte 

hänför direkt till detaljplanen. Det finns därigenom en risk att konkurrensen mellan de privata 

aktörerna försvagas. Detta då det troligen är de större och resursstarka privata aktörerna som 

kan, och har förutsättningar att, åta sig att utföra dessa åtgärder. Dock borde även det 

omvända kunna ske, att kommunen väljer att inte ta upp ett detaljplanearbete, om det vore så 

att kommunen åläggs ett större finansiellt åtagande.31  

Med anledning av vad som redogjorts för ovan föreslår propositionen (2013/14:126) vidare att 

följande bestämmelse bör införas i PBL (2010:900). ”Om kommunen avser att ingå 

exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 

sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 

                                                
27

	  Enligt	  1	  kap.	  2	  §	  PBL	  anges	  att	  det	  är	  en	  kommunal	  angelägenhet	  att	  planlägga	  mark	  och	  vatten	  vilket	  brukar	  

kallas	  det	  kommunala	  planmonopolet.	  

28
	  Prop.	  2013/14:126	  s.149	  

29
	  Se	  till	  exempel	  Cars,	  Göran	  m.fl.,	  infrastruktur	  med	  finansiering,	  Stockholm	  2011.	  	  

30
	  Prop.	  2013/14:126	  s.149	  

31
	  Prop.	  2013/14:126	  s.155	  
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intäkter…”.32 Genom införandet av denna bestämmelse tros maktbalansen mellan kommunen 

och de privata aktörerna bli mer jämn, förutsägbarhet om vad som ska ingå i avtalen blir 

större, samt att samtliga privata aktörer behandlas lika i avtalen.33  

I propositionen (2013/14:126) och den förslagna lagstiftningen framgår att det i 

exploateringsavtalet får åläggas den privata aktören att projektera eller finansiera 

anläggningar som är nödvändiga för att genomföra exploatering enligt detaljplan trots att 

anläggningarna inte ligger inom detaljplaneområdet. Anläggningar kan till exempel vara 

trafikanläggningar för att tillgodose trafikkommunikationen till ett nytt bostadsområde.34 De 

åtgärder som åläggs den privata aktören ska stå i rimlig proportion till nyttan av vad den 

privata aktören vinner av planen.35 Med nytta avses att de privata aktörerna får en ekonomisk 

vinning när denne senare säljer av det exploaterade området.36  

2.6	  Rättsfallsstudie	  
Rättsfallen nedan är utvalda då de belyser problematiken med att kommunerna i vissa fall 

ålägger de privata aktörerna, genom exploateringsavtal, att vidta åtgärder som vissa fall 

saknar lagstöd eller åtgärder som inte står i proportion till den nytta de privata aktörerna 

vinner av planen. Rättsfall där en privat aktör blivit ålagd att medfinansiera statliga vägar 

finns inte men då medfinansiering från privat aktör till statliga vägar går genom avtal med 

kommunen har dessa rättsfall ansetts relevanta för uppsatsen. I analysen följer en koppling 

mellan dessa rättsfall och de fallstudier som gjorts i denna uppsats.  

Det är inte tillåtet att kommunen i ett exploateringsavtal inför en avgift för den privata aktören 

där avgiftsbeloppet ska användas för att bekosta allmänt kommunala angelägenheter. År 1965 

införde en kommunen, i område för fritidsbebyggelse, en exploateringsavgift om 400 kr per 

tomtplats i exploateringsavtalet som var avsedd att bekosta kommunens underhåll av 
                                                
32

	  Prop.	  2013/14:126	  s.25;	  ny	  paragraf	  6	  kap.	  39	  §	  PBL	  

33
	  Prop.	  2013/14:126	  s.151	  

34
	  Prop.	  2013/14:126	  s.156	  

35
	  Prop.	  2013/14:126	  s.26;	  ny	  paragraf	  6	  kap.	  40	  §	  

36
	  Prop.	  2009/10:170	  s.250	  och	  Prop.	  2013/14:126	  s.	  157	  
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anläggningar för fritidsändamål. Regeringsrätten klandrade beslutet (RÅ 1968 ref. 8) och 

menade att trots avgiften betalas till kommunen under ”formellt frivilliga åtaganden” så 

saknar kommunen rätt att föra in ett sådant avgiftssystem i avtal då det saknar lagstöd. Ett 

liknande fall (RÅ 1975 Ab 487) innebar att kommunen ålagt den privata aktören, genom 

exploateringsavtal, att anlägga ett antal anläggningar som skulle tillgodose fritidsändamål 

utan kostnad för kommunen. Även detta beslut klandrades och upphävdes av regeringsrätten 

då beslutet saknade lagstöd.  

I ett exploateringsavtal begärde en kommun att två privata aktörer var tvungna att med 

”solidariskt ansvar” utföra vissa anläggningsarbeten för att erhålla bygglov. HD ansåg att det 

stred mot avtalslagen (NJA 1980 s 1) då kommunen med tvång utkrävt något i utbyte mot 

bygglov.  

2.7	  Sammanfattning	  
Den nuvarande lagstiftningen behandlar inte privata aktörers medfinansiering av statliga vägar.  

Dock har proposition (2013/14:126), som väntas träda i kraft den 1 januari 2015, behandlat 

frågan i viss mån. Enligt propositionen kan privata aktörer få medfinansiera statliga vägar om 

det innebär att de privata aktörerna erhåller nytta av att den statliga vägen projekteras om. De 

rättsfall som angetts visar dock på att vissa avtal om medfinansiering enligt domstolen inte är 

giltiga då de saknar lagstöd.      
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3.	  Fallstudie	  
Denna fallstudie kommer att behandla fyra olika fall där privata aktörer varit medfinansiärer 

till statliga vägar. Anledningen till att dessa fyra fall är studerade är att de på olika sätt 

representerar hur en privat aktör kan medfinansierar statliga vägar. Samtliga av de studerade 

fallen är projekterade inom Stockholmsregionen. Detta på grund av att de flesta fall, där 

medfinansiering från privata aktörer förekommer, är projekterade i landets storstads- och 

tillväxtregioner.37  

 

Fallstudien är utförd genom att studera de avtal som är skrivna mellan staten, kommunerna 

och de privata aktörerna för att utreda hur förloppet går till då en privat aktör medfinansierar 

statliga vägar. Samtliga parter är anonymiserade i studien då det var en förutsättning för att få 

tillgång till det materialet. Vilka parterna är, är också oväsentligt för slutsatsen. Fallen är 

presenterade på liknande sätt med en kort inledande bakgrund följt av en redogörelse av vad 

som sagts i avtalen mellan de olika parterna för att avslutas med en sammanfattning av de 

viktigaste delarna.  

3.1	  Fallstudie	  1	  
Längs en stor statlig väg har trafikkapaciteten länge varit eftersatt vilket lett till att vägen ofta 

drabbas av köer och trafiksituationen är på många platser farlig. Speciellt eftersatt har en av 

påfartsramperna till den statliga vägen varit då den helt saknat accelerationsfält. Påfarten är 

idag utrustad med stopplikt. Påfartsrampen ingår som en del i ett större projekt för att öka 

kapaciteten längs med vägen och främja stadsbyggnadsutvecklingen.  Det är staten som 

planeras vara väghållare för påfartsrampen. Ett par kilometer ifrån den planerade 

påfartsrampen pågår ett större bostadsexploateringsprojekt som utförs av en privat aktör. 

Exploateringsprojektet kommer att medföra att trycket på påfartsrampen ökar än mer, vilket 

medför att den privata aktören blivit ålagd att medfinansiera projektet i form av bidrag.  

 

3.1.1	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  stat	  och	  kommun	  
En förstudie togs fram av staten under 2007 för att utreda hur det på kort och lång sikt ska bli 

ökad kapacitet och säkerhet längs med den statliga vägen. Då vägen inte fanns med i gällande 

                                                
37

	  Prop.	  2013/14:126	  s.149	  
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länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län 2004-2015 och vägen var i behov av 

upprustning ansåg staten och kommunen att en avsiktsförklaring mellan parterna bör 

undertecknas. Avsiktsförklaringen undertecknades under januari 2008 med syfte att en 

vägutredning och en arbetsplan skulle tas fram. I december 2008 undertecknades ett nytt avtal 

mellan staten och kommunen om kommunal medfinansiering, i form av förskottering, till 

utredningarna om påfartsrampen. Av avtalet framgår att kommunen ska bekosta hela statens 

kostnad för utredningarna vilket uppskattades till 1 miljon kronor.  

 

Ett slutgiltigt avtal om att arbetsplan och vägutredning skulle genomföras skrevs under av 

staten och kommun i februari 2009. Då påfartsrampen kommer att få ett förändrat läge mot 

den statliga vägen kommer även det kommunala vägnätet att behöva anpassas. Staten och 

kommunen var på grund av det överens om att anpassningen av det kommunala vägnätet 

borde studeras samtidigt som påfartsrampen. I november 2009 undertecknades därför ett 

tilläggsavtal till avtalet om vägutredning och arbetsplan för att tillförsäkra det.  

 

Under mars 2010 undertecknades ett genomförandeavtal mellan staten och kommunen. Av 

avtalet går att läsa att staten ska bekosta och ansvara för upphandling samt kontroll av 

entreprenaden för påfartsrampen vilket uppskattades till ett värde av 2 miljoner kronor. 

Kommunen ska bekosta påfartsrampen samt kostnader för de åtgärder som krävs på 

kommunala anläggningar i anslutning till påfartsrampen. I genomförandebeskrivningen som 

finns bifogad den detaljplan som upprättats för projektet och som vann laga kraft den 16 

augusti 2012 framgår att påfartsrampsprojektet kostar kommunen 38,7 miljoner kronor. Av 

dessa kostnader består 22,5 miljoner kronor av själva utbyggnadskostnaden för rampen och 4 

miljoner kronor av utbyggnadskostnaden för allmänt kommunala anläggningar. Övriga 

kostnader kommer av projektering, bygghandlingar, framtagning av arbetsplan samt kostnader 

för förrättnings- och ersättningskostnader som följer av de markförvärv som gjorts. 

 

3.1.2	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  kommun	  och	  privat	  aktör	  
I november 2007 tecknades ett ram- och detaljplaneavtal mellan kommunen och den privata 

aktören avseende framtagning av detaljplan över ett område som ligger cirka 2 kilometer ifrån 

påfartsrampen som ovan diskuterats. Området som ska bebyggas omfattar omkring 900 nya 

bostäder och detaljplaneläggningen är uppdelad i 4 etapper med en detaljplan för varje etapp.  
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I ram- och detaljplaneavtalet finns angivelser om att den privata aktören genom bidrag ska 

medfinansiera de allmänna kommunala anläggningarna som blir aktuella att genomföra när en 

ny påfartsramp byggs till den statliga vägen. Detta trots att anläggningarna ligger utanför 

detaljplaneområderna. Anledningen till att den privata aktören ska medfinansiera 

anläggningarna är att den ökade bebyggelsen som planeras vilket leder till en ökad 

trafikmängd. Beloppet som ska utgöra medfinansieringen är 12 miljoner kronor, beräknat 

2007, vilket ska räknas upp med KPI. I ram- och detaljplaneavtalet framgår att beloppet ska 

delas upp på två utbetalningar där den första utbetalningen sker när etapp 2 har en antagen 

och lagakraftvunnen detaljplan och den andra när etapp 3 har en antagen och lagakraftvunnen 

detaljplan.  

 

Den 11 maj 2012 respektive 8 februari 2013 vann detaljplanerna för etapp 2 och 3 laga kraft. I 

exploateringsavtalen mellan kommun och privat aktör som tillhör de båda detaljplan framgår 

än en gång att exploatören ska bidra med 6 miljoner kronor per detaljplan uppräknat med KPI 

från 2007. I detta avtal sägs att beloppet ska användas som bidrag till kommunens kostnader 

för den nya påfartsrampen och inte specificerat till allmänt kommunala anläggningar som det 

gör i ram- och detaljplaneavtalet. Av exploateringsavtalet framgår dock att ram- och 

detaljplaneavtalet ska ses som en grund och exploateringsavtalet ska ses som ett komplement 

samt specifikation till ram- och detaljplaneavtalet. Då ram- och detaljplaneavtalet ska ses som 

en grund och exploateringsavtalet som en specifikation är det svårt att avgöra om 

medfinansieringen endast ska avse de allmänt kommunala anläggningarna eller om 

medfinansieringen även avser byggandet av den statliga påfartsrampen. 

 

3.1.3	  Sammanfattning	  	  
I avtal mellan staten och kommunen framgår att kommunen ska bekosta i princip hela arbetet 

med att anlägga den nya påfartsrampen. Den beräknat totala kostnaden för arbetet är värderat 

till 38,7 miljoner kronor varav 4 miljoner utgör kostnaden för allmänt kommunala kostnader. 

Den privata aktören ska, enligt avtal med kommunen, genom bidrag medfinansiera de allmänt 

kommunala anläggningarna som följer av utbyggnaden av påfartsrampen och som erfordras 

på grund av exploateringen den privata aktören utför. Beloppet den privata aktören ska bidra 

med är 12 miljoner kronor. Detta innebär att den privata aktören ska medfinansiera 8 miljoner 

av den statliga påfartsrampen.  
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3.2	  Fallstudie	  2	  
I anslutning till en statlig väg har det den 17 januari 2013 antagits en ny detaljplan över en 

fastighet där hotellverksamhet bedrivs.  Vägen innehar hög status då den agerar som 

omledningsväg för en annan viktig väg och är transportled för farligt gods och 

dispenstransporter. I och med att den nya detaljplanen antas, och exploateringen av området 

följer den, förväntas det i området bli en ökad belastning på gång- cykel- och mopedtrafik 

över den statliga vägen. Detta, samt en tro om ökad mängd kollektivtrafik till området, har lett 

till att berörd kommun samt staten är överens om att åtgärder längs med den statliga vägen 

inom plan måste göras för att minimera risken för olyckor. I detta fall rör det sig om en 

mindre privat aktör som själv bedriver hotellverksamheten på fastigheten som detaljplanen är 

upprättad till.  

 

3.2.1	  Åtgärder	  som	  ska	  göras	  längs	  med	  den	  statliga	  vägen	  
Inledningsvis ska det anläggas en bussvändplan i utkanten av detaljplanen. Detta för att 

underlätta för, samt minska riskerna med, den ökade kollektivtrafiken till området. Vidare ska 

även tre nya anslutningar mot vägen anläggas, en sänkning av vägen göras, en samlad passage 

för gång- cykel- och mopedtrafik upprättas samt två nya busshållplatser på var sida om vägen 

i anslutning till passagen framtas. Sänkningen av vägen ska göras för att den ska löpa i samma 

nivå som gårdsplanen enligt detaljplanen. I och med detta finns risk att en stödmur måste 

upprättas för att skydda ett fornminne från att påverka vägen. I granskning av området som 

både kommunen och staten genomfört är de överens om att en planskild korsning inte är 

aktuell för att separera biltrafik från gång- cykel- och mopedtrafik. För att begränsa risken för 

olycka ska istället en samlad passage för övergång över vägen upprättas. I anslutning till den 

ska de nya busshållplatserna anläggas. Samtliga av dessa åtgärder ska utföras i enlighet med 

gårdens övriga utseendekvaliteter samt enligt gällande ”Vägar och gators utformning” (VGU) 

och gällande ”Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn av busstrafik” 

(RIBUSS). 

 

3.2.2	  Inrättade	  avtal	  	  
Då avtal mellan staten och en privat aktör aldrig skrivs direkt38 har först ett avtal mellan 

staten och kommun upprättats där det framgår vilka åtgärder som behöver genomföras längs 

                                                
38

	  Detta	  påstående	  framförs	  i	  de	  inledande	  meningarna	  i	  avtalet	  mellan	  staten	  och	  kommunen.	  
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med vägen samt att det är den privata aktören som ska bekosta åtgärderna. Avtalet 

undertecknades i april 2013. Senare har åtgärderna rörande vägen behandlats i det 

exploateringsavtal som togs fram i samband med detaljplaneläggningen och undertecknades i 

april 2013 av kommunen och den privata aktören. I exploateringsavtalet framgår än en gång 

att det är den privata aktörens ansvar att projektera, finansiera och utföra de åtgärder som 

måste göras längs med vägen. Då den privata aktören genomfört åtgärderna kan slutbesked 

för hotellet sökas.  

 

3.2.3	  Sammanfattning	  	  
I detta fall har ingen given summa ålagts den privata aktören att medfinansiera. Här har 

istället ett antal åtgärder arbetats fram som den privata aktören måste genomföra och 

finansiera för att erhålla slutbesked för sin ombyggnation. Åtgärderna som görs syftar främst 

till att tillgodose en god säkerhet för de människor som rör sig på fastigheten. Exploateringen 

som den privata aktören vill utföra på fastigheten främjar varken statliga ändamål eller 

kommunalt allmänna ändamål utan utgör främst nytta för den privata aktören.  

 

3.3	  Fallstudie	  3	  
Ett större bostads- och arbetsplatsexploateringsprojekt planeras i ett område i Stockholms län. 

För att ta sig till området måste trafikanterna idag åka via en hårt trafikerad trafikplats. 

Planläggning har gjorts för att öka kapaciteten i trafikplatsen men även om kapaciteten ökar 

kommer det inte att räcka för att trafikförsörja området efter att exploateringen är genomförd.  

 

Kommunen har därför beslutat att en broförbindelse ska anläggas vid området för att, via en 

samtidigt anlagd väg- och vägtunnel, förbinda området med kommunens centrala delar och en 

statlig genomfartsväg. En ny trafikplats längs den statliga vägen måste därför anläggas för att 

trafikförsörja området. Förbindelsen kommer nedan att kallas förbindelseprojektet.  

 

Detaljplanen för förbindelseprojektet vann laga kraft i april 2013. I detaljplanens 

genomförandebeskrivning framgår att förbindelseprojektets totala kostnad för kommunen, 

inklusive anläggningen av den nya trafikplatsen uppgår till 353 miljoner kronor. Trafikplatsen 

kommer dock att behandlas i en separat detaljplaneläggning som ännu inte vunnit laga kraft.  
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Staten kommer att vara huvudman för påfarten till den statliga vägen medan kommunen 

kommer att vara huvudman för förbindelsen mellan området och den statliga vägen. Den 

privata aktören som planerar att exploatera området har blivit ålagd att medfinansiera 

kommunens förbindelseprojekt. I det fallet är det fråga om medfinansiering av kommunala 

vägar vilket inte ska behandlas i denna uppsats men då den nya trafikplatsen är 

sammankopplad med förbindelseprojektet är det dock oklart om medfinansieringen även 

innebär medfinansiering av statliga vägar.  

 

3.3.1	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  staten	  och	  kommunen	  
I augusti 2009 undertecknade staten och kommunen ett avtal till syfte att reglera 

finansieringen och genomförandet mellan parterna i arbetet att koppla samman 

förbindelseprojektet med trafikplatsen. Staten motsatte sig inte att en ny trafikplats anlades på 

den statliga vägen men staten hade inga medel att finansiera byggnationen. Detta då 

trafikplatsen inte fanns med i gällande länsplan för vägtransportsystemet. Av avtalet från 2009 

framgår att kommunen ska bekosta hela arbetet för påfartsrampen vilket innebär framtagning 

av handlingar, arbetsplan, byggande etc. Arbetet ska inledas med en förstudie.  

 

Ett nytt avtal undertecknades av staten och kommunen under mars 2010. Avtalet är en 

komplettering till det avtal som skrevs 2009 och berör en första etapp av trafikplatsen.  Första 

etappen innebär en halv trafikplats där en påfartsramp endast anläggs i en färdriktning. Av 

detta avtal framgår att finansieringsförhållandet mellan staten och kommunen förändrats. 

Kommunen ska enligt detta avtal medfinansiera 43 miljoner kronor av etappens totala kostnad 

på 60,5 miljoner kronor beräknade i prisnivå 2009. Övriga medel ska finansieras av överskott 

från trängselskatten samt av staten tillhandahållna medel för byggande.      

 

3.3.2	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  kommunen	  och	  privat	  aktör	  
Den privata aktören ska exploaterat området med cirka 2500 nya bostäder och 3000 nya 

arbetsplatser. Då området som ska exploateras är stort har detaljplaneläggningen för området 

delats in i etapper. I relation till de byggrätter den privata aktören får av att området 

detaljplaneläggs har den privata aktören slutit avtal med kommunen under september 2006 

om att medfinansiera förbindelseprojektet. I avtalet framgår att den trafikplats som idag 

trafikförsörjer området inte har kapacitet att trafikförsörja området efter exploateringen. 

Vidare framgår att förbindelseprojektet kan komma att sammanlänkas med en ny trafikplats 
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vid den statliga vägen vilket, efter att ha granskat vad som redogjorts ovan, har gjorts. Av det 

kan sedan dras slutsatsen att medfinansieringen den privata aktören gör till kommunens 

förbindelseprojekt även kan komma att användas till kommunens bidrag till den statliga 

trafikplatsen.  

 

Den privata aktören ålägger sig genom avtalet från 2006 att medfinansiera 

förbindelseprojektet med 715 kr/m2 BTA39 vunnen byggrätt tills beloppet uppgår till 150 

miljoner kronor. Därefter medfinansieras förbindelseprojektet med 400 kr/m2 BTA vunnen 

byggrätt. Beloppet som den privata aktören ska bidra förbindelseprojektet med blir cirka 165 

miljoner kronor.  

  

Alla detaljplaner för området har ännu inte vunnit laga kraft vilket medför att denna fallstudie 

inte kunnat ta hänsyn till vad som kan komma att stå i exploateringsavtalen.  

 

3.3.3	  Sammanfattning	  	  
Kommunens förbindelseprojekt är beräknat att kosta kommunen 353 miljoner kronor. Av 

dessa utgör 43 miljoner bidrag till medfinansiering av den statliga trafikplatsen. Den privata 

aktören ska bidra kommunen med 165 miljoner kronor genom medfinansiering av 

förbindelseprojektet. Av detta framgår att, om kommunen inte använder bidraget de fått av 

den privata aktören till den statliga trafikplatsen, kommer förbindelseprojektet att kosta 

kommunen 145 miljoner kronor. Dock går det inte genom avtalen att utesluta att bidraget från 

den privata aktören använts till att medfinansiera den statliga trafikplatsen.  

 

Avtalet om att den privata aktören skulle medfinansiera kommunens förbindelseprojekt skrevs 

2006 och avtalet om att kommunens skulle medfinansiera den statliga trafikplatsen skrevs 

först 2009. Kommunen visste då vid avtalsingången 2009 att de inte skulle behöva stå för alla 

kostnader för förbindelseprojektet. Möjligheten finns att kommunen på grund av detta hade 

mer kapital att medfinansiera statens trafikplats. Det vill säga att den privata aktören även 

medfinansierade trafikplatsen.  

  

                                                
39

	  Bruttoareal	  
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3.4	  Fallstudie	  4	  
En ny stadsdel är planerad att växa fram i anslutning till en statlig väg. Den statliga vägen är 

planerad att omvandlas till motorväg. I närheten av den planerade stadsdelen finns många 

större handelsområden vilket medför att trafikplatserna i dess närhet ofta är överbelastade. Då 

exploateringen av stadsdelen är klar väntas trycket på trafikplatserna att öka än mer. Därför 

har staten och kommunen enats om att en ny trafikplats bör anläggas i anslutning till den nya 

stadsdelen. Även en tågstation är planerad att anläggas i området men den kommer endast att 

nämnas kort då syftet med denna fallstudie är att utreda medfinansiering av statliga vägar.  

 

Det är staten som planeras vara väghållare för den nya trafikplatsen. Omläggning av det 

kommunala vägnätet kommer dock bli aktuellt för att binda samman trafikplatsen med den 

nya stadsdelen och detta vägnät kommer kommunen att vara väghållare för. Både de privata 

aktörer som äger marken i området för den nya stadsdelen och kommunen är planerade att 

medfinansiera trafikplatsen. 

 

3.4.1	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  staten	  och	  kommunen	  
I juni 2009 tecknades en avsiktsförklaring mellan staten och kommunen avseende 

trafikplatsen. Av avsiktsförklaringen framgår att kommunen är beredd att medfinansiera 

trafikplatsen med 70 miljoner kronor. Beloppet ska fördelas på ett direkt bidrag om 40 

miljoner kronor som avser att förbättra vägstandarden samt utformningen på det kommunala 

vägnätet och 30 miljoner kronor för den ökade nytta kommunen vinner av förbättrad 

markanvändning. Med det kan sägas att kommunens medfinansiering av den statliga 

trafikplatsen uppgår till 30 miljoner kronor. I avtal gällande tågstationen upprättad mellan 

staten och kommunen framgår att kommunen ska medfinansiera staten med 20 miljoner 

kronor för kostnaderna av tågstationen. Kommunen beräknas utöver medfinansiering ha en 

kostnad på 75 miljoner kronor för arbeten runt tågstationen.  

 

Ett finansieringsavtal undertecknades i november 2009 då staten och kommunen slutligt enats 

om hur finansieringen för trafikplatsen skulle fördelas mellan parterna. Av avtalet framgår att 

kostnaden för trafikplatsen inklusive arbetet med det kommunala vägnätet är beräknat till 317 

miljoner kronor i prisnivå 2008. Kommunens medfinansiering av trafikplatsen kvarstår till 30 

miljoner kronor. Övriga kostnader tillhör staten. Trafikplatsen ingår i länsplanen för 
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transportinfrastruktur 2010-2021 och är planerad att finansieras med överskott från 

trängselskatten.  

 

3.4.2	  Granskning	  av	  avtal	  mellan	  kommunen	  och	  privata	  aktörer	  
 Ett ramavtal skrevs mellan kommunen och de privata aktörerna under augusti 2008 där frågor 

om exploateringen av det nya området behandlas. I detta avtal behandlas inte någon fråga om 

medfinansiering av den statliga trafikplatsen utan det görs först i ett tilläggsavtal till 

ramavtalet som undertecknades i oktober 2010. Av tilläggsavtalet framgår att de privata 

aktörerna ska bidra med 95 miljoner kronor som medfinansiering till kommunens kostnader 

för trafikplatsen och den tågstation som samtidigt planeras i stadsdelen. Beloppet ska fördelas 

mellan de privata aktörerna efter en tabell som anger hur mycket byggrätter vardera part 

erhåller av utbyggnaden av den nya stadsdelen. I de exploateringsavtal som kommer att 

upprättas i samband med att detaljplaner tas fram för det nya området kommer en fördelning 

även att göras mellan hur stor andel av beloppet trafikplatsen respektive tågstationen erhåller. 

Dessa avtal är ännu inte upprättade vilket gjort att denna fallstudie även berört tågstationen i 

viss mån.  

 

3.4.3	  Sammanfattning	  	  
Kommunen har en beräknad kostnad på 70 miljoner för trafikplatsen där 30 miljoner utgör 

medfinansiering till staten. Vad gäller tågstationen har kommunen en beräknad kostnad på 95 

miljoner kronor där medfinansieringen till staten utgör 20 miljoner. Därav har de kommunala 

angelägenheterna en beräknad kostnad på 105 miljoner kronor och den kommunala 

medfinansieringen av de statliga angelägenheterna en beräknad kostnad på 50 miljoner 

kronor.  

 

De privata aktörernas medfinansiering bidrar till cirka 60 procent av kommunens kostnader 

för de båda projekten där kommunens medfinansiering till de statliga angelägenheterna är 

inräknade. Om medfinansieringen endast bidrar de kommunala angelägenheterna uppgår 

beloppet till cirka 90 procent av kommunens kostnader. Av avtalen går inte att avgöra 

huruvida de privata aktörernas medfinansiering till projekten endast bidragit till de 

kommunala angelägenheterna eller inte.  
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4.	  Analys/slutsats	  
Privata aktörers medfinansiering av statliga vägar behandlas idag inte i svensk lagstiftning. 

Däremot är det något som förekommer i praktiken vilket bland annat har visats i denna 

uppsats. Privat medfinansiering medför en rad konsekvenser för de inblandade aktörerna och 

för samhället i stort. Då privata finansiella medel injiceras i väganläggning som är av ett 

statligt ansvar, ges möjligheten till genomförande, som annars varit tvunget att läggas på 

framtiden. Detta anser jag bör leda till att stadsutvecklingen ges möjlighet att följa marknaden 

och inte vara lika beroende av staten och politiken. Frågan är dock om det är rättvist att en 

väganläggning som erhåller privat medfinansiering ska prioriteras framför som inte erhåller 

det. I storstadsregionerna, där marknaden ofta är stark, torde i så fall fler statliga projekt 

genomföras där, medan småstads- och landsbygdsregionernas statliga projekt genomföras i 

mindre utsträckning och skjutas upp än längre på framtiden då marknaden vanligen är svagare 

där. Detta då det trots allt belastar staten med kostnader även fast ett projekt erhåller privat 

medfinansiering.  

 

Konkurrensen som ovan nämns om lokaliseringen av vilka statliga projekt som ska 

genomföras, om privat medfinansiering övergår till att bli en standard, torde även medföra en 

konkurrens mellan de privata aktörerna. Detta då jag antar att de större privata aktörerna 

innehar en större vinstmarginal på sina stadsutvecklingsprojekt än vad de mindre privata 

aktörerna har.  På så sätt kan större aktörer åta sig att medfinansiera anläggningar som 

egentligen är av statligt ansvar i större utsträckning än små aktörer. Genom detta finns risken 

att de mindre privata aktörerna blir utkonkurrerade av de större privata aktörerna då 

kommunerna med sitt planmonopol torde vilja projektera sina stadsutvecklingsprojekt 

tillsammans med aktörer som även kan medfinansiera statliga väganläggningar. Om dessa 

antaganden är riktiga kan man fråga sig hur demokratisk stadsutvecklingen kommer att bli i 

framtiden.   

 

Intressant är att de rättsfall som presenterats ovan inte tillåter att privata aktörer 

medfinansierar kommunalt allmänna anläggningar. En tolkning av rättsfallen kan vara att inte 

heller statliga anläggningar får medfinansieras. Den föreslagna lagstiftningen som innebär ett 

tillägg till nuvarande PBL anger dock att kommunala och statliga allmänna anläggningar kan 
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medfinansieras. Detta innebär att nya prejudicerande rättsfall måste till för att klargöra för 

rättsläget.  

 

Då de förslagna tilläggen till PBL ännu inte vunnit laga kraft och de studerade rättsfallen ännu 

är prejudicerande anser jag att de privata aktörernas medfinansiering till de statliga vägarna i 

fallstudien ovan kan strida mot svensk lagstiftning. Detta då fallstudie 1,3 och 4 kan jämföras 

med rättsfall (RÅ 1968 ref. 8) och (Rå 1975 Ab 487) som anger att en privat aktör inte kan 

anges medfinansiera allmänt kommunala anläggningar då det saknar lagstöd. Anläggningarna 

i fallstudie 1, 3 och 4 anser jag är allmänt statliga anläggningar som även kommer att brukas 

av trafikanter som inte bor i de exploaterade områdena fallstudierna avser. Därav bör en 

koppling mellan rättsfallen och fallstudien kunna göras. För trots att det i fallstudien rör sig 

om allmänt statliga vägar så saknar även medfinansiering av denna typ av anläggning lagstöd.  

 

Vad gäller fallstudie 2 anser jag att medfinansieringen även i det fallet strider mot 

lagstiftningen. Detta då det i avtalet mellan kommunen och den privata aktören framgår att 

den privata aktören ska upprätta ett antal anläggningar för att kunna erhålla slutbesked för 

hotellet. Detta fall kan jämföras med rättsfallet (NJA 1980 s. 1) som anger att kommunen inte 

får kräva något i utbyte mot bygglov trots att det kan anses ha skett på frivillig basis från den 

privata aktören. Medfinansieringen i fallstudie 2 skulle därav strida mot 36§ avtalslag 

(1915:218) om slutbesked och bygglov är jämförliga. 

 

I samtliga av de presenterade fallstudierna har de privata aktörernas medfinansiering gått till 

statliga väganläggningar som inte funnits med i aktuell länsplan vid tiden för projektering. Av 

det kan man dra slutsatsen att privat medfinansiering till statliga väganläggningar blir aktuell 

då antingen kommunerna eller de privata aktörerna vill skynda på genomförandet av en statlig 

väganläggning för att i sin tur kunna genomföra ett stadsutvecklingsprojekt. Då fallstudierna 

är framtagna genom att endast analysera ingångna avtal är det svårt att avgöra om antingen 

kommunerna eller de privata aktörerna varit mer hängivna att skynda på genomförandet av de 

statliga väganläggningarna. Om en intervjustudie gjorts i samband med fallstudierna hade 

kanske även den frågan kunnat besvaras.  
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