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Abstract 
This master thesis aims to describe and analyze transactions of residential building rights. For 
this purpose a closer study of transactions on the private market and municipal land 
allocations are necessary. The master thesis comprises a broad investigation of issues related 
to transactions of residential building rights in order to describe and analyze the current 
process. This requires a consideration of parameters related to when, why and how 
transactions take place, but also the timing and setup of pricing and payment. In addition, the 
relationship between private actors and municipalities are investigated as well as their 
attitudes towards the occurrence of transactions of residential building rights. The aim is also 
to study potential areas of improvements regarding transactions of residential building rights. 
 
The master thesis is mainly based on a qualitative study. Interviews target municipalities and 
developers in the Stockholm residential property market. The study indicates that transactions 
of residential building rights can be affected by a variety of factors. Each transaction has more 
or less unique conditions, making it difficult to unambiguously describe residential building 
right transactions. However, some general conclusions have been presented. 
 
During the process of describing transactions of residential building rights a number of topics 
for discussion and possible improvements were identified. The interviews indicate that prices 
of residential building rights are high, but there is not sufficient evidence to determine if 
prices are too high. An interesting area of improvement regarding transactions of residential 
building rights in the private market is the flexibility of detailed development plans. It can 
however be discussed what consequences an increased use of more flexible detailed 
development plans would have and if municipalities have strong enough incentives to 
increase flexibility. The result of this master thesis also demonstrates a number of possible 
improvements related to the collaboration between municipalities and developers during the 
planning process. 
 
When analyzing transactions of residential building rights it is interesting to discuss the 
handling of the municipal “planning monopoly”. Developers are dependent on having a good 
relationship with the municipalities, however the rights of municipalities to punish actors for 
undesirable behavior can be discussed. Finally, the master thesis brings attention to the need 
of increased demands for transparency within transactions of residential building rights, 
including both developers and municipalities. In order to increase predictability and enable 
better collaborations, it is also important for developers and municipalities to establish a 
common approach to transactions of residential building rights.  
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Examensarbete  
  
  Titel Transaktioner av bostadsbyggrätter 
Författare Jennifer Inggårde och Viktoria Fors 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 367 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Byggrätt, transaktion, markexploatering 
   
Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att beskriva och analysera transaktioner av bostadsbyggrätter. 
Det innebär en närmare granskning av transaktioner som sker på den privata marknaden, men 
även av kommunala markanvisningar. Examensarbetet innefattar en bred undersökning av 
frågor relaterade till bostadsbyggrättstransaktioner för att kunna beskriva och analysera den 
nuvarande processen. Detta kräver en undersökning av parametrar relaterade till när i tiden 
transaktioner sker, varför transaktioner sker, hur transaktioner sker samt när och hur 
prissättning respektive betalning sker. Dessutom utreds relationen mellan privata och 
kommunala aktörer samt deras inställningar till bostadsbyggrättstransaktioner som företeelse. 
Examensarbetet syftar dessutom till att undersöka utvecklingsmöjligheter av 
bostadsbyggrättstransaktioner.  
 
Examensarbetet baseras huvudsakligen på en kvalitativ intervjustudie som riktar sig mot 
kommuner och fastighetsutvecklare på den svenska bostadsfastighetsmarknaden i 
Stockholmsregionen. Utifrån den studie som gjorts kan konstateras att 
bostadsbyggrättstransaktioner påverkas av ett flertal olika faktorer. Varje transaktion har mer 
eller mindre unika förutsättningar, vilket gör det svårt att på ett entydigt sätt beskriva 
bostadsbyggrättstransaktioner. Vissa allmänna slutsatser har dock kunnat presenteras.  
 
Då transaktioner av bostadsbyggrätter på den privata och kommunala marknaden beskrivits 
har ett antal intressanta problemformuleringar och utvecklingsmöjligheter identifierats. 
Intervjustudien tyder på att prisbilden på bostadsbyggrätter är hög, men tillräckligt underlag 
saknas för att fastställa om priserna är för höga. En intressant utvecklingsmöjlighet på den 
privata marknaden för bostadsbyggrättstransaktioner är detaljplanernas flexibilitet. Det kan 
dock diskuteras vilka konsekvenser ett ökat användande av flexiblare detaljplaner skulle få 
och om kommunerna har tillräckliga incitament att öka användandet av dessa. Resultatet i 
examensarbetet påvisar dessutom ett antal utvecklingsmöjligheter relaterade till samarbetet 
mellan kommuner och fastighetsutvecklare under detaljplaneprocessen.  
 
När bostadsbyggrättstransaktioner analyseras är det även intressant att föra en diskussion 
kring hanteringen av det kommunala planmonopolet. Fastighetsutvecklare är beroende av att 
hålla en god relation till kommunerna, men det kan diskuteras om kommuner ska kunna 
straffa aktörer för oönskade beteenden. Examensarbetet lyfter avslutningsvis fram att det går 
att ställa krav på en ökad transparens från kommuner och fastighetsutvecklare vid 
bostadsbyggrättstransaktioner. I syfte att skapa en ökad förutsägbarhet och ett bättre 
samarbete är det dessutom viktigt att fastighetsutvecklare och kommuner tillsammans 
utvecklar ett gemensamt förhållningssätt till bostadsbyggrättstransaktioner.  
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Förord 
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Inledningsvis vill vi tacka NAI Svefa för inspiration till uppsatsämnet och för att ni varit oss 
behjälpliga vid behov. Vi vill också rikta ett stort tack till alla personer som vänligt ställt upp 
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Slutligen vill vi tacka vår handledare Hans Lind för värdefull vägledning och återkoppling 
genom hela arbetet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje exploatering är unik och involverar flera olika aktörer, bland annat kommuner och 
fastighetsutvecklare (Kalbro, 2007). Samarbetet mellan dessa parter kommer att se olika ut 
beroende på vem som äger marken inom exploateringsområdet. Ägarförhållandena har 
således en central betydelse för kommande exploatering. I fall då kommunen är ägare för 
marken sker exploatering vanligen via markanvisning till en fastighetsutvecklare som 
gemensamt med kommunen utvecklar en ny detaljplan. När en fastighetsutvecklare äger 
marken sker exploatering normalt sett också tillsammans med kommunen som i detta fall 
ansvarar för upprättandet av detaljplaner.     
 
Under en exploatering sker en påtaglig värdeutveckling av marken (Kalbro, 2007). Det finns 
således ekonomiska incitament att genomföra marktransaktioner före, under eller efter en 
exploateringsprocess. Värdet på marken vid en försäljning påverkas av flera olika faktorer där 
försäljningstidpunkten har en tydlig värdepåverkan. Den fulla värdestegringen uppstår när 
detaljplanen vunnit laga kraft. Förädlingsvinsten tilldelas vanligen markägaren, vilket både 
kan vara en kommun eller en fastighetsutvecklare.  
 
Det innebär ofta en stor risk att förvärva mark innan exploateringsprocessen påbörjas då det 
finns en osäkerhet i att en detaljplan inte kommer att upprättas. Det är därför vanligt 
förekommande att en markförsäljning sker före eller under en exploateringsprocess med 
villkor av en lagakraftvunnen detaljplan, oavsett om kommunen eller fastighetsutvecklaren 
äger marken (Kalbro, 2007). En het bostadsmarknad borde leda till att fler markägare ser 
potential i att utveckla marken och därmed ta del av en eventuell värdestegring. Det är därför 
intressant att undersöka hur transaktioner av mark med förväntningsvärde och transaktioner 
av färdiga bostadsbyggrätter sker idag, både vad gäller privatägd och kommunalägd mark.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta examensarbete syftar till att beskriva och analysera transaktioner av bostadsbyggrätter. 
Det innebär en närmare granskning av transaktioner som sker på den privata marknaden, men 
även av kommunala markanvisningar. Examensarbetet innefattar en bred undersökning av 
frågor relaterade till bostadsbyggrättstransaktioner för att kunna beskriva och analysera den 
nuvarande processen. Detta kräver en undersökning av parametrar relaterade till när i tiden 
transaktioner sker, varför transaktioner sker, hur transaktioner sker samt när och hur 
prissättning respektive betalning sker. Dessutom utreds relationen mellan privata och 
kommunala aktörer samt deras inställningar till bostadsbyggrättstransaktioner som företeelse. 
Examensarbetet syftar dessutom till att undersöka utvecklingsmöjligheter av 
bostadsbyggrättstransaktioner.  



 
 

9(73) 
    
 
 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är geografiskt avgränsat till att diskutera transaktioner av bostadsbyggrätter 
som sker inom Stockholmsregionen. Med Stockholmsregionen åsyftas kommunerna inom 
Stockholms län.  
 
Endast transaktioner av bostadsbyggrätter behandlas. Byggrätter som avser annan användning 
undersöks inte.  
 
Endast transaktioner av bostadsbyggrätter som skapats i samband med att en detaljplan tas 
fram behandlas. Transaktioner av befintliga, outnyttjade bostadsbyggrätter inom en fastighet 
undersöks inte.  

1.4 Centrala begrepp 

I den löpande texten används ofta i förenklande syfte ordet byggrätt när en bostadsbyggrätt 
avses.  
 
En byggrätt skapas först när en detaljplan vinner laga kraft. Benämningen byggrätt används 
dock av praktiska skäl även för att beskriva en potentiell byggrätt. Med en potentiell byggrätt 
menas att detaljplanearbete pågår för att skapa en byggrätt, men att detaljplanen ännu inte 
vunnit laga kraft. Byggrättstransaktioner syftar således till att beskriva försäljningar av 
färdiga- eller potentiella byggrätter.  
 
Försäljningar som sker i ett tidigt respektive sent skede av detaljplaneprocessen diskuteras. 
Försäljningen menas i dessa fall inträffa vid tillträde och inte vid tidpunkten för 
avtalsskrivning. En försäljning i ett tidigt skede syftar således till att beskriva försäljningar av 
byggrätter som sker med full planrisk. En försäljning i ett sent skede syftar följaktligen till att 
beskriva försäljningar av byggrätter som sker efter lagakraftvunnen detaljplan. Ett avtal som 
ingås i ett tidigt skede men som villkoras av en lagakraftvunnen detaljplan benämns således 
som en försäljning i ett sent skede.  
 
Benämningen fastighetsutvecklare används för att beskriva företag som har 
fastighetsutveckling av bostäder som sin huvudsakliga verksamhet, men även för att beskriva 
företag som endast har fastighetsutveckling av bostäder som en del av verksamheten, till 
exempel kommersiella aktörer och fonder. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

En del teoretiska begrepp används för att kunna förklara observationer gjorda utifrån 
intervjustudien. Det förekommer framförallt begrepp inom kontrakts- och spelteori. Det finns 
inget enskilt kapitel eller avsnitt som förklarar de teoretiska begrepp som berörs. Istället 
behandlas varje begrepp löpande i texten, där det anses vara av intresse. Begreppet förklaras 
således första gången det används.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 ger en introduktion till examensarbetet. Först presenteras en bakgrund som ger en 
motivering till varför transaktioner av byggrätter undersöks. Därefter presenteras syfte och 
frågeställning, avgränsningar som gjorts och centrala begrepp inför den fortsatta läsningen. 
Dessutom presenteras hur teoretiska utgångspunkter behandlas i rapporten. 
 
Kapitel 2 beskriver metoden. Först presenteras den genomförda litteraturstudien. Därefter 
beskrivs valet att genomföra en intervjustudie för att erhålla det empiriska underlaget, varför 
detta ansågs vara ett lämpligt metodval och hur intervjustudien har genomförts. Slutligen 
beskrivs hur resultatet redovisas och en analys av studiens tillförlitlighet presenteras.  
 
Kapitel 3 ger en genomgång av relevant teori. Kapitlet beskriver markexploatering, 
planprocessen samt byggrättstransaktioner på privat och kommunal mark.  
 
Kapitel 4-9 utgör det empiriska resultatet och baseras på intervjuer med fastighetsutvecklare 
och kommuner. Kapitel 4-8 presenterar fastighetsutvecklarnas intervjusvar medan kapitel 9 
presenterar kommunernas intervjusvar. Varje kapitel består av ett antal avsnitt i vilka 
resultatet först presenteras och sedan kommenteras av författarna. Kommentarerna syftar till 
att ge läsaren en kort analys av resultatet och tydliggöra viktiga problemfrågeställningar. 
 
Kapitel 4 behandlar privata byggrättstransaktioner. Kapitlet syftar till att beskriva 
bakomliggande anledningar till att byggrättstransaktioner sker och berör även frågor 
relaterade till byggrätters transaktionsskede. Kapitlet beskriver i vilket skede under 
exploateringsprocessen som fastighetsutvecklarna föredrar att köpa respektive sälja 
byggrätter. Dessutom behandlas för- och nackdelar samt svårigheter förknippade med de olika 
transaktionsskedena.  
 
Kapitel 5 behandlar privata byggrättstransaktioner. Kapitlet fokuserar på 
byggrättstransaktionernas genomförande genom att diskutera överlåtelseformer, prissättning 
och betalning.  
 
Kapitel 6 behandlar både den privata och kommunala marknaden. Kapitlet berör hur 
fastighetsutvecklarna upplever kommunernas inställningar till byggrättstransaktioner och om 
inställningen uppfattas skilja sig mellan kommunerna. 
 
Kapitel 7 behandlar frågor relaterade till markanvisningar. Fastighetsutvecklarnas uppfattning 
av prisbilden på markanvisningar presenteras. Därefter utreds fastighetsutvecklarnas 
uppfattningar kring antalet markanvisningar som tilldelas av kommunerna. Slutligen 
undersöks objektiviteten och transparensen kring tilldelningen av markanvisningar.  
 
Kapitel 8 behandlar både privata och kommunala byggrättstransaktioner. Kapitlet syftar till att 
sammanställa de huvudsakliga utvecklingsmöjligheterna som fastighetsutvecklarna 
identifierar inom transaktioner av byggrätter. Dessutom presenteras fastighetsutvecklarnas syn 
på hur byggrättstransaktioner kommer att ske i framtiden.   
 
Kapitel 9 behandlar både den privata och kommunala marknaden. Kapitlet granskar 
tidpunkten för markanvisningar, prissättning av markanvisningar, kommunernas inställning 
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till tillbakalämningar av markanvisningar och byggrättstransaktioner samt detaljplaners 
flexibilitet.  
 
Med utgångspunkt från tidigare resultatavsnitt förs i kapitel 10 en analys och diskussion som 
återkopplar till examensarbetets syfte och frågeställning. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt, 
vilka med stöd av litteratur och teori analyserar de viktigaste aspekterna som kan beskriva 
transaktioner av byggrätter på den privata och kommunala marknaden.  
 
Kapitel 11 presenterar en avslutande sammanfattning av det som diskuteras i detta 
examensarbete och ger förslag på vidare studier i ämnet.  
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2. Metod 
I syfte att undersöka hur transaktioner av bostadsbyggrätter sker inom Stockholmsregionen 
görs en kvalitativ studie som riktar sig mot fastighetsutvecklare och kommuner. Detta kapitel 
beskriver den litteraturstudie som genomförts för att ge en grundläggande bild av det aktuella 
uppsatsämnet. Kapitlet presenterar också den intervjustudie som gjorts och valet av 
intervjupersoner. Vidare innehåller kapitlet en resultatredovisning som syftar till att göra 
förtydliganden gällande struktur och begrepp som används i kommande resultatavsnitt. 
Slutligen analyseras studiens tillförlitlighet där metodval granskas kritiskt och motiveras.  

2.1 Litteraturstudie 

För att få en uppfattning om vad som tidigare undersökts inom transaktioner av 
bostadsbyggrätter genomfördes en litteraturstudie. I huvudsak studerades litteratur, tidigare 
examensarbeten, rapporter och publikationer. Litteratur och publikationer har i huvudsak 
använts för att beskriva bakomliggande teorier vilka förklarar exploateringsprocessen och 
detaljplaneprocessen. Tidigare litteratur behandlar också allmänt transaktionsprocessen vid 
fastighetsöverlåtelser på den privata marknaden, vilket har använts för att förklara 
transaktionsprocessen. Rapporter har dessutom berört processen och prissättning vid 
kommunala markanvisningar (Caesar et al., 2013; Lind och Caesar, 2015). Ett examensarbete 
har även behandlat försäljningar av kommunal mark med byggrätt (Vujičić, 2011).  
 
Tidigare litteratur, examensarbeten, rapporter och publikationer presenteras i berörda delar av 
examensarbetet. Det finns således inget enskilt kapitel som närmare förklarar tidigare studier. 
Litteraturstudien har främst givit en bakgrund till detta examensarbete eftersom ovannämnda 
källor endast behandlar delar av det aktuella ämnet. Det finns således få tidigare studier som 
tar ett helhetsgrepp på transaktioner av bostadsbyggrätter på den privata och kommunala 
marknaden. 

2.2 Intervjustudie 

Examensarbetet är huvudsakligen baserat på en kvalitativ intervjustudie av kommuner och 
fastighetsutvecklare på den svenska bostadsfastighetsmarknaden i Stockholmsregionen. En 
kvalitativ studie föredrogs framför en kvantitativ studie eftersom det möjliggör en insamling 
av mer djupgående och beskrivande svar från fastighetsutvecklare och kommuner. Nedan 
presenteras intervjupersonerna och intervjustudiens tillvägagångssätt närmare.  

2.2.1 Intervjupersoner 

Totalt 17 intervjuer har genomförts, varav 14 intervjuer har varit med fastighetsutvecklare och 
3 intervjuer har varit med kommuner i Stockholmsregionen. Intervjustudiens tyngd ligger 
således vid intervjuer med fastighetsutvecklare. Detta motiveras av att huvudsakligt fokus 
ligger vid byggrättstransaktioner som sker på den privata marknaden. Eftersom 
detaljplanearbetet sker tillsammans med kommunerna och kommunerna säljer mark genom 
markanvisningar är det dock intressant att genomföra intervjuer även med kommuner. Totalt 
21 personer har intervjuats då fyra av intervjuerna genomfördes med två personer från samma 
företag eller kommun. En sammanställning av intervjupersonerna återfinns i referenserna.  
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De intervjuade fastighetsutvecklarna har valts ut med avsikt att erhålla empiriskt material från 
många olika typer av fastighetsutvecklare. Bland de intervjuade fastighetsutvecklarna finns 
såväl stora som små företag, mer traditionella aktörer och uppstickare samt privata och 
allmännyttiga bolag. Fastighetsutvecklarna är dessutom utvecklare av olika typer av bostäder, 
både hyresrätter och bostadsrätter samt flerbostadshus och småhus. En del av de intervjuade 
företagen har fastighetsutveckling av bostäder som sin huvudsakliga verksamhet, medan 
andra (till exempel kommersiella aktörer och fonder) endast har det som en del av 
verksamheten. Urvalet av fastighetsutvecklare har dock avgränsats till att endast innefatta 
aktörer som förvärvat och/eller avyttrat bostadsbyggrätter. En del av de intervjuade 
fastighetsutvecklarna är verksamma i andra delar av Sverige än Stockholmsregionen, men 
intervjuerna har enbart fokuserat på erfarenheter av bostadsbyggrättstransaktioner inom 
Stockholmsregionen. De intervjuade fastighetsutvecklarna har i huvudsak arbetat inom 
affärsutveckling eller transaktion alternativt haft en position med övergripande inblick i 
bolagets affärsverksamhet. 
 
De intervjuade kommunerna har valts ut med avsikt att erhålla empiriskt material från 
kommuner med olika egenskaper. Kommunerna skiljer sig bland annat i storlek, hur mycket 
mark som finns tillgänglig för markanvisningar och i sitt tillvägagångssätt vid 
markanvisningar. Intervjuerna har genomförts med personer från respektive kommuns 
exploateringsenhet.  

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes under ett möte på respektive intervjupersons kontor. Intervjuerna 
följde en intervjumall som tagits fram för fastighetsutvecklare respektive kommuner. Dessa 
återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2. Samtliga intervjuer spelades in med intervjupersonernas 
tillåtelse. Intervjuerna har sedan transkriberats i syfte att utgöra ett, för författarna, tydligare 
empiriskt underlag.  
 
De transkriberade intervjuerna bearbetades i två steg innan resultatkapitlena författades. I den 
första bearbetningen sorterades de transkriberade intervjusvaren in i olika ämnesområden, 
vilka överensstämmer med resultatkapitlenas struktur. I den andra bearbetningen 
omformulerades intervjusvaren i respektive ämnesområde i syfte att tydliggöra och skapa en 
mer överblickbar sammanfattning av svaren. De två bearbetningarna gjorde fortfarande tydligt 
vilken intervjuperson som sagt vad och först vid författandet av resultatkapitlena 
sammanfattades intervjupersonernas svar till en sammanhållande text. 

2.3 Resultatredovisning 

Intervjusvaren behandlas anonymt, vilket innebär att inga direktcitat anges. Avsikten är inte 
att redovisa vad en enskild intervjuperson har sagt. Istället presenteras en allmän bild av hur 
kommuner och fastighetsutvecklare ser på transaktioner av bostadsbyggrätter. I vissa 
sammanhang har det dock funnits ett behov att särskilja de olika fastighetsutvecklarna utan att 
göra avkall på intervjupersonernas anonymitet. Detta har gjorts genom att gruppera 
fastighetsutvecklarna efter olika egenskaper, exempelvis skillnader i bolagens storlek, om 
fastighetsutveckling är en huvudsaklig del av verksamheten eller inte och om 
fastighetsutvecklaren utvecklar hyresrätter eller bostadsrätter. 
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Resultatredovisningen separerar fastighetsutvecklarnas intervjusvar och kommunernas 
intervjusvar i olika kapitel. Kapitel 4-8 presenterar fastighetsutvecklarnas intervjusvar medan 
kapitel 9 presenterar kommunernas intervjusvar. Varje kapitel består av ett antal avsnitt i vilka 
resultatet först presenteras och sedan kommenteras. Kommentarerna syftar till att tydliggöra 
viktiga problemfrågeställningar.  

2.4 Studiens tillförlitlighet 

Intervjuerna genomfördes utifrån intervjumallar, en för fastighetsutvecklare och en för 
kommuner. Genom att använda intervjumallar är det enklare att säkerställa att intervjustudien 
överensstämmer med vad som avses att undersökas. Det ansågs dessutom nödvändigt att ha 
en intervjumall för att i ett senare skede enklare kunna bearbeta intervjumaterialet utifrån 
syfte och frågeställning. Användningen av intervjumallar borde också leda till att 
intervjumaterialet blir mer enhetligt eftersom alla intervjuer berör samma ämnesområden. 
Intervjumallar skapar också en struktur under intervjun, vilket minskar risken för 
missuppfattningar. Det finns dock en risk att ställa för precisa frågor då intervjupersonerna 
kan påverkas av intervjuarna. Dessutom kan en del frågor vara känsliga för intervjupersonerna 
att besvara. En fastighetsutvecklare kan till exempel ha incitament att inte vilja kritisera 
kommunernas ageranden. Sammantaget innefattas en intervjustudie av subjektiva 
bedömningar från intervjupersonerna, men hänsyn har tagits till dessa risker. Möjligheten att 
vara två intervjuare kan också ses som positivt då det är enklare att ställa följdfrågor och göra 
observationer av intervjupersonerna under intervjuerna.    
  
Intervjumaterialet bearbetades med försiktighet och noggrannhet för att säkerställa att 
intervjusvaren inte förvrängs. I vissa fall behölls tillfälligt citat för att bibehålla objektiviteten 
och inte blanda in författarnas subjektiva bedömningar. Vid en intervjustudie finns alltid 
risken att intervjusvaren feltolkas under bearbetning. Trots riskerna var en bearbetning av 
intervjumaterialet nödvändig för att skapa en överblick av den stora mängden intervjumaterial 
som införskaffats.  
 
Urvalet av intervjupersoner skedde genom att handplocka fastighetsutvecklare och 
kommuner. Detta syftar till att säkerställa att urvalet inkluderar en bred variation av olika 
företag/kommuner med rätt kompetens. Ett slumpmässigt urval skulle möjligen innebära att 
någon typ av fastighetsutvecklare eller kommun exkluderas från studien och urvalet 
återspeglar därmed inte byggrättsmarknaden. Tilläggas bör att det inte går att säkerställa att 
ett handplockat urval fullkomligt återspeglar marknaden, men syftet är att försöka se till att 
olika typer finns representerade i urvalet. Antalet intervjuer styrdes utifrån när saturation 
nåtts. Detta innebär att inga fler intervjuer genomförs när en ytterligare intervju inte längre 
bidrar med något nytt. Innan intervjustudien påbörjades bestämdes därför inte något exakt 
antal intervjuer som skulle genomföras.  
 
Det hade varit intressant att testa resultatet från intervjustudien med en enkät för att se hur väl 
det överensstämmer med marknaden. Att komplettera intervjustudien med en enkät skulle 
kunna öka tillförlitligheten i studien, men det anses inte ligga inom ramarna för detta 
examensarbete. 
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3. Teori 

3.1 Markexploatering  

Markexploatering är ett gammalt begrepp som använts vid benämningen för ändrad 
markanvändning och vid uppförandet av ny bebyggelse i ett område (Kalbro, 2007). Det 
innefattas av alla åtaganden och åtgärder som krävs för att bygga bostäder och komplettera 
bebyggelsen med gemensamma anordningar som gator, grönområden samt va-installationer. 
Markexploatering är en process som rymmer aktiviteter från en initial projektidé till 
färdigställda byggnader. Dessa aktiviteter kan delas in i följande huvudgrupper.  

• Initiering av ett projekt. Initiativet kan komma från en fastighetsägare eller en 
kommun. Det finns två olika skäl till att ett exploateringsprojekt initieras. Ett skäl är 
att marken används ineffektivt och ett annat skäl är att det finns behov av mark för ett 
visst ändamål. 

• Planläggning och projektering av markanvändning. Exploateringsprojektet 
konkretiseras genom planläggning av mark och projektering av byggnader och 
anläggningar.  

• Tillståndsprövning av myndigheter. Det krävs tillstånd för att upprätta byggnader. 
Kommunerna svarar för tillståndsprövning vid markexploateringar.  

• Markförvärv. Förändringar av markanvändning kan kräva anpassningar av ägar- och 
fastighetsförhållanden. 

• Finansiering. Markexploatering kräver stora investeringar i byggnader och 
gemensamma anordningar. 

• Byggande. Ansvaret ligger hos byggherren att uppföra bebyggelsen, dvs. den som är 
beställare av ett byggprojekt.   

• Utvärdering. Ekonomiska, tekniska och miljömässiga bedömningar sker parallellt med 
planläggning, projektering och byggande.  

Processen kring markexploatering benämns vanligen exploateringsprocessen. En 
markexploatering består av unika förutsättningar vilket gör att exploateringsprocessen 
ständigt måste anpassas till varje enskild exploatering. Markexploatering omfattas även av en 
del juridiska regelverk.  

3.1.1 Värdeutvecklingen vid en exploatering 

En ändrad markanvändning kräver oftast att ägarstrukturer anpassas till den nya användningen 
och markförvärv kan bli en nödvändighet (Kalbro, 2007). Det finns två incitament till 
markförvärv. Dels att den befintliga fastighetsindelningen är olämplig i förhållande till den 
nya användningen och dels att fastighetsägaren saknar intresse eller förutsättningar att utnyttja 
sin fastighet utifrån den nya användningen. Det är därför nödvändigt att både se över 
fastighets- och ägarstrukturen vid markexploateringar.  
 
Det finns dessutom ekonomiska incitament att överlåta mark före eller under en 
markexploatering (Kalbro, 2007). De ekonomiska drivkrafterna är relaterade till 
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värdeutvecklingen på mark före eller under en exploatering. Värdeutvecklingen kan beskrivas 
enligt figur 1 nedan. 
 

 

Figur 1. Schematisk bild över värdeutvecklingen vid en exploatering. Källa: Kalbro och Lindgren, 2015. 

• Innan projektet initieras värderas marken utifrån pågående markanvändning. Det kan 
t.ex. både vara jord- och skogsmark eller redan bebyggd mark.  

• När det finns förväntningar om en ändrad markanvändning uppstår ett 
förväntningsvärde på marken. Marken kallas i detta skede för råmark eftersom det 
finns en förväntan om att bygga, men marken omfattas ännu inte av en detaljplan.  

• Allteftersom detaljplanen utarbetas stiger värdet på råmarken. När detaljplanen sedan 
antas och blir rättsligt bindande uppstår en säkerhet vad gäller exploatering och 
marken ökar i värde. Genom värdeökningen från en antagen detaljplan har råmarken 
förvandlats till råtomtmark. Tiden efter antagen detaljplan innehåller ytterligare 
skeden och värdenivåer.  

• För att tomter i detaljplanen ska kunna bebyggas krävs att avgifter betalas för t.ex. 
gator, va-anläggningar och fastighetsbildning. När dessa avgifter är erlagda är marken 
byggklar och benämns byggklar tomtmark.  

• Den slutliga värdeökningen har skett när bygglov beviljats och bebyggelsen på tomten 
är färdigställd.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är förvärvstidpunkten således viktig (Kalbro, 2007). Att 
förvärva mark i rätt tid före detaljplanen blir vitalt. Tidpunkten bestäms utifrån flera aspekter, 
t.ex. priset på marken, räntekostnader, eventuella intäkter innan exploatering och värdet på 
marken efter exploatering. Det ska tilläggas att det finns risker med att förvärva mark innan 
detaljplanen är antagen, då det inte finns några garantier på att marken kommer att planläggas. 
Det finns därför incitament att genomföra markförvärv som är beroende av villkor kopplade 
till om detaljplanen blir antagen eller inte. 
 

Värde 

Tid
Fördjupad

översiktsplan
Detaljplanen

antas
Avgifter för gator,
va m.m. betalas

Jordbruksmark

Råmark

Råtomtmark

Tomtmark

Jordbruksvärde

Förväntningsvärde

Råtomtvärde

Tomtvärde

Planbesked
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Förvärv som sker före en antagen detaljplan kallas strategiska markförvärv (Kalbro, 2007). 
Dessa ger den nya ägaren möjlighet att påverka utformningen av detaljplanen och 
tillgodogöra sig värdeökningen skapad under exploateringsprocessen. Förvärv som sker efter 
detaljplan kallas ofta markförvärv i plangenomförande. Det innefattar markförvärv som sker i 
syfte att anpassa ägarförhållandena till nya detaljplanen. Det kan t.ex. vara mark för 
gemensamhetsanläggningar eller kvartersmark som ska bli allmänt bebyggande. 

3.1.2 De fyra typfallen 

Trots att varje markexploatering är unik finns två faktorer som särskilt påverkar 
genomförandet av exploateringsprocessen (Kalbro, 2007).  

• Ägarförhållandena inom exploateringsområdet.  

• Fastighetsägarens/byggherrens roll i samband med upprättandet av detaljplan. 
Av dessa två faktorer kan fyra olika typfall beskriva genomförandet av markexploatering. 
Typfallen skiljer sig vad gäller hur planprocessen, markförvärv, genomförandeavtal och 
byggprocessen samordnas med varandra. Det är nödvändigtvis inte bara ett typfall i varje 
exploateringsområde utan dess förekomst kan variera och då även inom ett och samma 
område. De fyra olika typfallen presenteras i figur 2 nedan. 
 

 

Figur 2. Fyra typfall för genomförandet av en markexploatering. Källa: Kalbro, 2007. 

Examensarbetet behandlar i huvudsak typfall två och fyra. Typfall två behandlar de tillfällen 
där byggherren äger marken och tillsammans med kommunen arbetar fram en detaljplan 
(Kalbro, 2007). Det finns två skäl till att en byggherre medverkar i framtagningen av 
detaljplanen. Det första är att detaljplanens utformning blir bättre både vad gäller bebyggelse 
och ekonomi. Ett samarbete mellan kommunen och byggherren leder också till att 
planprocessen och byggprocessen kan samordnas. Vid mer komplicerade exploateringsprojekt 
föredras byggherren komma in så tidigt som möjligt. Det andra skälet är att genomförandet av 
detaljplanen kan ske snabbare om delar av byggprocessen kan ske parallellt med upprättandet 
av detaljplanen. Ett gott samarbete förutsätter att en byggherre med kompetens driver 
detaljplanen med kommunen. I detta fall har byggherren förvärvat marken före 
detaljplanearbetet påbörjas. Markförvärv i plangenomförande syfte regleras oftast i ett 
exploateringsavtal som sker i den senare delen av planprocessen.  
 
Typfall fyra omfattar situationer när kommunen äger marken och tillsammans med 
byggherren tar fram detaljplanen (Kalbro, 2007). Detta typfall kan relateras till typfall två 
eftersom byggherren kommer in tidigt i planprocessen. Planeringen sker på kommunalägd 
mark och plangenomförande markförvärv sker efter detaljplanen antagits. Byggherren och 

Byggherren	  
äger	  marken Typfall	  1 Typfall	  2

Kommunen	  
äger	  marken Typfall	  3 Typfall	  4

Byggherren	  medverkar	  
inte	  aktivt	  i 	  detalj-‐	  

planearbetet

Byggherren	  och	  kom-‐
munen	  tar	  gemensamt	  
fram	  detaljplanen
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kommunen avtalar alltså tidigt i planprocessen om en markanvisning som reglerar ansvaret 
för kommande planerings- och projekteringsarbeten och en fördelning av kostnaderna. När 
detaljplanen antagits upprättas ytterligare ett avtal som innefattar marköverföringar, 
ekonomiska frågor och ansvar om genomförandet. Kommunen kan genom typfall fyra 
tillgodose den värdeökning som sker under exploateringsprocessen. De har också möjlighet 
att markanvisa till den aktör som de anser är bäst lämpad att genomföra projektet. Kommuner 
har även en markanvisningspolicy där det finns riktlinjer för hur tilldelningen av 
markanvisningar ska ske. 

3.2 Planprocessen 

Avsnittet behandlar de olika delarna i planprocessen. Planprocessen innefattar skeden under 
upprättandet av detaljplaner.   

3.2.1 Syftet med detaljplanen 

Upprättandet av detaljplaner kan ses som en metod för att utforma användningen av ett 
markområde (Kalbro, 2007). Arbetet med att ta fram detaljplanen syftar också till att ge insyn 
och inflytande för fastighetsägare, allmänheten med flera. Detaljplanen fastställer likaså 
rättigheter och skyldigheter för kommuner och fastighetsägare. Det skapas dessutom 
förutsättningar för en rationell och effektiv tillståndsgivning. Den största anledningen till 
detaljplaneförfarandet är att bevara rätten för omgivningen att komma med yttranden eftersom 
mycket annat skulle kunna regleras genom avtal mellan kommunen och byggherren.  

3.2.2 Kommunens planmonopol 

Kommunerna anses ha planmonopol i Sverige då endast de har bestämmanderätten vad gäller 
upprättandet av detaljplaner (Kalbro, 2007). Det är kommunerna som avgör var, när och hur 
en detaljplan ska upprättas. Ingen fastighetsägare kan kräva att en kommun ska upprätta en ny 
detaljplan, med undantag för staten.  
 
Kommunerna har många ansvarsområden inom exploatering där ett är deras bestämmanderätt 
när det kommer till planläggning (Kalbro, 2007). Kommunerna är också ansvariga för teknisk 
infrastruktur som t.ex. gator, vatten och avlopp. Kommunerna kan också vara markägare eller 
byggherre i form av ett allmännyttigt kommunalt bolag. Det kan anses vara fördelaktigt att 
kommunerna kan ha olika roller men det kan också vara problematiskt vad gäller risken att 
blanda ihop de olika kommunala intressena.  

3.2.3 Planprocessens regelverk 

Kommunernas planläggning och bygglovsgivning regleras av plan- och bygglagen (Kalbro, 
2007). Plan- och bygglagen innehåller bland annat bestämmelser om vad som ska regleras i en 
detaljplan. Det finns både sådant som måste regleras i en detaljplan och sådant som kan 
regleras i en detaljplan. Obligatoriska uppgifter som måste regleras i en detaljplan kan vara 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detaljplaner måste också ha en 
genomförandetid. Därutöver möjliggör en detaljplan regleringar som rör byggnaders 
användning, omfattning, placering och utformning. En detaljplan får dock inte vara mer 
detaljerad än vad som anses nödvändigt med hänsyn till detaljplanens syfte. Detaljplanen ska 
också vara utformad så att skälig hänsyn tas till befintlig bebyggelse samt ägar- och 
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fastighetsförhållanden. En ny lagändring i plan- och bygglagen trädde ikraft 1 januari 2015 
som bland annat innebär att kommunens utrymme för att ställa egna tekniska egenskapskrav 
regleras (Boverket, 2015). Kommunerna kommer därmed inte längre kunna ställa krav utöver 
de som regleras i plan- och bygglagen.  

3.2.4 Upprättandet av detaljplan 

En detaljplan måste upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, vid enstaka byggnader som 
kan komma att påverka omgivningen och vid förändring av befintlig bebyggelse (Kalbro, 
2007). Upprättandet av detaljplaner är ofta en avvägning mellan två intressen. Först ska 
upprättandet av detaljplaner ge rättssäkerhet och inflytande till de involverade samtidigt som 
förfarandet ska ske snabbt och effektivt. Nedan presenteras några steg från ett normalt 
detaljplaneförfarande. 
 
Detaljplaneprocessen börjar med att kommunen beslutar om ett planbesked (Lindgren, 2015). 
Ett planbesked kan vara ett initiativ från en fastighetsägare som vill ändra markanvändning 
eller planerar att bygga nytt på fastigheten, vilket kräver att en ny detaljplan upprättas. Vissa 
kommuner använder sig också av en startpromemoria (start-PM) som innehåller en 
beskrivning av projektet och vad detaljplanen i huvudsak kommer att behandla (Stockholm 
stad, 2015). Tidiga skisser på projektet kan här biläggas.   
 
När kommunerna tillkännagivit ett planbesked kan ett planprogram initieras, om kommunen 
anser det nödvändigt (Kalbro, 2007). Planprogrammet innehåller vanligen en mer utförlig 
beskrivning av förutsättningarna och syftet med planläggningen. Det kan även innefatta en 
förklaring av hur detaljplaneförfarandet kommer att ske samt en tidplan för upprättandet. Här 
kan även eventuella miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar upprättas. 
 
Kommunen ska ha samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt med andra 
kommuner som eventuellt kan beröras av planen (Kalbro, 2007). Kommunen ska också 
bereda tillfälle till samråd för berörda fastighetsägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende. Samråd utfaller i en samrådsredogörelse där synpunkterna som inkommit presenteras 
och kommunens inställning redogörs. Syftet med samråd är flera. Dels ges kommunen tillfälle 
att informera de aktörer som berörs av den nya detaljplanen och dels får kommunen 
synpunkter och kunskaper från bland annat fastighetsägare om detaljplanens utformning. 
 
Förslag till detaljplan ställs ut för granskning (Kalbro, 2007). Under granskningstiden ges 
tillfälle för den som har invändningar mot detaljplanen att inlämna dessa skriftligen. Skulle 
detaljplanen behöva ändras väsentligt utifrån de inkomna synpunkterna ska detaljplanen ut på 
granskning igen. Innan förslaget ställs ut ska det kungöras för allmänheten. Dessutom ska en 
underrättelse om kungörelsen skickas ut till berörda fastighetsägare och andra som har ett 
väsentligt intresse av planförslaget. 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen (Lindgren, 2015). Kommunfullmäktige får ge i 
uppdrag åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta detaljplaner som är av mindre 
betydelse. Detaljplanen kan överklagas om någon har synpunkter på detaljplanens 
utformning. En detaljplan blir rättsligt bindande genom att detaljplanen vinner laga kraft. Då 
uppkommer flera rättsverkningar mot kommunen och fastighetsägare med flera. Som 
huvudregel gäller t.ex. att bygglov, rivningslov och marklov inte får strida mot detaljplanens 
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bestämmelser. Däremot kan en ”liten” avvikelse mot detaljplanen beviljas om den är förenlig 
med detaljplanens syfte. 
 
Det har skett en del ändringar i bestämmelserna om detaljplaneprocessen som gäller från och 
med 1 januari 2015 (Lindgren, 2015). Detta innebär först och främst att ovanstående process, 
där både samråd och granskning återfinns, endast kommer att tillämpas om planförslaget: är 
av betydande intresse för allmänheten, i övrigt är av stor betydelse, kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande över översiktsplanen. I övriga fall kan kommunen välja att använda en 
enklare planprocess där granskningsskedet kan slopas om berörda parter godkänner 
planförslaget. Huvudsyftet med denna lagändring är att göra planprocessen enklare och 
effektivare genom att tillämpa ett enklare förfarande som standard (Boverket, 2015).  
 
De nya bestämmelserna innebär också nya möjligheter vad gäller avvikelser från detaljplan 
vid bygglovsansökan (Lindgren, 2015). Utöver att tillåta en ”liten” avvikelse får 
byggnadsnämnden godta en planavvikelse där byggnadsåtgärden är av begränsad omfattning 
och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Det införs samtidigt en regel som ger utrymme för planavvikelser även efter planens 
genomförandetid. Då får planavvikelser godtas för åtgärder som ”tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller ett allmänt intresse” eller som innebär en markanvändning som utgör 
ett ”lämpligt komplement till den användning som har bestämts i planen”. Det blir alltså andra 
möjligheter i bedömningen av vad som kan anses som ”liten” avvikelse.     

3.2.5 Genomförandeavtal 

Vid markexploatering är många rättigheter och åtaganden lagstadgade, men det finns också ett 
behov att komplettera dessa med frivilliga överenskommelser som regleras genom avtal 
(Kalbro, 2015). Avtal som upprättas mellan byggherren och kommunen benämns 
genomförandeavtal. Inom benämningen genomförandeavtal återfinns två olika typer av 
överenskommelser baserat på ägarförhållanden. Vid ägarförhållanden där byggherren äger 
marken som ska exploateras kallas överenskommelser oftast för exploateringsavtal. I de fall 
då kommunen är ägare till exploateringsmarken kallas överenskommelser vanligen för 
markanvisningsavtal. 
 
Ett exploateringsavtal tecknas normalt före detaljplanens antagande (Kalbro, 2015). Avtalets 
giltighet kopplas sedan till att detaljplanen antas och vinner laga kraft.  Kommunens 
förhandlingsposition ligger i det kommunala planmonopolet, det vill säga det faktum att 
kommunen bestämmer var, hur och när en ny detaljplan ska upprättas. Exploateringsavtalet 
blir därmed ett verktyg för kommunen att kunna påverka detaljplanens genomförande. Med 
exploateringsavtalet kan kommunen sätta garantier för att exploateringen sker efter 
kommunens intentioner. Avtalet kan också reglera vilka åtgärder som kommunen respektive 
byggherren åtagit sig att utföra och bekosta. Bebyggelsens utformning och i vilken ordning 
produktion ska ske kan även definieras i exploateringsavtalet. Det är dessutom enklare att ha 
frivilliga överenskommelser angående marköverlåtelser, ersättning och avgifter för 
kommunala gator, va-anläggningar m.m. i ett exploateringsavtal än att ha det formellt 
lagstadgat. Ett exploateringsavtal är väsentligt för en byggherre då det normalt är en 
förutsättning för att en kommun ska anta en detaljplan. Det kommunala planmonopolet ger 
kommunen en stark förhandlingsposition gentemot byggherrar. Därför får kommunerna inte 
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utan lagstöd tvinga byggherren att åta sig finansiella eller andra åtaganden (Kalbro, 2015). En 
kommun ska även behandla alla lika genom den så kallade likställningsprincipen. Kommunen 
får inte missgynna eller gynna en byggherre och därför måste kommunen tillämpa en 
konsekvent linje för exploateringsavtalen. Den nya lagändring som trädde i kraft första januari 
2015 innefattar också bestämmelser om vad som får regleras i ett exploateringsavtal 
(Boverket, 2015). Detta syftar till att öka transparensen vid genomförandet av detaljplaner.  
 
En markanvisning definieras som en ensamrätt för en potentiell byggherre att, under viss tid, 
förhandla med en kommun om att förvärva kommunal mark för bebyggelse och att sedermera 
genomföra bebyggelsen (Kalbro, 2015). Ett markanvisningsavtal ingås vid en markanvisning. 
Uppfylls markanvisningens syfte genomförs slutligen en överenskommelse mellan 
kommunen och byggherren av markförvärv med kompletterade villkor för exploateringens 
genomförande. Ett markanvisningsavtal är en nödvändighet för byggherren. Tecknas inte ett 
markanvisningsavtal får byggherren inte tillgång till marken och kan därför inte genomföra 
projektet. Annars är incitamenten till andra överenskommelser i enlighet med ett 
exploateringsavtal. De krav som kommunen kan ställa på en byggherre skiljer sig dock mellan 
ett exploateringsavtal och ett markanvisningsavtal.  

3.3 Transaktionsprocessen 

Detta avsnitt syftar till att ge en grundläggande förståelse för transaktionsprocessen vid 
byggrättsförsäljningar och fastighetsförsäljningar i allmänhet. Försäljningar kan initieras av 
olika anledningar och mellan olika typer av aktörer. Processen skiljer sig väsentligt om 
kommunen står som säljare eller om transaktioner sker mellan aktörer på den privata 
marknaden. Överlåtelsen kan dessutom ta olika former, vilka ger olika för- och nackdelar för 
köpare respektive säljare.  

3.3.1 Transaktioner på kommunal mark 

I de fall kommunen äger marken kan en byggherre komma in tidigt i planprocessen likaväl 
som i ett senare skede (Kalbro et al., 2015). Eftersom detaljplaneringen sker på kommunens 
mark regleras marköverlåtelse i ett markanvisningsavtal. För att byggherren ska få förvärva 
marken krävs att byggherren tecknar ett markanvisningsavtal med kommunen (Kalbro, 2015). 
Detaljplanering kan initieras av såväl en byggherre som av en kommun, dock tas det formella 
initiativet alltid av kommunen eftersom de bestämmer när, var och hur byggande ska ske 
(Kalbro et al., 2015).  
 
Kommunens markanvisningar ska ske under transparanta och öppna former (Kalbro et al., 
2015). Den nya lagändringen som trädde ikraft under början av 2015 innefattar därför 
bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar i syfte att öka transparensen vid 
markanvisningar (Boverket, 2015). Eftersom kommunerna själva får upprätta 
markanvisningspolicys kan processen kring markanvisningar skilja sig mellan kommunerna 
(Kalbro et al., 2015). En grundläggande uppdelning kan dock göras mellan markanvisningar 
som sker genom ett anbudsförfarande eller genom att kommunen gör ett direkt val av 
byggherre (Caesar et al., 2013). Det kan benämnas anbudsanvisning och direktanvisning.  
 
Anbudsanvisning sker genom en jämförelse mellan ett flertal byggherrar som är intresserade 
av att exploatera marken (Caesar et al., 2013). Kommunerna har olika kriterier för hur 
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byggherrarnas anbud ska bedömas gentemot varandra. En bedömning kan utgå ifrån 
byggherrens betalningsvilja där det högsta priset vinner markanvisningen. Bedömningen kan 
också ske genom en kombination av pris och andra parametrar. Kommunen kan också ha ett 
fast markpris och låta bedömningen ske på andra parametrar. Den vanligaste tilldelningen av 
markanvisningar bedöms vara en kombination mellan pris och andra parametrar. Priset på 
byggrätten blir det pris som byggherren lämnar som anbud.  
 
Direktanvisningar sker utan någon uttrycklig jämförelse mellan byggherrar (Caesar et al., 
2013). Förfarandet kan ske på ett flertal olika sätt. Ett sätt är att en aktör själv söker upp 
kommunal mark och utformar ett projekt som presenteras för kommunen. En prisförhandling 
inleds vanligen och om en överenskommelse nås tilldelas byggherren markanvisningen. Ett 
annat sätt kan vara att kommunen genom översiktsplanen pekar ut områden som är lämpliga 
för ny bebyggelse och att aktörer sedan anmäler sitt intresse om direktanvisningar. En 
kommun kan också kontakta en byggherre direkt för att undersöka intresset för 
markanvisning. Priset vid direktanvisning ska bedömas genom en oberoende expertvärdering. 
Utgångspunkten för värderingen kan dock se olika ut beroende på typ av bebyggelse och 
värdetidpunkt. För flerbostadshus är priset oftast relaterat till tillåten kvadratmeter eller 
bruttoarea i den slutliga detaljplanen. Det överenskomna priset vid markanvisning är också 
vanligen kopplat till ett prisindex eftersom markanvisningen i regel sker långt innan 
detaljplanen antas och marköverlåtelsen sker.  

3.3.2 Transaktioner på privat mark 

Processen då en fastighet säljs på den privata marknaden kan se olika ut beroende på en 
mängd olika faktorer (Ahlberg et al., 2015). Transaktionsprocessen påverkas bland annat av 
vem som är köpare och säljare, hur många fastigheter som säljs och om försäljningen sker 
som en fastighetsöverlåtelse eller bolagsöverlåtelse. I syfte att ge en tydligare bild av hur 
försäljningar sker på den privata marknaden kan transaktionsprocessen ändå generaliseras till 
att innehålla vissa fundamentala steg (Ahlberg et al., 2015; Strand, 2014). En strukturerad 
process kan beskrivas enligt följande.  

• Initiering. Initiering handlar om att ta beslut om att genomföra en transaktion. En 
försäljning kan initieras av en köpare, en säljare eller en säljrådgivare.  

• Marknadsföring. Fastigheten marknadsförs antingen genom en bred strukturerad 
process på en öppen marknad till ett flertal aktörer eller exklusivt till ett fåtal 
intressenter. En bred strukturerad process sker vanligen utefter en förutbestämd och 
kommunicerad plan med fasta tider för budgivning och tydliga förutsättningar som är 
lika för alla budgivare. Säljaren får genom detta tillvägagångssätt många budgivare 
och hög konkurrens, men processen blir samtidigt svår att hålla konfidentiell och är 
resursintensiv. Sker processen istället exklusivt erbjuder säljaren en eller flera 
identifierade potentiella köpare att förvärva fastigheten. Detta ger generellt en 
snabbare process som är enklare att hållas konfidentiell, men samtidigt är 
konkurrensen mer begränsad. 

• Budprocessen. I de flesta försäljningsprocesser uppmanas de intresserade köparna att 
komma med ett indikativt bud. Detta ligger sedan till grund för säljarens bedömning 
om vem eller vilka som får fortsätta i försäljningsprocessen eller om den ska avbrytas. 
I en strukturerad bred process sätter oftast säljaren samman ett försäljningsprospekt, 
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kallat Information Memorandum (IM), som detaljerat beskriver fastigheten som ska 
avyttras. I en exklusiv process baserar köparen istället sitt bud på information om 
fastigheten som är allmänt känt och/eller information som säljaren har lämnat ut för att 
ge en tydligare prisindikation. Det indikativa budet lämnas oftast enligt former som 
säljaren instruerat. Budinstruktionen innehåller exempelvis information om tidpunkt 
för bud, överlåtelseform, garantier och villkor.  

• Avsiktsförklaring. Efter att köparen har lämnat ett indikativt bud tecknar parterna 
vanligtvis en avsiktsförklaring, även kallad Letter of Intent (LOI). Avsiktsförklaringen 
syftar till att reglera grundläggande villkor som parterna är överens om ska gälla för 
att en affär ska kunna genomföras och för att budgivaren ska få exklusivitet i en 
fortsatt process. Exklusivitet i processen kan ofta föredras av en köpare eftersom 
mycket tid och pengar senare läggs ner på att genomföra en due diligence och 
avtalsförhandlingar. Avsiktsförklaringen berör även hur den fortsatta processen ska 
genomföras tidsmässigt med due diligence, avtalsförhandling, avtalstecknande och 
tillträde. Avsiktsförklaringen ger dock ingen rättsligt bindande skyldighet för säljaren 
att avyttra fastigheten eller för budgivaren att förvärva fastigheten.  

• Due Diligence. Efter att säljaren valt ut vem eller vilka potentiella köpare som ska 
inkluderas i den fortsatta försäljningsprocessen så uppmanas dessa att granska 
fastigheten genom en process som benämns due diligence (DD). En DD innebär att 
fastigheten alternativt det fastighetsägande bolaget som köparen ska förvärva 
analyseras ingående. Den information som legat till grund för det indikativa budet 
granskas och kvalitetssäkras. Köparen får under en DD möjlighet att identifiera risker 
och möjligheter förknippade med förvärvet. Därigenom erhåller köparen underlag 
inför den avslutade avtalsförhandlingen och prisdiskussioner. En DD ger dessutom 
säljaren möjlighet att hänvisa till att köparen haft tillgång till all relevant information. 
Således behöver överlåtelseavtalet inte lämna garantier för sådant som köparen borde 
kunnat skaffa sig kunskap om under en DD. 

• Avtalsförhandling. Efter en due diligence kan förutsättningarna för transaktionen ha 
ändrats och en ny förhandling sker därför för att hantera de risker som köparen 
identifierat under DD-processen. Hur det slutliga avtalet sedan utformas beror på ett 
flertal omständigheter, bland annat om det är köparens eller säljarens marknad och vad 
som uppkommit under genomförd DD. Identifierade risker kan hanteras genom att 
säljaren lämnar en garanti eller att köpeskillingen påverkas om något inträffar. Det är 
dock svårare att få gehör för omständigheter som köparen borde ha förutsett innan det 
indikativa budet lämnades. En garantikatalog sammanställer köparens och säljarens 
ansvarsåtaganden i förhållande till varandra. En av de centrala delarna i 
avtalsförhandlingen är beräkningen av köpeskillingen. Parterna kommer överens om 
hur intäkter och kostnader ska fördelas. Tilläggsköpeskilling kan förekomma, 
exempelvis om en fastighet med byggrätter överlåts och köpeskillingen slutligen 
fastställs utifrån hur många kvadratmeter som en framtida detaljplan och bygglov 
tillåter. Det kan också finnas villkor för överlåtelse och tillträde i avtalet, även om 
svävarvillkor brukar undvikas i möjlig mån av parterna. 

• Tillträde. Tillträde sker vanligen en tid efter att parterna undertecknat 
överlåtelseavtalet. Köpare och säljare behöver oftast tid att förbereda inför 
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överlåtelsen, även om det förekommer att tillträde sker samma dag som 
avtalsskrivning.  

3.3.3 Överlåtelseformer och skatteregler 

Fastigheter kan överlåtas genom en direkt fastighetstransaktion eller en indirekt 
fastighetstransaktion (Kågerman, 2011). I en direkt fastighetstransaktion överlåts fastigheten 
som fast egendom och omfattas av reglerna i jordabalken. En indirekt fastighetstransaktion 
innebär att fastigheten överlåts som lös egendom genom att aktier överlåts i ett bolag som 
äger fastigheten. Fastighetsöverlåtelser genom bolag omfattas istället av reglerna i köplagen. 
Under senare år har det blivit vanligare att fastigheter överlåts genom indirekta 
fastighetstransaktioner eftersom detta medför skattemässiga fördelar för det säljande bolaget. 
De skattemässiga fördelar som säljaren får överväger de skattemässiga nackdelar som köparen 
drabbas av. 
 
Det finns främst två skattemässiga fördelar för en säljare att göra bolagsöverlåtelser 
(Kågerman, 2015). Den ena fördelen är att kapitalvinstbeskattningen kan undvikas vid 
försäljningen. Inkomstskatt utgår med 22 procent på en kapitalvinst som härstammar från en 
försäljning av en fastighet som fast egendom. Enligt inkomstskattelagen är emellertid 
aktiebolag och vissa juridiska personer inkomstskattebefriade från erhållen kapitalvinst från 
avyttring av näringsbetingade aktier. I regel är aktier i onoterade fastighetsägande bolag 
näringsbetingade och således utgår ingen inkomstskatt på en kapitalvinst som härstammar 
från en bolagsöverlåtelse.  
 
Om fastigheten från början inte ägs av ett bolag tillåter ändå inkomstskattelagens regler kring 
underprisöverlåtelser att fastigheten paketeras innan den säljs externt (Kågerman, 2015). 
Därigenom kan kapitalvinstbeskattningen undvikas även i detta fall. Underprisreglerna gör det 
möjligt att först sälja fastigheten koncerninternt till ett helägt dotterbolag och sedan avyttra 
aktierna i det nyblivna dotterbolaget externt. Den koncerninterna försäljningen sker till en 
köpeskilling som motsvarar fastighetens skattemässiga värde och om detta skattemässiga 
värde understiger fastighetens marknadsvärde överlåts fastigheten till ett underpris. Eftersom 
utgångspunkten vid en försäljning är att det finns en kapitalvinst i fastigheten sker oftast den 
koncerninterna försäljningen till ett underpris. Denna underprisöverlåtelse ger inga 
inkomstskattemässiga konsekvenser för säljaren om fastigheten klassificeras som en 
näringsverksamhet/verksamhetsgren. Aktierna i dotterbolaget som förvärvat fastigheten kan 
sedan säljas externt utan skattekonsekvenser. Genom detta förfarande omvandlas en 
skattepliktig kapitalvinst från avyttring av en fastighet som fast egendom till en icke 
skattepliktig kapitalvinst från avyttring av aktier i ett dotterbolag. Detta sätt att genom 
paketering undvika kapitalvinstbeskattning är fullt tillåtet enligt nuvarande lagstiftning. 
Paketeringen innebär dock endast ett temporärt skatteundandrag och skattefordringen finns 
kvar latent i det förvärvade bolaget. 
 
Köpare av ett fastighetsägande bolag drabbas i normalfallet av en skattemässig nackdel 
jämfört med om fastigheten hade förvärvats som fast egendom (Kågerman, 2015). En köpare 
som förvärvar en fastighet som ligger i ett aktiebolag eller som nyligen paketerats övertar 
säljarens anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag. Detta innebär normalt att köparen inte 
kan göra lika stora värdeminskningsavdrag som om fastigheten förvärvats som en fast 
egendom. I och med detta ökar köparens framtida skattekostnader. Den inkomstskatt som 
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säljaren skulle ha fått betala om fastigheten avyttrats som fast egendom får köparen istället 
betala i framtiden genom ökade skattekostnader. De skattemässiga fördelarna för säljaren 
väger dock tyngre än köparens skattemässiga nackdelar eftersom säljarens skattekostnad är 
omedelbar medan köparens skattekostnad är fördelad i framtiden.  
 
En annan fördel med bolagsöverlåtelser är att stämpelskatten kan undvikas eller reduceras 
(Kågerman, 2015). Stämpelskatt utgår vid försäljning av fastighet som fast egendom. Som 
huvudregel motsvarar stämpelskatten tre procent av fastighetens värde om den förvärvas av 
en juridisk person. Stämpelskatt utgår dock inte vid överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande 
bolag om fastigheten från början ägdes av det bolag som ska säljas. Om fastigheten paketerats 
innan försäljning utgår dock stämpelskatt, men till ett lägre lopp än om fastigheten hade sålts 
som fast egendom. 
 
Sammantaget gör inkomstskattereglerna och stämpelskattereglerna att det är lönsamt ur ett 
skattemässigt perspektiv att avyttra fastigheter som lös egendom (Kågerman, 2015). Om 
fastigheten redan från början ägs av det bolag som ska säljas har bolagsöverlåtelser som störst 
fördel eftersom varken kapitalvinstbeskattning eller stämpelskatt utgår. Om fastigheten 
paketeras i ett dotterbolag som sedan säljs utgår fortfarande ingen kapitalvinstbeskattning, 
men en reducerad stämpelskatt utgår. I båda fallen drabbas dock köparen av det nyblivna 
dotterbolaget av en latent skatt i form av ökade framtida skattekostnader. Dessa är dock 
mindre ansträngande än de omedelbara skattekostnader som säljaren undviker genom 
bolagsöverlåtelsen.  
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4. Privata byggrättstransaktioner: Transaktionsanledningar och 
transaktionsskede 
Detta resultatkapitel behandlar privata byggrättstransaktioner. Kapitlet syftar till att beskriva 
bakomliggande anledningar till att byggrättstransaktioner sker och berör även frågor 
relaterade till byggrätters transaktionsskede. Kapitlet beskriver i vilket skede under 
exploateringsprocessen som fastighetsutvecklarna föredrar att köpa respektive sälja 
byggrätter. För- och nackdelar samt svårigheter förknippade med de olika transaktionsskedena 
behandlas. Dessutom berörs detaljplanernas flexibilitet utifrån ett transaktionsperspektiv. 

4.1 Anledningar till byggrättstransaktioner 

4.1.1 Resultat 

Anledningarna till att fastighetsutvecklare väljer att köpa eller sälja byggrätter har visat sig 
vara många. De flesta fastighetsutvecklare menar att förvärv av byggrätter i regel är planerade 
i förväg och att köparen syftar till att genomföra projektet. En eventuell försäljning är däremot 
normalt sett inte planerad i förväg. 
 
Flertalet av fastighetsutvecklarna nämner hanteringen av byggrättsportföljen som en av 
anledningarna till att transaktioner sker. Många fastighetsutvecklare kopplar 
byggrättsportföljen till de antal bostäder som de planerar att bygga, för att säkerställa att de 
har förutsättningarna att producera enligt affärsplanen. De flesta fastighetsutvecklarna menar 
dock att de inte aktivt jobbar med byggrättsportföljen i benämningen att köpa och sälja 
byggrätter för att trimma portföljen, utan för att tillgodose behovet av mark till de planerade 
bostäderna. De eftersträvar snarare att minska omsättningstiderna och hantera riskerna i 
byggrättsportföljen. Fastighetsutvecklare av hyresrätter arbetar lite annorlunda med 
byggrättsportföljen då de inte vill binda kapital i mark. Ett fondbolag tar hänsyn till hur 
fonderna öppnar och stänger, vilket gör att fondens löptider påverkar transaktioner av 
byggrätter.  
 
Konjunkturer och ändrade marknadsförhållanden benämns av flertalet fastighetsutvecklare 
vara en anledning till att en fastighetsutvecklare väljer att ingå en byggrättstransaktion. I 
högkonjunkturer vill de flesta fastighetsutvecklare genomföra projekt och antalet köpare av 
byggrätter ökar på marknaden. I lågkonjunkturer nämner vissa att det har tvingats till att 
genomgå en försäljning av byggrätter för att lösa likviditetsproblem. Fastighetsutvecklare av 
hyresrätter och mindre fastighetsutvecklare menar däremot att lågkonjunkturer gett dem 
möjlighet att förvärva byggrätter till ett bättre pris. En av fastighetsutvecklarna förtydligar 
riskerna med att förvärva byggrätter i en högkonjunktur då en lågkonjunktur ofta följer. Ett 
sätt att hantera konjunktursvängningar är att arbeta med både långsiktiga och kortsiktiga 
strategier, där det sistnämnda anpassas efter ändrade marknadsförhållanden.  
 
Politiker och tjänstemän bestämmer vad som ska exploateras. Därför har dessa aktörer stor 
betydelse för fastighetsutvecklarnas val att köpa eller sälja byggrätter. Den politiska majoritet 
som råder har till exempel stor inverkan på allmännyttans val att sälja byggrätter. Däremot 
påverkas inte förvärv av byggrätter då kraven på bostadsbyggande är oberoende av politisk 
majoritet.  
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Ett förvärv påstås oftast vara planerat och påverkas i mindre utsträckning av oförutsedda 
händelser. Däremot påpekar många fastighetsutvecklare att oförutsedda händelser är en vanlig 
anledning till att försäljningar av byggrätter sker. En försäljning kan ha föranletts av en 
oförutsedd omständighet som gör att detaljplanen inte längre överensstämmer med 
fastighetsutvecklarens idéer om platsens utformning och egenskaper. Det kan till exempel 
vara att fastighetsutvecklaren planerat för flerbostadshus men att detaljplanen i slutändan 
medger bebyggelse av småhus. Detta gör att projektet inte längre passar för den produkt som 
fastighetsutvecklaren erbjuder och en försäljning blir aktuell. En annan anledning till att en 
fastighetsutvecklare väljer att sälja byggrätter kan vara att detaljplanen godtar ett mycket 
mindre projekt än vad fastighetsutvecklaren avsett att bygga. Det kan också introduceras nya 
byggregler under detaljplaneprocessen som påverkar en försäljning. Även externa effekter 
som varken kommunen eller fastighetsutvecklaren kunnat påverka kan ha betydelse.  
 
Fastighetsutvecklare kan också välja att sälja en del av ett projekt. Projektet i sin helhet kan 
därmed få en snabbare genomförandetakt samtidigt som fastighetsutvecklaren får en intäkt 
tidigt i projektet. Detta kan gynna en fastighetsutvecklare som har svårigheter att sälja sina 
bostäder och därigenom inte kan påbörja projektet. En lösning kan då vara att sälja en del av 
projektet till en annan fastighetsutvecklare som erbjuder en kompletterande produkt eftersom 
denna intäkt kan möjliggöra att projektet kan starta. Under vissa omständigheter kan en 
försäljning av en etapp genomföras på grund av resursbrist, till exempel om det saknas 
entreprenörer som kan producera bostäderna. 

4.1.2 Kommentarer 

Konjunkturläget får ses som en naturlig förklaring till beslutet att sälja eller förvärva 
byggrätter. Konjunkturer påverkar de flesta marknader på olika sätt och marknaden för 
byggrätter är inget undantag. Fastighetsutvecklare som sitter på en stor landbank tvingas 
oftare till försäljningar i lågkonjunkturer än fastighetsutvecklare som har en liten landbank. 
En landbank binder mycket kapital. Ju mer kapital som är bundet desto känsligare blir dessa 
fastighetsutvecklare för konjunktursvängningar. Ett intressant exempel är fastighetsutvecklare 
för hyresrätter som nästan har en obefintlig landbank och därmed kan köpa byggrätter i en 
lågkonjunktur. De är inte heller lika konjunkturberoende i sina investeringar. 
Hyresrättsmarknaden kan till och med anses vara hetare än bostadsrättsmarknaden i en 
lågkonjunktur, när bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning.  
 
De flesta försäljningarna av byggrätter verkar inte vara planerade utan beror snarare på 
oförutsedda omständigheter. För fastighetsutvecklarna tycks den största risken vara att 
kommunerna ska ändra projektets förutsättningar under detaljplaneprocessen. Det kan leda till 
byggrätter inte längre passar fastighetsutvecklaren och denna tvingas mer eller mindre till en 
oplanerad försäljning. Kommunernas bestämmanderätt över exploatering kan därför ses som 
en risk för fastighetsutvecklare.  
 
Att sälja delar av ett projekt kan ibland vara lönsamt för fastighetsutvecklaren, men det bör 
även vara lönsamt ur ett samhällsperspektiv. Att få in fler fastighetsutvecklare bidrar ofta till 
en större variation på bostäder, det vill säga bostäder som attraherar olika målgrupper.  Det är 
också ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsutvecklaren eftersom projektet får en snabbare 
genomförandetakt samtidigt som det genererar en tidig intäkt.  
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4.2 Byggrätternas transaktionsskede 

4.2.1 Resultat 

En förhandling mellan köpare och säljare styr i vilket skede av exploateringsprocessen som 
transaktioner av byggrätter sker, även om säljaren oftast är den starkast styrande parten. 
Diskussionerna köpare och säljare emellan blir förenklat en fråga om hur risk och möjlig 
förädlingsvinst ska fördelas. Detta föregås oftast av en bedömning av riskexponeringen i den 
egna byggrättsportföljen samt viljan hos tjänstemän och politiker i kommunen att planlägga 
fastigheten efter det önskade scenariot. Fastighetsutvecklarna har olika preferenser av risknivå 
och det skiljer sig hur benägna de är att köpa med planrisk. Dagens goda marknadsläge gör 
dock att fler försäljningar med planrisk sker.  
 
De flesta fastighetsutvecklare uppger att de i normalfallet inte säljer byggrätter eftersom det 
huvudsakliga syftet är att nyttja dem. Av olika anledningar, vilka presenterades i föregående 
avsnitt, säljs ändå byggrätter. Vissa fastighetsutvecklare uppger att de i dessa fall inte har 
någon preferens gällande försäljningens tidpunkt, medan andra säger att de föredrar att driva 
fram en detaljplan innan försäljning i syfte att tillgodogöra sig hela förädlingsvärdet. 
Undantag kan dock göras om detaljplanens ändamål ligger utanför den egna specialiseringen, 
till exempel framtagande av detaljplan för industriellt ändamål. För fondbolagen kan 
dessutom fondernas livslängd ha inverkan på valet av försäljningsskede. Eftersom planfasen 
är svårdefinierbar tidsmässigt måste dessutom förvärven ske i början av investeringsperioden 
för att de inte ska behöva sälja innan genomförandet.   
 
Det vanligaste på den privata sidan är att förvärv sker utan planrisk och att köpet villkoras av 
en lagakraftvunnen detaljplan. Det kan dock skilja sig hur tidigt köparen släpps in i processen 
och avtal ingås. Oftast är det köparen som i dessa fall driver detaljplanearbetet tillsammans 
med kommunen. De flesta fastighetsutvecklarna anser sig vara duktiga på att driva fram 
detaljplaner och föredrar att vara med under detaljplaneprocessen för att kunna styra 
detaljplaneläggningen mot den egna produkten. Om detaljplanen av någon anledning inte 
skulle bli av riskerar de bara att förlora de nedlagda kostnaderna under processen, men 
undviker att köpa en fastighet som inte är intressant utan en ändrad detaljplan. Den främsta 
anledningen att köpa i ett senare skede när detaljplanen är färdig, eller nästintill färdig, är att 
säkerställa volymer för olika produktionsår. Det kan vara svårt att tajma planläggningen med 
en jämn produktion och ligger behovet nära i tiden så kan en detaljplan troligen inte drivas 
fram tillräckligt snabbt på egen hand. Fastighetsutvecklarna som utvecklar hyresrätter skiljer 
sig dock från övriga när det gäller preferens av förvärvstidpunkt. Fastighetsutvecklare av 
hyresrätter har inte lika god betalningsförmåga för mark som fastighetsutvecklare av 
bostadsrätter eftersom ekonomin ser annorlunda ut i ett hyresrättsgenomförande. Detta 
innebär att de oftast måste köpa med full planrisk. Även fondbolag utgör ett undantag i 
sammanhanget eftersom de kan föredra att köpa i ett tidigt skede med planrisk till ett mer 
fördelaktigt pris och tillföra värde genom detaljplaneprocessen.  
 
I de fall när parterna ingår avtal i ett tidigt skede, men försäljningen villkoras av en 
lagakraftvunnen detaljplan som köparen driver fram, talar en fastighetsutvecklare om vikten 
att hitta en avtalsstruktur som låser in köparen i affären. Att villkora en försäljning av en 
lagakraftvunnen detaljplan medför vissa risker, exempelvis om det blir en nedgång på 
bostadsmarknaden efter att avtalet skrivs. Det finns då en risk att köparen försöker ta sig ur 
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avtalet genom att se till att detaljplanen inte blir av eller genom att fördröja planprocessen. Ett 
sätt att hantera risken kan vara att avtala om en stor handpenning som inte återbetalas om 
köparen inte driver planprocessen enligt överenskommelse. Skulle detaljplanearbetet istället 
drivas av säljaren, vilket är mer ovanligt eftersom köparen vill påverka produkten som ska 
byggas, är det istället viktigt för köparen att genom avtalet se till att säljaren tar fram en 
genomarbetad detaljplan och inte bara skyndar fram en färdig detaljplan. 
  
Det finns fastighetsutvecklare som har en mer tydlig affärsidé att på egen hand driva fram en 
lagakraftvunnen detaljplan, eller en långt gången detaljplan, för att sedan sälja byggrätterna 
och tillgodogöra sig förädlingsvinsten. Vissa fastighetsutvecklare lyfter fram detta som ett 
problem eftersom dessa fastighetsutvecklare ibland saknar utvecklingskompetens. De menar 
att detaljplanerna generellt sett blir sämre om inte en fastighetsutvecklare med byggteknisk 
kompetens finns med i planskedet. Detaljplaner som tas fram av en fastighetsutvecklare som 
inte avser att bygga blir dessutom oftast kostnadsdrivna och saknar fokus på genomförandet. 
Detaljplanerna tas främst fram i syfte att maximera exploateringen eftersom det är 
värdedrivande för säljaren. I dagens goda marknadsläge är efterfrågan så hög att de flesta 
projekt säljs trots att vissa blir så kostnadsdrivna att de knappt går att genomföra med 
lönsamhet. Oftast vill dock den fastighetsutvecklare som köper byggrätterna göra ändringar, 
vilket är svårt eftersom detaljplanerna i regel inte är så flexibla. Om detaljplanen är 
lagakraftvunnen så finns endast utrymme att göra en ”liten” avvikelse i bygglovsskedet. 
Fastighetsutvecklare vars produkter är låsta i vissa måttkedjor kan därför ha svårt att köpa i 
senare skeden. Fastighetsutvecklaren riskerar således att tappa potentiella köpare genom att 
inte släppa in dem i ett tidigare skede. 
 
Även om fastighetsutvecklarna har preferenser gällande förvärv- och försäljningsskede så 
uppger en majoritet att de kan tänka sig att ingå avtal i de flesta skeden av 
exploateringsprocessen om rätt förutsättningar råder. Det finns dock vissa skeden i 
detaljplaneprocessen då risknivån minskar och det kan vara önskvärt att nå en av dessa större 
trösklar innan försäljning. Det första skedet är innan detaljplanen ens har påbörjats då full 
planrisk råder. Nästa större risknivå nås efter att detaljplanen har fått ett start-PM. I och med 
detta stiger förväntningsvärdet eftersom det finns dokumentation på att man är politiskt 
beredd att pröva planen och projektet. Ett start-PM signalerar att processen är påbörjad och att 
en förändring sannolikt blir av. Nästa större risknivå nås sedan under plansamrådet, vilket 
nämns som ett viktigt politiskt beslut under detaljplaneprocessen. Plansamrådet underlättar 
genom att ge en tydligare kostnadsbild och en volym som kan värderas. Detta följs av 
ytterligare ett antal politiska beslut, men nästa tydliga risknivå nås inte förrän detaljplanen 
vinner laga kraft. Enligt fastighetsutvecklarna är det vanligt att säljare åtminstone har tagit 
fram ett start-PM innan avtal ingås.  

4.2.2 Kommentarer 

Att säljarens preferenser är styrande för transaktionsskedet är naturligt eftersom säljaren har 
en mer gynnsam förhandlingsposition. Säljaren kan alltid välja att avstå från en försäljning 
om inte köparen uppfyller säljarens krav. Köparen och säljarens riskpreferenser borde också 
vara styrande för transaktionsskedet tillika en bedömning av konjunkturläget. Dagens goda 
konjunkturläge gör att det är säljarens marknad. Det mesta går att sälja och i de flesta 
skedena. Den nuvarande höga efterfrågan på byggrätter kan troligen göra att köpare tvingas ta 
större risk och köpa i skeden som de annars inte föredrar. I ett sämre konjunkturläge är det 
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dock rimligt att anta att köpare blir mer riskaversiva. Det är också tänkbart att säljare då 
utnyttjar sin option att avvakta med försäljning, om denna finns, och att färre transaktioner 
sker överlag. Framförallt transaktioner i tidiga skeden med full planrisk borde minska.  
 
Fastighetsutvecklarna föredrar generellt att sälja i ett sent skede efter lagakraftvunnen 
detaljplan för att tillgodogöra sig så mycket av förädlingsvärdet som möjligt. De flesta 
försäljningar idag sker också i ett sent skede, vilket överensstämmer med tidigare resonemang 
att säljarens preferenser styr transaktionsskedet. Det skiljer sig dock om säljarna är villiga att 
släppa in en köpare i ett tidigt skede, låta denna driva detaljplanearbetet och villkora köpet 
med en lagakraftvunnen detaljplan. Köparna föredrar att kunna påverka planen, men vissa 
säljare ser större vinst i att driva detaljplanen ända i mål innan försäljning. För säljaren borde 
det innebära en risk att låta köparen driva detaljplanearbetet. Köparen har incitament att 
försöka ta sig ur avtalet genom att förstöra eller fördröja detaljplanearbetet om det med tid 
visar sig att köparen gjort en dålig affär. Detta problem relaterat till informationsasymmetrier 
mellan säljare och köpare efter kontraktskrivning brukar benämnas moral hazard (Hendrikse, 
2003). När säljarna väljer att istället själva driva detaljplanearbetet och sälja efter 
lagakraftvunnen detaljplan tycks detta dock föra med sig en rad negativa konsekvenser. 
Många köpare beskriver att dessa planer saknar byggteknisk kompetens, är framtagna för att 
maximera exploateringen, är kostnadsdrivna och svåra att ändra eftersom detaljplanerna 
saknar flexibilitet. Det är svårt att bedöma kritikens riktighet. Generellt kan dock sägas att 
fastighetsutvecklare som driver planarbete utan intention att själva genomföra bör ha 
incitament att skapa ett så högt exploateringsvärde som möjligt samtidigt som de inte har lika 
starka incitament att se till projektets genomförbarhet.  
 
Fastighetsutvecklarna menar dessutom att säljarna riskerar att tappa potentiella köpare genom 
att inte låta köparen vara med och påverka detaljplanearbetet. Frågan är dock om inte säljaren 
har starkare incitament att värna om försäljningspriset än antalet köpare. Eftersom 
försäljningar av färdiga detaljplaner ändå sker bör det vara rimligt att anta att det trots allt 
finns köpare med tillräckligt god betalningsvilja för färdiga detaljplaner i dagens 
marknadsläge. Fastighetsutvecklarna säger sig också vara i behov av att köpa färdiga 
detaljplaner för att säkerställa volymer för olika produktionsår, vilket tyder på att det finns en 
efterfrågan. Om köparen har behov av att starta produktion inom en snar framtid är det 
dessutom rimligt att anta att de är i en sämre förhandlingsposition vid förvärvet och att 
betalningsvilja ändå finns för kostnadsdrivna planer med hög exploatering.   
 
Intressant är också att det finns vissa identifierade risknivåer under detaljplaneprocessen. En 
säljare bör eftersträva att nå dessa för att få maximalt betalt för det nedlagda arbetet. Det tycks 
rimligt att de flesta fastighetsutvecklare väljer att åtminstone ta fram ett start-PM innan 
försäljning eftersom detta tydligt minskar planrisken samtidigt som en framtida köpare har 
frihet att utforma projektet efter eget önskemål.  

4.3 Detaljplanernas flexibilitet 

4.3.1 Resultat 

En del fastighetsutvecklare lyfter fram att det är svårt att köpa byggrätter med en 
lagakraftvunnen detaljplan eftersom de oftast är väldigt detaljerade och möjligheterna att 
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påverka detaljplanens utformning är små. Som nämnts i föregående avsnitt har många 
fastighetsutvecklare standardiserade produkter vilka kan vara svåra att anpassa till en färdig 
detaljplan. Ett annat problem med detaljerade detaljplaner är den långdragna 
detaljplaneprocessen. Det som fastställs under detaljplaneskedet kan vid genomförandeskedet 
vara inaktuellt, både vad gäller design och materialval. Förutom att det blir svårare att sälja 
byggrätten kan det också bli problematisk för fastighetsutvecklaren att genomföra projektet 
och bygga med hänsyn till äldre design och materialval.  
 
En mer flexibel detaljplan som inte är bunden till ett visst projekt kan enklare tillåta 
justeringar inom detaljplanens ramar, alternativt inom vad som kan kallas för ”liten” 
avvikelse. Detta skulle innebära att en större del av bedömningen flyttas till bygglovsskedet 
istället för att regleras via detaljplanen. Bygglovsenheten har också en annan byggteknisk 
kompetens som kan vara värdefull i bedömningen. Fastighetsutvecklarna nämner dock att 
kommunerna har incitament att ta fram detaljerade detaljplaner för att säkerställa kommunala 
intressen. Fastighetsutvecklare ser främst till de ekonomiska värdena och det kan därför 
krävas att mer samhällsekonomiska värden garanteras genom bestämmelser i detaljplanen.  
 
En del fastighetsutvecklare anser att flexibla detaljplaner skulle kunna underlätta transaktioner 
av byggrätter. Ett fåtal anser dock att det kan vara bra med mer styrda detaljplaner då det ger 
en tydlig bild av vad fastighetsutvecklaren betalar för vid en transaktion. Mer flexibla 
detaljplaner skulle troligtvis innebära att pris sätts utifrån hela exploateringsytan även om hela 
ytan inte går att exploatera. De flesta fastighetsutvecklarna lyfter dock fram att detaljplanerna 
skulle kunna vara mer flexibla, till exempel vad gäller exakt takvinkel, balkongräcken och 
materialval. En annan aspekt med flexibla detaljplaner är att det i samrådsskedet kan vara 
svårt för grannar att komma med synpunkter om det inte finns ett konkret planförslag att ta 
ställning till. Det krävs därför i viss mån detaljer kring utformningen av byggnaderna för att 
ett samråd ska kunna ske.  

4.3.2 Kommentarer 

Mer flexibla detaljplaner skulle å ena sidan kunna underlätta transaktioner av byggrätter 
eftersom detaljplanen inte blir låst till ett visst projekt. En mer flexibel detaljplan skulle 
troligen locka flera potentiella köpare eftersom större justeringar skulle rymmas inom ramen 
för vad detaljplanen tillåter, alternativt vad som innefattas av ”liten” avvikelse. Samtidigt kan 
mer flexibla detaljplaner skapa problem för en säljare. Det kan bli svårare att göra en 
prisbedömning av byggrätterna eftersom det är svårt för en potentiell köpare att förstå vad 
kommunen förväntar sig av exploateringen och vad detaljplanen verkligen medger. Detta bör 
resultera i att det blir svårare att sälja byggrätten, alternativt att priset blir lägre.  
 
Det kan också diskuteras om mer flexibla detaljplaner verkligen skulle leda till att fler 
detaljplaner tas fram. Det är inte heller säkert att detaljplaneprocessen kortas ner eftersom 
större del av bedömningen flyttas till bygglovsskedet. Dessutom ökar risker för kommande 
brister i samrådsskedet med mer flexibla detaljplaner eftersom kommuninvånarna inte ges en 
lika god möjlighet att utvärdera detaljplanen. Samrådsskedet är viktigt för politikerna i 
kommunerna eftersom de värnar om att bli omvalda. Det är därför angeläget att relationen 
mellan politikerna i kommunerna och kommuninvånarna är god. Politiker och tjänstemän 
måste kunna presentera ett projekt på ett tydligt sätt för att minska risken att kommuninvånare 
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blir missnöjda. Detaljerade detaljplaner kan därför hjälpa politikerna i kommunerna att 
bibehålla en god relation med kommuninvånarna vilket ökar chanserna att bli omvalda.  
 
Detaljplaneprocessen kan ha problem med intressekonflikter då en fastighetsutvecklare ser till 
det egna ekonomiska intresset och kommuner ser till det samhällsekonomiska intresset. När 
två skilda intressen ska bejakas kan konflikter uppstå mellan dessa parter. Om detaljplanerna 
blir mer flexibla kommer troligtvis problemen skjutas till bygglovsbedömningen och 
konflikten mellan de ekonomiska och samhällsekonomiska aspekterna kvarstår. Kommuner 
och fastighetsutvecklare bör kanske snarare försöka skapa ett förtroende sinsemellan. 
Förtroendet bör genomsyra båda parters intressen och resultera i att åtaganden också 
genomförs. Kommunerna har incitament att inte lita på att fastighetsutvecklarna ska 
genomföra vissa åtaganden och reglerar därför detta i detaljplanen för att garantera att 
kommunala intressen tillgodoses.   
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5. Privata byggrättstransaktioner: Transaktionernas 
genomförande 
Detta resultatkapitel behandlar privata byggrättstransaktioner. Kapitlet fokuserar på 
byggrättstransaktionernas genomförande genom att diskutera överlåtelseformer, prissättning 
och betalning.  

5.1 Överlåtelseformer  

5.1.1 Resultat 

Både fastighetsöverlåtelser och bolagsöverlåtelser förekommer idag på marknaden, men 
fastighetsutvecklarna uppskattar att majoriteten av byggrättsaffärerna genomförs som 
bolagsöverlåtelser. Det är generellt sett säljarens intressen som styr valet av överlåtelseform, 
även om det i viss mån är en förhandlingsfråga.  
 
Valet mellan de två formerna är till stor del skattedrivet och bolagsformen har flera 
skattemässiga fördelar, framförallt för säljaren. Vid en fastighetsförsäljning utgår stämpelskatt 
och kapitalvinstbeskattning. Praxis bland aktörerna i branschen är att köparen tar hand om 
stämpelskatten medan säljaren tar hand om kapitalvinstbeskattningen, även om parterna kan 
avtala annorlunda i vissa fall. En av fördelarna med att istället göra en bolagsöverlåtelse är att 
stämpelskatten kan undvikas eller minskas. Ytterligare en fördel med bolagsöverlåtelser är att 
ingen kapitalvinstbeskattning utgår eftersom avyttring av näringsbetingade andelar i ett 
dotterbolag är skattebefriat. Detta utgör en betydande fördel eftersom fastigheten oftast ökar 
kraftigt i värde under detaljplaneprocessen och kapitalvinsten vid försäljning är således ofta 
väldigt stor.  
 
Bolagsöverlåtelser innebär dock inte en definitiv befrielse av kapitalvinstbeskattningen. 
Beskattningen skjuts enbart framåt tidsmässigt och en latent skatteskuld uppstår. Vissa 
fastighetsutvecklare väljer sedan att skjuta vidare den latenta skatteskulden till 
bostadsrättsföreningen när fastigheten i ett senare skede säljs. Fastighetsutvecklarna har dock 
olika policys i frågan och vissa väljer att inte skjuta skatten vidare till föreningen, trots att det 
med nuvarande lagstiftning är tillåtet, eftersom det känns ”smutsigt”. Tanken bakom att föra 
vidare den latenta skatteskulden till bostadsrättsföreningen är att den aldrig ska behöva 
realiseras. Vissa fastighetsutvecklare framför dock en oro för vad dessa överlåtelser kan få för 
konsekvenser om skattelagstiftningen ändras i framtiden och föreningarna åker på en stor 
skattesmäll. Bolagsöverlåtelserna gör det även svårt för bostadsrättsföreningen att stycka 
fastigheten i framtiden om så önskas, eftersom den latenta skatteskulden då realiseras. 
Överföringen av den latenta skatteskulden innebär sammantaget en stor risk för 
bostadsrättsföreningen. Vissa fastighetsutvecklare upplever att det är vanligare att mindre 
bolag nyttjar denna möjlighet att föra vidare skatten.  
 
För de fastighetsutvecklare som inte väljer att föra vidare den latenta skatteskulden till 
bostadsrättsföreningen blir denna en kostnad som måste hanteras. Vem som ska stå för 
kostnaden blir en förhandlingsfråga mellan köpare och säljare. Det framkommer dock att 
fastighetsutvecklare som väljer att inte föra vidare den latenta skatteskulden kan få svårare att 
konkurrera prismässigt vid förvärv av byggrätter med aktörer som inte resonerar på samma 
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sätt. En fastighetsutvecklare som för vidare den latenta skatteskulden till 
bostadsrättsföreningen kan troligen betala ett högre pris för byggrätterna än en 
fastighetsutvecklare som kräver att skatteskulden ska betalas av köparen eller säljaren.  
 
Fastighetsutvecklarna tror att skattereglerna kommer att ändras i framtiden och att de 
skattemässiga fördelarna med bolagsöverlåtelser kommer att minska. De flesta tror att det 
snart finns en stopplagstiftning på att skjuta vidare den latenta skatteskulden. En del 
fastighetsutvecklare tror även att det inte kommer vara möjligt att undvika stämpelskatt i 
framtiden genom bolagsöverlåtelser. Vissa av fastighetsutvecklarna ser positivt på ändrade 
skatteregler trots de potentiellt minskade skattemässiga fördelarna. Många menar att det idag 
är för stort fokus på hur skatten ska hanteras i förhållande till affären i övrigt.  
 
Bortsett från de skattemässiga skillnaderna mellan överlåtelseformerna är en annan 
identifierad fördel med bolagsöverlåtelser att köpare och säljare har mer frihet i 
avtalsskrivningen eftersom de inte är bundna till reglerna i jordabalken. Denna fördel gör sig 
exempelvis gällande när parterna ingår avtal i ett tidigt skede och villkorar avtalet med en 
lagakraftvunnen detaljplan. I och med att en fastighetsaffär endast kan villkoras i två år enligt 
jordabalken uppkommer en omförhandlingsrisk. Om avtal ingås tidigt tar det oftast mer än två 
år från det att avtalet skrivs till dess att detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta innebär att 
avtalet löper ut och måste omförhandlas innan köpet har gått igenom, vilket är en risk för 
såväl köpare och säljare. Bolagsöverlåtelser är inte tidsberoende när affären villkoras med en 
lagakraftvunnen detaljplan och denna flexibilitet ses i dessa fall som en fördel.  
 
Fördelarna med att göra fastighetsöverlåtelser vid byggrättstransaktioner är generellt sett små 
under rådande omständigheter. Vissa fastighetsutvecklare menar att en fördel kan ses i att 
fastighetsöverlåtelser inte kräver en lika omfattande due diligence som bolagsöverlåtelser 
vilket ger en lägre kostnad, men att denna besparing är försumbar i förhållande till de 
skattemässiga fördelarna med att göra bolagsöverlåtelser. 
 
Fastighetsutvecklarna nämner också joint venture som en tredje förekommande 
överlåtelsekonstellation. Företag går då ihop och bildar ett nytt gemensamt bolag för att 
utveckla ett projekt tillsammans. Joint venture kan vara fördelaktigt för fastighetsutvecklare 
eftersom det gör att parterna kan bygga mer, sprida riskerna genom att dela på intäkter och 
kostnader samt dra nytta av varandras kompetenser. Vissa fastighetsutvecklare kan även göra 
joint venture av redovisningsskäl eftersom det förbättrar bolagets nyckeltal. En stor landbank 
kan tynga balansräkningen och generera sämre avkastning på kapitalet, men joint venture 
affärer ligger utanför balansräkningen och påverkar således inte nyckeltalen.  

5.1.2 Kommentarer 

Att valet mellan överlåtelseformerna till stor del är skattedrivet är väntat. Såväl köpare som 
säljare har incitament att föredra den överlåtelseform som ger lägst transaktionskostnader. 
Nuvarande regler ger skattemässiga fördelar vid bolagsöverlåtelser, främst för säljaren, och 
det är således naturligt att denna form är vanligast förekommande.  
 
Ett bekymmer i sammanhanget är dock den möjlighet som uppstår för köparen vid en 
bolagsöverlåtelse att i ett senare skede skjuta vidare den latenta skatteskulden på 
bostadsrättsföreningen. Det framkommer av intervjustudien att köpare som väljer att nyttja 
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denna möjlighet bedöms kunna betala ett högre pris vid förvärv av byggrätter än en 
fastighetsutvecklare som kräver att skatteskulden ska betalas in av köparen eller säljaren. 
Detta antagande baseras dock på att fastighetsutvecklaren vid en senare försäljning till en 
bostadsrättsförening ska kunna sälja till samma pris oavsett om en latent skatteskuld följer 
med vid bolagsförvärvet. En rationell bostadsrättsförening bör inte vara villig att betala ett 
lika högt pris för ett bolag som förvärvas med en latent skatteskuld. En fastighetsutvecklare 
som är villig att betala ett högre pris för byggrätterna tror sig således kunna lura en 
bostadsrättsförening som inte är välinformerad. Ett sådant agerande av fastighetsutvecklare 
kan starkt kritiseras.   
 
Det är inte realistiskt att tro att bostadsrättsföreningen ska klara av att betala den, oftast höga, 
latenta skatteskulden i ett hypotetiskt framtida scenario. Bakom agerandet ligger dock ett 
antagande att bostadsrättsföreningen aldrig ska komma i ett läge där den latenta skatteskulden 
realiseras. Det går dock inte att bortse ifrån att fastighetsutvecklarna därigenom belastar 
bostadsrättsföreningen med en hög risk och en stor osäkerhet. Även om förfarandet är tillåtet 
med nuvarande lagstiftning så kan det starkt ifrågasättas om fastighetsutvecklarna bör nyttja 
sitt informationsövertag gentemot bostadsrättsföreningen som får anses vara den svagare 
parten. Det är intressant att olika företag väljer att hantera den latenta skatteskulden på olika 
sett och att vissa företag har en etablerad praxis att inte skjuta vidare denna på 
bostadsrättsföreningen. Det är också väntat att det främst tycks vara de mindre bolagen som 
väljer att skjuta vidare den latenta skatten på bostadsrättsföreningen eftersom de bör lockas 
mer av att tillgodogöra sig konkurrensmässiga fördelar. Det ligger också möjligen mer 
förväntningar på de större bolagen att agera ansvarsmässigt och ligga i framkant i dessa typer 
av frågor.  
 
Möjligheten att villkora längre än två år nämns också som en fördel med bolagsöverlåtelser. 
Detaljplaneprocessens svårbedömda tidsåtgång bör leda till omfattande riskbedömningar för 
parterna i en byggrättstransaktion. Det är således rimligt att köpare och säljare ser kritiskt på 
den omförhandlingsrisk som uppstår vid en fastighetsöverlåtelse. Fördelen med att istället 
göra en bolagsöverlåtelse borde speciellt göra sig gällande i de fall avtal ingås i ett tidigt 
skede och partnerna önskar villkora köpet av en lagakraftvunnen detaljplan.  
 
Sammantaget är det intressant att de flesta är positivt inställda till en ändrad skattelagstiftning, 
även om det kan medföra att transaktionskostnaderna ökar. Detta torde tyda på att många 
säljare och köpare anser att osäkerheten kring skattereglerna är stor och att nuvarande 
förutsättningar försvårar riskbedömningen i samband med en byggrättstransaktion. Noterbart 
är att joint venture i sammanhanget bör vara ett alternativ för de fastighetsutvecklare som ser 
fördelar i att sprida risker.  

5.2 Prissättning 

5.2.1 Resultat 

Fastighetsutvecklarna uppger att det vanligaste vid byggrättstransaktioner är att avtal ingås i 
ett tidigt skede med villkorad detaljplan. Priset sätts i dessa fall vanligast i kronor per 
kvadratmeter ljus BTA. Säljaren är oftast drivande i detta eftersom det ger förutsättningar att 
ta del av förädlingsvinsten som uppkommer efter att detaljplanen vunnit laga kraft. En 
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fastighetsutvecklare uppger dock att de i egenskap av köpare föredrar att betala ett fast pris, 
men att detta oftast bara är möjligt med mindre erfarna säljare som inte är lika medvetna om 
den potentiella uppsidan som de därmed går miste om. Om köpet sker direkt och inte villkoras 
sätts priset vanligen som ett fast belopp. En bedömning av fastighetens värde i kronor per 
kvadratmeter ljus BTA ligger dock vanligen till grund för bedömningen av det fasta priset, 
oavsett om köpet sker med eller utan planrisk.   
 
Priset sätts vanligen så tidigt som möjligt eftersom det ofta är avgörande för 
investeringsbeslutet. Det finns en fördel med att ha ett pris som båda parterna är överens om 
innan en due diligence genomförs eftersom det kan vara svårt att komma överens i ett senare 
skede. Normalt kommer köpare och säljare i ett tidigt skede överens om en indikativ prisnivå 
kopplat till en viss volym som sedan ligger till grund för en avsiktsförklaring (LOI). Det 
indikativa priset bestäms oftast givet att vissa förutsättningar är uppfyllda, exempelvis att 
normal grundläggning föreligger eller att ingen rivning krävs. Priset kan även ha rörliga 
poster i en prisberäkningsmodell, bland annat beroende på vem som tar planrisken och vem 
som bär risken för markens kvalité. Markanvisningar används som referenspris. Efter att ett 
indikativt pris har fastställts i en avsiktsförklaring påbörjas en due diligence vars omfattning 
beror av affärens komplexitet. Beroende på om något nytt uppkommer under due diligence 
processen kan priset komma att justeras ytterligare innan parterna ingår ett slutligt avtal.  
 
Det slutliga avtalet innehåller oftast också villkor som kan komma att leda till prisjusteringar 
när köparen tillträder och betalar. Om köparen tillträder efter lagakraftvunnen detaljplan 
regleras i avtalet hur priset ska justeras utifrån den slutliga byggrättsvolymen. Det är vanligt 
att priset trappas beroende på den slutliga byggrättsstorleken i syfte att skapa incitament för 
köparen, om denne driver planarbetet, att driva upp exploateringen. Köparen kan annars ha 
incitament att krympa byggrätten för att sänka priset. Det är också vanligt att avräkningar på 
priset görs för olika kostnader enligt överenskommelser i avtalet. Det kan till exempel vara att 
parterna har avtalat att köparen står för risken för markens kvalité upp till en viss kostnad, 
men att säljaren sedan ska vara med och dela på det överstigande beloppet.  
 
Om avtal ingås i ett tidigt skede med villkorad detaljplan uppkommer frågan om priset ska 
indexeras. De flesta fastighetsutvecklarna uppger att de i främsta hand undviker att använda 
indexering vid privata transaktioner av byggrätter. Den främsta anledningen är fördelen med 
att undvika rörliga delar i en affär. Ju färre rörliga poster det är i en affär desto säkrare blir 
den. Ett indexerat pris kan slå åt båda hållen och innebär således ett risktagande för såväl 
köparen som säljaren. Vissa fastighetsutvecklare säger att de kan tänka sig att betala lite mer 
för att få priset slutbestämt och undvika indexering. I och med att detaljplaneprocessen kan 
vara svårbedömd tidsmässigt, av anledningar som köpare och säljare inte själva kan styra 
över, kan index ändå förekomma för att skydda säljaren mot de utdragna processerna. Detta 
behov uppkommer framförallt om det är lång tid mellan avtalsskrivning och tillträde. I de fall 
fastighetsutvecklarna använder index uppger de flesta att indexering baserat på mäklarstatistik 
är vanligast förekommande. Som köpare anser dock fastighetsutvecklarna att det ger en väl 
aggressiv indexering. Vissa av fastighetsutvecklarna är starkt kritiska och anser att indexering 
baserat på mäklarstatistik i många fall kan försämra projektekonomin över tiden eftersom 
markpriserna ökar mer än intäkterna. Vid indexering baserat på mäklarstatistik är det viktigt 
att rätt referensområde används. Mikroläget är avgörande för priset och fel referensområde 
kan slå hårt, i synnerhet i mer centrala lägen. Vissa av fastighetsutvecklarna uppger att de inte 
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ingår affärer med indexering baserat på mäklarstatistik på den privata marknaden. Det 
tydligaste alternativet till indexering baserat på mäklarstatistik är konsumentprisindex (KPI). 
Eftersom byggrätterna har stigit mycket mer i värde i förhållande till KPI en längre tid anser 
dock de flesta fastighetsutvecklarna att detta inte utgör ett tillräckligt bra alternativ till 
indexering baserat på mäklarstatistik.   
 
Priset kan ibland vara svårbedömt i ett tidigt skede. Vissa projekt är mer komplexa och kan 
kräva att aktörerna har kommit en bit in i projektet innan kostnadsbilden är tydlig och det går 
att bedöma volymer. I dessa fall kan ett alternativ vara att avtala om att ta in ett antal 
värderingsutlåtanden i ett senare skede och bestämma priset som ett snitt av dessa. 
Värderingstidpunkten är en förhandlingsfråga mellan köpare och säljare. Ibland sker 
värdering efter lagakraftvunnen detaljplan och ibland kan parterna bedöma att projektet satt 
sig tillräckligt redan efter plansamrådet. Fastighetsutvecklarna understryker dock att det är 
bättre för båda parter att bestämma priset i ett tidigt skede, om möjligt, eftersom en framtida 
prisbedömning genom värdering innebär en risk. Om något av värderingsutlåtandena avviker 
kraftigt från de övriga kan diskussioner om värderingen och dess tillförlitlighet uppstå. 
Dessutom blir det svårare att ha koll på projektekonomin över tid.  

5.2.2 Kommentarer 

Det framgår att det finns incitament för mer erfarna fastighetsutvecklare att erbjuda ett fast 
pris vid byggrättstransaktioner och mörka den uppsida som säljaren kan få om priset baseras 
på kvadratmeter ljus BTA. Det förefaller naturligt att en köpare med informationsövertag 
försöker nyttja den starkare förhandlingspositionen till sin fördel. Möjligen kan en mindre 
erfaren köpare dessutom föredra ett fast pris. Ett fast pris är mer förutsägbart och har en lägre 
risk genom att det inte beror på den slutliga byggrättsstorleken.  
 
Fastighetsutvecklarna uppger att prissättning vanligen sker i ett tidigt skede och sätts som ett 
pris per kvadratmeter ljus BTA. Om priset per byggrätt beror på den slutliga, totala 
byggrättsstorleken kan det dock ifrågasättas om det är rationellt att sätta priset i ett tidigt 
skede. Innan detaljplanen har vunnit laga kraft kan parterna inte säkert bedöma storleken på 
den slutliga byggrätten. Dessutom är kostnadsbilden definitiv först i ett senare skede. Om den 
totala byggrättsstorleken och kostnadsbilden kan bedömas först i ett senare skede är det 
således endast möjligt att sätta ett rationellt pris i ett senare skede.  
 
Fastighetsutvecklarna tycks ändå föredra att priset sätts i ett tidigt skede. Problemet med att 
sätta priset i ett senare skede är att såväl köpare som säljare har lagt ner resurser på att skapa 
byggrätter genom detaljplaneprocessen.  Detta är speciellt problematiskt ur köparens 
synvinkel. Köparen har engagerat sig i en lång process, lagt ner resurser och byggt 
förväntningsvärde och riskerar därför att pressas att betala ett högre pris till säljaren för att 
inte förlora sina nedlagda resurser. Motsvarande argument kan tillämpas även på säljaren. 
Säljaren har också investerat resurser i projektet och riskerar att försäljningen skjuts framåt i 
tiden av att en ny köpare måste hittas. Detta kan pressa säljaren till att acceptera ett lägre pris. 
Trots att förutsättningarna för rationell prissättning endast finns i ett senare kan detta således 
förklara varför prissättning ändå sker i ett tidigt skede.  
 
Fastighetsutvecklarna beskriver dock att ett pris som sätts i ett tidigt skede kan komma att 
korrigeras efter lagakraftvunnen detaljplan. Detta kan tolkas som en strävan att nå en mer 
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rationell prisnivå. Genom att i avtalet ange villkor som korrigerar priset utifrån exempelvis 
den slutliga byggrättsstorleken och nedlagda kostnader kan en del av prisbedömningen flyttas 
till ett senare skede och därigenom bör parterna också närma sig ett mer rationellt pris.   
 
Användandet av indexering vid byggrättstransaktioner blir en riskbedömningsfråga. En 
indexering riskerar att slå åt båda håll och varken köpare eller säljare kan på förhand vara 
säkra på om utfallet blir positivt eller negativt. Detaljplaneprocessens långa duration gör att 
köpare och säljare måste göra en långtgående bedömning av det framtida marknadsläget, 
vilket av naturliga skäl ökar risken. Generellt sett tycks de flesta köpare, i viss mån även 
säljare, föredra att undvika rörliga poster och få en säkrare affär genom att undvika 
indexering. Detta skapar dock incitament för säljaren att kräva att köparen ska lägga ett högre 
pris initialt och därigenom ”köpa sig fri” från indexeringen. Tydligt är också att 
fastighetsutvecklarna upplever att det finns ett behov av att utveckla ett index som ger en mer 
rättvisande prisstegring än KPI och indexering baserad på mäklarstatistik. Möjligen kan denna 
brist på goda indexeringsalternativ påverka fastighetsutvecklarnas preferens att avstå. 

5.3 Betalning 

5.3.1 Resultat 

När och hur betalningen sker varierar från fall till fall och är en förhandlingsfråga mellan 
köpare och säljare. Fastighetsutvecklarna menar dock att det i huvudsak finns två upplägg 
som är vanligt förekommande.  Det vanligaste upplägget är att en handpenning betalas när 
avtalet ingås som enligt praxis brukar utgöra 10 procent av köpeskillingen. Full betalning 
erläggs sedan vid tillträde, vilket vanligen sker vid lagakraftvunnen detaljplan eller 
fastighetsbildning. Parterna kan också ha avtalat om en tilläggsköpeskilling som utgår om 
planen medger en större byggrätt än vad som antogs vid avtalsskrivning. Det andra vanligt 
förekommande upplägget är att köpet sker med full planrisk. Köparen tillträder och betalar då 
hela beloppet i samband med avtalsskrivning. Att köpa med full planrisk är vanligt bland 
fastighetsutvecklare av hyresrätter som inte har lika god betalningsförmåga för mark som 
fastighetsutvecklare av bostadsrätter.  
 
Det förekommer även att köpare och säljare väljer att dela upp betalningen ytterligare genom 
olika dellikvider. Dellikviderna kan bestämmas utifrån att olika skeden av 
detaljplaneprocessen har uppnåtts eller att vissa saker har utförts, exempelvis marksaneringar. 
Om ett stort område ska säljas kan det vara svårt för köparen att betala hela beloppet vid 
tillträde. I dessa fall är det vanligt att området etappindelas och att betalningen delas upp. En 
del av köpeskillingen betalas vanligen vid lagakraftvunnen detaljplan och sedan betalas 
återstående belopp som en tilläggsköpeskilling vartefter etapperna färdigställs. Köparen måste 
oftast betala lite extra för möjligheten att dela upp betalningen. 
 
Förhandlingar gällande betalningsfrågor utgår generellt sett från att säljaren vill ha så mycket 
betalat som möjligt så tidigt som möjligt, medan köparen vill betala så lite som möjligt så sent 
som möjligt. Förhandlingen styrs sedan till stor del av hur finansiellt starka köparen och 
säljaren är och hur stora möjligheter de har att ligga ute med pengar eftersom det innebär en 
kostnad. Med en generalisering kan förhandlingen beskrivas som en fråga om vilken part som 
ska agera bank för den andra parten. Fonder har svårare att ligga på öppna åtaganden eftersom 
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de har höga avkastningskrav och måste ta hänsyn till att fonden stänger ett visst år. Större, 
långsiktiga fastighetsutvecklare med stora portföljer kan vara mer positivt inställda till att 
vänta på betalningen eftersom köparen oftast kan betala mer ju senare betalningen sker. 
Olika fastighetsutvecklare har sammanfattningsvis olika preferenser för om de vill ha in 
pengar tidigt eller om de kan tänka sig att vänta på ett högre belopp.  

5.3.2 Kommentarer 

Att en köpare i huvudsak föredrar att betala så lite som möjligt så sent som möjligt, medan en 
säljare föredrar att få så mycket betalt som möjligt så tidigt som möjligt får i grunden anses 
rationellt. Det är även rationellt att som säljare ta mer betalt ju senare i tiden som betalningen 
sker. När i tiden köpeskillingen erläggs blir sedan en förhandlingsfråga som till stor del styrs 
av köparen och säljarens förhandlingsposition och preferenser. Att dela upp betalningen vid 
större exploateringsområden kan vara önskvärt om säljaren har finansiell möjlighet att vänta 
på betalningen. Det är dock rimligt att köparen får betala ett högre pris för möjligheten att 
senarelägga en del av betalningen då det innebär en kostnad för säljaren. 
 
Det förefaller rationellt att den huvudsakliga köpeskillingen betalas i samband med tillträde. 
Först vid tillträde kan både köpare och säljare vara säkra på att affären blir av. All betalning 
som sker efter tillträde borde innebära att köparen får betala extra för möjligheten att 
senarelägga betalningen. Att en handpenning ofta betalas vid avtalets ingång kan tolkas som 
ett sätt för säljaren att se till att köparen lägger ner en ansträngning på att driva fram en 
detaljplan. Säljaren har incitament att vilja binda upp köparen i ett tidigt skede och säkerställa 
att köparen har ett tidigt ekonomiskt engagemang i affären. 
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6. Fastighetsutvecklarnas relation till kommunerna 
Detta resultatkapitel berör både den privata och kommunala marknaden. Kapitlet behandlar 
hur fastighetsutvecklarna upplever kommunernas inställningar till byggrättstransaktioner och 
om inställningen uppfattas skilja sig mellan kommunerna. 

6.1 Fastighetsutvecklarnas uppfattning av kommunernas inställning till 
byggrättstransaktioner 

6.1.1 Resultat 

Fastighetsutvecklarna uppfattar kommunerna som negativt inställda till transaktioner av 
byggrätter skapade genom markanvisningar. Fastighetsutvecklarna beskriver det som att 
kommunerna känner sig lurade och utnyttjade då en affär skett på bekostnad av kommunerna. 
Fastighetsutvecklarna säger att kommunerna strävar efter att markanvisa till den 
fastighetsutvecklare som har för avsikt att genomföra projektet. Skulle en fastighetsutvecklare 
systematisera försäljningar av byggrätter skapade genom markanvisningar tror 
fastighetsutvecklarna att kommunerna skulle straffa denna aktör en tid framöver. En 
bestraffning kan vara att möjligheterna för fastighetsutvecklaren att tilldelas framtida 
markanvisningar försvåras. Ibland kan det dock finnas goda anledningar till att en 
fastighetsutvecklare väljer att sälja en byggrätt som skapats genom en markanvisning och 
kommunerna kan då ha en viss förståelse för att en transaktion sker.  
 
Fastighetsutvecklarna tycker inte att kommunerna borde ha några invändningar gällande 
byggrättstransaktioner på privatägd mark. De upplever också att den fortsatta relationen med 
kommunerna varit god efter en byggrättstransaktion, men tillägger att kommunerna kan tycka 
att det är jobbigt när parter byts ut under detaljplaneprocessen. Vid en eventuell försäljning 
betonar därför vissa fastighetsutvecklare att det är viktigt att sälja till rätt fastighetsutvecklare 
för att inte skada relationen med kommunen. Fastighetsutvecklarna kan exempelvis sträva 
efter att sälja till en fastighetsutvecklare som kommunerna själva markanvisar till. Om 
fastighetsutvecklaren missköter sig genom transaktionen kan kommunen komma att bestraffa 
denne. Kommunen kan exempelvis försvåra för fastighetsutvecklaren att driva fram ny 
exploatering på privat mark. Det ska dock mycket till för att en kommun ska kunna exkludera 
en fastighetsutvecklare från marknaden. I princip ska fastighetsutvecklaren ligga i en rättslig 
tvist eller ha en juridisk dom mot sig för att kommunen ska ta till så starka medel. Större 
kommuner behöver möjligen strängare motiv för att kunna utestänga en fastighetsutvecklare 
eftersom de har ett större ansvar att behandla alla lika. 
 
Beträffande byggrättstransaktioner på privatägd mark tror de flesta fastighetsutvecklare att 
kommunerna föredrar att en ny fastighetsutvecklare kommer in så tidigt som möjligt i 
processen. Detta eftersom risken för omtag och ändringar av detaljplanen då minskar. En del 
fastighetsutvecklare nämner att kommunerna initialt är skeptisk till en ny fastighetsutvecklare, 
men att det kan bli bättre allteftersom projektet genomförs. Kommunens inställning kan 
framförallt förbättras om den nya fastighetsutvecklaren kan bidra med värdefull kompetens 
och genomförandekraft. Tilläggas bör att de intervjuade fastighetsutvecklarna som själva har 
sålt efter att ha drivit fram en lagakraftvunnen detaljplan tycker sig ha tillräcklig 
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byggkompetens i planskedet. Vissa fastighetsutvecklare uttrycker dock en rädsla för att ökade 
transaktioner av byggrätter kan leda till hårdare exploateringsavtal.  
 
En god relation till politiker och tjänstemän inom kommunerna är viktigt. Det är därför 
angeläget för fastighetsutvecklarna att hålla vad de lovar. Fastighetsutvecklarna menar att det 
är viktigt att vara tydliga från början med vilka avsikter de har med ett projekt och tidigt 
informera kommunen om en eventuell försäljning. Samtidigt nämner en del 
fastighetsutvecklare att det innebär en risk att vara öppen mot kommunerna då de med stöd av 
planmonopolet kan hindra projekt i ett senare skede. Det finns också en rädsla bland 
fastighetsutvecklarna att kommunerna ska kräva att en försäljning sker tidigare än parterna 
önskar eftersom kommunerna föredrar att driva detaljplanearbetet med den 
fastighetsutvecklare som ska genomföra projektet. En del fastighetsutvecklare väljer att inte 
sälja sina byggrätter för att bibehålla en god relation till kommunerna. De stävar efter att 
uppfylla sina åtaganden och genomföra projektet i syfte att inte förstöra sitt renommé.  

6.1.2 Kommentarer 

Det framgår av fastighetsutvecklarna att kommunerna generellt sett inte uppskattar 
transaktioner av byggrätter som skapats genom en markanvisning. Detta är förståeligt 
eftersom kommunerna har arbetat fram ett projekt tillsammans med en fastighetsutvecklare i 
tron att denne skulle genomföra projektet på kommunens mark. Vad gäller 
byggrättstransaktioner på privatägd mark kan kommunerna också uppfattas ha en negativ 
inställning, även om inställningen beror på omständigheterna i transaktionen. Det är dock 
intressant att det sker transaktioner på marknaden trots att fastighetsutvecklarna upplever att 
transaktioner inte alltid uppskattas av kommunerna. Detaljplaneprocessen är ofta långdragen, 
vilket innebär att det är naturligt att både fastighetsutvecklare och kommunalanställda kan 
komma att bytas ut under projektets gång. Med anledning av detta bör kanske kommunernas 
inställningar till byggrättstransaktioner nyanseras och en mer neutral inställning kan vara 
motiverad. 
 
Fastighetsutvecklarna ser kommunerna som en viktig pusselbit i exploateringsprocessen och 
betonar betydelsen av att hålla en god relation till kommunerna med anledning av det 
kommunala planmonopolet. Fastighetsutvecklarna är beroende av kommunerna för att kunna 
driva fram projekt med nya detaljplaner och det är således viktigt för fastighetsutvecklarna att 
kommunerna vill samarbeta med dem. En försämrad relation skulle kunna förstöra för 
kommande bostadsprojekt, i värsta fall i flera kommuner eftersom fastighetsutvecklarnas 
rykte troligen sprider sig mellan kommungränserna. De flesta fastighetsutvecklare upplever 
dock att relationen varit fortsatt god efter en transaktion på privat mark. Eftersom kommuner 
kan komma att bestraffa fastighetsutvecklare som missköter sig är det förståeligt att 
fastighetsutvecklare är försiktiga med vem de säljer till. Det är också intressant att vissa 
fastighetsutvecklare menar att det finns en risk med att vara öppen med sina avsikter gentemot 
kommunerna eftersom kommunerna kan ha åsikter när och hur en transaktion ska 
genomföras. Det kan ifrågasättas om kommunerna genom planmonopolet ska kunna ta sig 
rätten att styra över transaktionstidpunkten i en privat affär.  
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6.2 Fastighetsutvecklarnas uppfattning av skillnader i kommunernas 
inställning 

6.2.1 Resultat 

En del fastighetsutvecklare upplever inga större skillnader mellan kommunerna gällande 
inställningen till byggrättstransaktioner. Istället kan inställningen till andra faktorer relaterade 
till exploateringen skilja sig, exempelvis kommunernas engagemang att driva detaljplaner och 
kommunernas resurser under planskedet. Vissa fastighetsutvecklare upplever dock stora 
skillnader i kommunernas inställningar till byggrättstransaktioner. Skillnader i inställningar 
kan exempelvis bestå av att mindre attraktiva kommuner har en positivare inställning till 
byggrättstransaktioner, eller exploatering överlag, än mer attraktiva kommuner.  
 
Flera fastighetsutvecklare nämner dessutom att kommunernas inställning inte enbart skiljer 
sig på kommunnivå utan att inställningen även kan skilja sig på tjänstemannanivå. Detta kan 
skapa stora problem för en fastighetsutvecklare, i synnerhet om kommunen byter 
planhandläggare och risken för omtag ökar. De långa ledtiderna i detaljplaneprocessen ökar 
också risken för att kommuner ska byta handläggare under projektets gång och därmed ändra 
förutsättningarna för projektet. Detta kan också vara en bidragande orsak till att detaljplanerna 
generellt sett är detaljerade, eftersom planhandläggare kan vilja säkerställa att deras idé 
genomförs. En del fastighetsutvecklare framhäver att det är bekymmersamt att kommunerna 
har planmonopol samtidigt som planarbetet är så personberoende.  
 
Fastighetsutvecklarna lyfter dessutom fram att kommunpolitikernas inställning kan skilja sig. 
Politiker har incitament att bromsa eller stoppa planerade bostäder för att säkerställa att de blir 
omvalda av kommuninvånarna. Invånare i kommunen som är emot bebyggande på 
grönområden och råmark kan komma att rösta på den politiker som starkast motsätter sig 
bostadsbyggande i kommunen. En fastighetsutvecklare menar att en lösning som skulle kunna 
minska detta problem är att låta beslutet om bostadsbyggande bli mer styrt på regional nivå.  
 
En del fastighetsutvecklare anser också att transparensen ibland kan skilja sig mellan 
kommunerna. Detta gör att det blir ännu viktigare för fastighetsutvecklarna att kunna 
analysera kommunernas intentioner och skapa rätt kontaktnät, speciellt med tanke på hur 
viktigt det är att ha goda relationer till kommunerna.  

6.2.2 Kommentarer 

En del fastighetsutvecklare anser att inställningen till byggrättstransaktioner skiljer sig mellan 
kommuner medan andra menar det motsatta. Det är dock oroväckande att 
detaljplaneprocessen är personberoende, speciellt i kombination med det kommunala 
planmonopolet. Det blir således avgörande både vilken kommun projektet ligger i och vilken 
planhandläggare som arbetar med att ta fram projektet. Planprocessen blir därigenom 
oförutsägbar och planrisken ökar. Det går att ställa högre krav på kommunernas transparens 
och på att detaljplaneprocessen inte ska vara personberoende. Det är också intressant att 
politikerna har en betydande roll vad gäller bostadsutvecklingen i kommunen och att de har 
incitament att försöka bromsa eller stoppa projekt för att bli omvalda. Det blir således allt 
viktigare för fastighetsutvecklarna att kunna analysera och förstå de olika kommunerna och 
skapa rätt kontaktnät.   



 
 

43(73) 
  
 
 

7. Fastighetsutvecklarnas syn på markanvisningsrelaterade 
frågor 
Resultatkapitlet berör frågor relaterade till markanvisningar. Fastighetsutvecklarnas 
uppfattning av prisbilden på markanvisningar presenteras. Därefter utreds 
fastighetsutvecklarnas uppfattningar kring antalet markanvisningar som tilldelas av 
kommunerna. Slutligen undersöks objektiviteten och transparensen kring tilldelningen av 
markanvisningar. Objektiviteten utreds genom att undersöka om fastighetsutvecklarna 
uppfattar att vissa fastighetsutvecklare har enklare att få markanvisningar. Transparensen 
berör främst kommunernas tydlighet gällande de styrande kriterierna i urvalsprocessen.    

7.1 Prisbilden på markanvisningar 

7.1.1 Resultat 

Direktanvisningar och anbudstävlingar anses vara de två vanligaste formerna av 
markanvisningar. Fastighetsutvecklarna upplever att en tydlig trend är att kommunerna går 
ifrån direktanvisningar mot anbudstävlingar. Priset vid en markanvisning sätts vanligen tidigt 
och indexeras nästan alltid baserat på mäklarstatistik. Det resultat som redovisas i avsnitt 
5.2.1 angående indexeringen är även tillämpbart i detta avsnitt.   
 
Fastighetsutvecklarna upplever att priserna på markanvisningar är höga. Däremot har de 
skilda åsikter om priserna är marknadsmässiga eller inte. Vissa menar att budens medelvärde 
borde styra marknadspriset, men att det i normalfallet snarare är en högre prisavvikelse som 
bestämmer priset på markanvisningen. Därmed kan priset inte anses vara marknadsmässigt. 
Andra fastighetsutvecklare menar å andra sidan att priset borde uppfattas som 
marknadsmässigt om det sker transaktioner på dessa nivåer. De säger att prisnivån kan vara 
hög men ändå marknadsmässig. Fastighetsutvecklarna tycker dock inte att kommunerna ska 
subventionera mark, utan anser att kommunerna ska använda marknadsmässiga priser vid 
försäljning av mark.  
 
Vissa fastighetsutvecklare framför att priset vid en markanvisning genom anbud kan ses som 
ett optionspris snarare än ett marknadsmässigt pris. Vinnaren av anbudstävlingen har 
möjlighet att lämna tillbaka markanvisningen utan att drabbas av en större kostnad annat än 
tiden och resurserna som lagts ner på detaljplanearbetet. Optionen att lämna tillbaka 
markanvisningen gör att fastighetsutvecklare mer lättvindigt kan köpa sig in på marknaden 
utan större risk. Vissa fastighetsutvecklare menar att det förekommer att fastighetsutvecklare 
lägger spekulativa bud i hopp om att en fortsatt prisökning på byggrätter ska rädda projektets 
lönsamhet. En fastighetsutvecklare menar dock att det kan finnas andra omständigheter som 
gör att en fastighetsutvecklare är beredd att betala ett överpris för en markanvisning. Exempel 
på sådana omständigheter kan vara att en fastighetsutvecklare är i behov av att fylla på 
byggrättsportföljen och att denne är villig att betala ett högre pris för att minska risken att inte 
uppnå de uppsatta produktionsmålen. En fastighetsutvecklare tror emellertid att många känner 
en stolthet till sitt inlämnade bud och att risken att de väljer att nyttja optionen att lämna 
tillbaka markanvisningen är låg.  
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Vinnaren av anbudstävlingen, det vill säga den fastighetsutvecklare som lade det högsta 
budet, kommer att sätta prisnivån även för kommande markanvisningar eftersom det används 
som referenspris. Om priset är högt kan detta medföra problem. Andra fastighetsutvecklare 
som vill genomföra exploatering kommer att behöva betala samma höga pris. Om 
markpriserna är höga finns därför en risk att projekten genomförs utan större lönsamhet. Om 
marginalerna i projekten är låga redan inledningsvis medför detta att fastighetsutvecklarna har 
svårt att ta på sig mer kostnader under projektens gång. Förhandlingarna med 
stadsbyggnadskontoret tar därför längre tid eftersom fastighetsutvecklare hela tiden måste 
bromsa projekten och se till att kostnaderna inte ökar. Ledtiderna för en redan långdragen 
detaljplaneprocess ökar därmed. Fastighetsutvecklarna tar dessutom upp att ett annat problem 
med att lönsamheten är låg på grund av höga priser kan vara att vissa fastighetsutvecklare 
istället minskar kostnaderna vid genomförandet av projekten. Detta leder till en lägre kvalité 
på bostäderna. En del fastighetsutvecklare nämner dock att den starka prisuppgången på 
bostäder den senaste tiden har räddat lönsamheten i många projekt. Antalet 
fastighetsutvecklare som tvingats lämna tillbaka markanvisningar på grund av att de betalat 
ett högt pris har därmed minskat.  
 
Det framkommer av fastighetsutvecklarna att det svåra med anbudstävlingar är att varje 
tävling har unika förutsättningar som kan vara svåra att bedöma. Tävlingskriterierna och 
bedömningskriterierna är oftast otydliga vilket försvårar för en fastighetsutvecklare att lämna 
ett bud. Fastighetsutvecklarna lyfter därför fram flera olika förslag till hur anbudsförfarandet 
kan förbättras. Ett alternativ som nämns är att tydliggöra kriterierna vid markanvisningar i 
syfte att all information som behövs för att bedöma ett pris tydligt framgår. En annan lösning 
skulle vara att blanda in andra aspekter vid bedömningen av markanvisningar. En 
kombination av pris och kvalité skulle exempelvis kunna säkerställa att kvalitén på 
byggnaderna inte minskar. Ett väldigt komplext projekt skulle dessutom kunna kombinera 
pris med fastighetsutvecklarens kompetens och erfarenhet.  
 
Fastighetsutvecklare menar att införandet av ett slags riskelement vid markanvisningar 
troligen skulle hindra vissa fastighetsutvecklare från att medvetet lägga ett spekulativt bud. 
Syftet med att införa ett riskelement är att göra det mer kännbart för fastighetsutvecklare att 
lämna tillbaka en markanvisning. Ett annat alternativ är att låta buden vara mer bindande och 
därigenom hindra en fastighetsutvecklare att dra sig ur en markanvisning. 
Fastighetsutvecklarna tror att ett riskelement skulle innebära att priserna på markanvisningar 
faller eftersom det blir mindre lönsamt att spekulera kring en stark prisuppgång. 
 
Det framkommer också av fastighetsutvecklarna att en stor del av exploateringen i 
Stockholms kommun sker på kommunens mark, vilket gör att markanvisningar blir det stora 
referensunderlaget för markpriser. Ett annat problem inom Stockholms kommun är att det inte 
finns så mycket privatägd mark att bygga på, vilket gör att fastighetsutvecklare måste söka sig 
till kommunen om de vill vara med och utveckla stadens bostadsbyggande.  

7.1.2 Kommentarer 

Det råder en enighet i att priserna på byggrätter är höga, men fastighetsutvecklarna har skilda 
åsikter om priserna är marknadsmässiga eller inte. Priset på en markanvisning kan snarare ses 
som ett optionspris eftersom fastighetsutvecklaren har möjligheten att lämna tillbaka den. 
Kostnaden vid tillbakalämningen blir endast den tid som fastighetsutvecklaren lagt ner i 
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projektering under detaljplaneprocessen. Att relationen till kommunerna försämras kan också 
ses som en indirekt kostnad.  
 
Under ett markanvisningsförfarande råder asymmetrisk information, vilket innebär att en av 
parterna besitter mer information än den andra (Hendrikse, 2003). Vid asymmetrisk 
information förekommer problem med adverse selection. Adverse selection är ett teoretiskt 
begrepp som förklarar informationsasymmetrier innan ett avtal ingås. Det är tillämpbart i 
detta sammanhang eftersom kommuner inte i förväg kan känna till fastighetsutvecklarnas 
egenskaper. Markanvisningar som baseras på pris kan leda till att fastighetsutvecklare lägger 
ett högt bud för att vinna markanvisningen och sedan planerar att rädda projektets lönsamhet 
genom att bygga till lägre kvalité. Kommunerna kan inte, innan avtal ingås, veta med vilken 
kvalité en fastighetsutvecklare tänkt genomföra projektet. Efter att avtalet ingåtts återstår 
informationsasymmetrier, vilket brukar benämnas moral hazard (Hendrikse, 2003). Detta kan 
göra att en fastighetsutvecklare ändrar inställning efter att avtal ingås. En fastighetsutvecklare 
som tänkt genomföra projektet med hög kvalité kan ändra sig efter att avtal ingås och bygger 
till sämre kvalité för att få projektet mer lönsamt. Det kan dock vara svårt för kommuner att i 
förväg urskilja de fastighetsutvecklare som tänkt genomföra projektet mot de som inte tänkt 
genomföra projektet.  
 
Ett annat problem med anbudstävlingar är att tävlingskriterier och bedömningskriterier 
varierar mellan tävlingarna. Fastighetsutvecklare som lämnar bud besitter olika information, 
vilket påverkar det inlämnade budet. Detta kan göra att fastighetsutvecklare som inte har 
tillräckligt med information lägger ett högt bud på felaktiga grunder. Att detta pris sedan utgör 
referenspris till transaktioner på den privata och kommunala marknaden kan således anses 
bekymmersamt. Samtidigt nämner många fastighetsutvecklare att kommunerna borde ta in 
andra parametrar än pris i bedömningen av markanvisningstävlingar. Detta skulle dock leda 
till att kommunerna måste göra mer subjektiva bedömningar. Det kan också diskuteras om 
kommunerna har incitament att vilja blanda in mer subjektiva bedömningar vid tilldelningen 
av markanvisningar eftersom de kan riskera att bli kritiserade för detta. 
 
Under marknadsekonomiska förhållanden skapar utbud och efterfrågan ett pris. Det finns 
därmed en risk att kommunerna har incitament att inte öka utbudet av detaljplaner om det 
skulle leda till reducerade priser på byggrätter.  

7.2 Antalet tilldelade markanvisningar 

7.2.1 Resultat 

Det råder delade meningar bland fastighetsutvecklarna angående antalet markanvisningar som 
tilldelas av kommunerna. En del anser att kommunernas tilldelning av markanvisningar är 
tillräcklig, medan andra menar att kommunerna skulle kunna tilldela fler. Vissa 
fastighetsutvecklare säger att de skulle ha möjligt att ta emot fler markanvisningar än de får i 
nuläget. Samtidigt tror fastighetsutvecklarna att det är en resursfråga för kommunerna.  
 
Antalet markanvisningar som delas ut kan också bero på en kombination av hur mycket mark 
en kommun äger och utvecklingspotentialen inom kommunen. Mindre attraktiva kommuner 
kan ha svårare att locka till sig fastighetsutvecklare. Fastighetsutvecklarna menar dock att det 
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inte bara är intressant att se till antalet tilldelade markanvisningar utan också till hur många av 
markanvisningarna som genomförs. De kommuner som inte har lika mycket mark får istället 
arbeta med den privata sektorn för att få igång bostadsbyggandet i kommunen.  

7.2.2 Kommentarer 

Fastighetsutvecklarnas svar indikerar att det finns en efterfrågan på fler markanvisningar. Om 
inte de kommunala markanvisningarna kan tillgodose fastighetsutvecklarnas efterfrågan på 
byggrätter indikerar detta att fastighetsutvecklarna måste vända sig till den privata 
marknaden. Efterfrågan på utveckling av privat mark borde således öka. Detta kan möjligen 
öka antalet byggrättstransaktioner på den privata marknaden. Dock bör exploateringen på 
privat och kommunal mark begränsas av kommunens tillgängliga resurser att planlägga mark. 
I syfte att öka bostadsbyggandet bör det således vara angeläget att avsätta mer resurser för att 
möta efterfrågan på exploatering.  

7.3 Objektivitet och transparens vid tilldelning av markanvisningar 

7.3.1 Resultat 

Generellt tror de flesta fastighetsutvecklarna inte att det är lättare för vissa aktörer att få 
markanvisningar. Vid anbudstävling på pris bör en fastighetsutvecklare inte ha någon fördel 
framför en annan eftersom det högsta budet vinner, förutsatt att grundkriterierna är uppfyllda. 
Fastighetsutvecklarna tror däremot att det kan vara lättare för vissa aktörer att få 
direktanvisningar. 
 
De som anser att vissa fastighetsutvecklare har det lättare att få markanvisningar tillägger att 
det troligen finns goda skäl till det. En anledning nämns vara att en del fastighetsutvecklare är 
bättre än andra på att hitta mark och driva projekt. Relationen till de kommunala 
tjänstemännen kan också ha betydelse. Om kommunerna har förtroende för de produkter som 
en fastighetsutvecklare levererar kan dessa ha lättare att få markanvisningar. Mycket handlar 
också om att ha ett gott rykte hos kommunerna. En fastighetsutvecklare som har 
genomförandekraft och viljan att driva detaljplan kan ha lättare att tilldelas markanvisningar.  
 
Vissa fastighetsutvecklare tror att antalet markanvisningar som en fastighetsutvecklare 
tilldelas är relaterat till hur många denne söker, medan andra hävdar att det inte har betydelse. 
Det framgår att Stockholms kommun strävar efter att tilldelningen av markanvisningar sprids 
mellan flera olika fastighetsutvecklare för att öka konkurrensen. Det innebär att 
fastighetsutvecklare som söker fler markanvisningar inte nödvändigtvis tilldelas fler. 
Tilldelning av markanvisningar sker dock genom likafördelning per bolag. Av den 
anledningen söker en del fastighetsutvecklare markanvisningar i flera olika dotterbolag för att 
öka chanserna att tilldelas markanvisningar.  
 
Fastighetsutvecklarna menar att besluten kring tilldelningen av markanvisningar ibland har 
upplevts godtyckliga, men att detta är på väg att förbättras. Däremot anser en del 
fastighetsutvecklare att transparensen vid tilldelning av markanvisningar måste bli ännu 
tydligare. Det ska vara tydligt hur en markanvisningsansökan bedöms av kommunerna och på 
vilka grunder en fastighetsutvecklare tilldelades en markanvisning framför en annan.  
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Vad gäller de allmännyttiga bolagen är antalet markanvisningar kopplat till politisk majoritet. 
Den nuvarande politiska majoriteten har varit tydlig med att allmännyttan ska fördubbla 
bostadsbyggandet. För att detta ska vara möjligt ska de allmännyttiga bolagen försörjas med 
mark från kommunen via markanvisningar. Ett annat mål är att försöka få de allmännyttiga 
bolagen att samarbeta mer under en gemensam projektutvecklingsorganisation. Syftet är att 
minska risken att de allmännyttiga bolagen konkurrerar om samma mark. 

7.3.2 Kommentarer 

Det är viktigt att kommunerna är transparenta i vem som tilldelas en markanvisning och att 
kriterierna är tydliga. Det ska vara enkelt för fastighetsutvecklarna att förstå hur bedömningen 
görs så att alla tävlar på lika villkor. Det är intressant att fastighetsutvecklarna upplever att 
vissa fastighetsutvecklare har lättare att få markanvisningar eftersom detta tyder på att 
kommunerna brister i transparens och objektivitet. Kommunerna bör agera professionellt och 
opartiskt i tilldelningen av markanvisningar. Det är också intressant att det finns 
fastighetsutvecklare som söker markanvisningar i flera dotterbolag för att öka chanserna att få 
markanvisningar. Detta kan ses som ett sätt att kringgå kommunernas likafördelningsprincip.  
 
Om den nuvarande politiska majoriteten bestämmer att allmännyttan ska bygga bostäder med 
hjälp av markanvisningar kan kommunerna vara tvungna att särbehandla allmännyttiga bolag 
vid tilldelningar av markanvisningar. De allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas 
affärsmässigt, men om de får fördelar vid tilldelningen av markanvisningar kan det 
ifrågasättas om de får fördelar av att vara ett allmännyttigt bolag. Om allmännyttiga bolag 
föreslås få förtur till markanvisningar är det intressant att diskutera hur detta påverkar andra 
fastighetsutvecklare av hyresrätter.  
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8. Utvecklingsmöjligheter och framtida byggrättstransaktioner 
Detta resultatkapitel behandlar både privata och kommunala byggrättstransaktioner. Kapitlet 
syftar till att sammanställa de huvudsakliga utvecklingsmöjligheterna som 
fastighetsutvecklarna identifierar inom transaktioner av byggrätter. Delar av 
utvecklingsmöjligheterna har i viss utsträckning berörts i de föregående resultatavsnitten, men 
tas i detta sammanhang upp i syfte sammanställa vad fastighetsutvecklarna lyfter fram som de 
främsta problemområdena. Dessutom presenteras fastighetsutvecklarnas syn på hur 
byggrättstransaktioner kommer att ske i framtiden.   

8.1 Möjligheter att underlätta byggrättstransaktioner 

8.1.1 Resultat 

Transaktioner på den privata marknaden styrs till stor del av säljarens önskemål och är främst 
begränsade av lagstiftningen runt transaktioner.  De flesta fastighetsutvecklare upplever 
istället att de största utvecklingsmöjligheterna är relaterade till detaljplaneprocessen och 
kommunens tilldelning av markanvisningar.  
 
Ett problem som flera fastighetsutvecklare nämner är att detaljplanernas höga detaljeringsgrad 
försvårar handel med byggrätter, vilket beskrivits ingående i avsnitt 4.3. Ju senare under 
detaljplaneprocessen som transaktionen äger rum desto svårare blir det för köparen att 
påverka en styrd detaljplan mot den egna produkten. Det skulle således vara enklare att sälja 
byggrätter om detaljplanerna var mer flexibla. 
 
Många fastighetsutvecklare framför också att det skulle underlätta om kommunerna hade 
möjlighet att ta fram fler detaljplaner. Dagens byggrättspriser är drivna av att det råder brist 
på färdiga detaljplaner eller detaljplaner under utveckling. Många fastighetsutvecklare 
konkurrerar om att köpa byggrätterna och efterfrågan är hög. För att nå de uppsatta 
produktionsmålen tvingas köparna ta höga risker och betala höga priser för byggrätterna. 
Försäljningsprocesserna blir också långsammare av det låga utbudet eftersom intressenterna 
är många. Dessutom menar en fastighetsutvecklare att ett större utbud skulle sänka de idag 
höga markpriserna, vilket i sin tur också skulle sänka slutpriset till kund. 
 
Fastighetsutvecklarna menar också att byggrättsförsäljningar skulle gynnas av en snabbare 
planprocess med kortare handläggningstider och mindre utdragna överklagandefaser. 
Osäkerheten i tidplanen medför stora risker för parterna i en byggrättstransaktion. Det är 
oftast tidsrisken som är den största förhandlingsfrågan i avtalsskedet och svårigheten i dess 
bedömning försvårar för parterna att komma överens. Om planprocessens tider skulle kunna 
pressas och blir mer förutsägbara tror en fastighetsutvecklare att färre affärer skulle ske under 
pågående detaljplaneprocess. 
 
Det bör dock nämnas att en av fastighetsutvecklarna inte är säker på att ett större utbud av 
detaljplaner och en snabbare detaljplaneprocess skulle gynna fastighetsutvecklarna på 
marknaden. Branschen lever på att processerna är tröga eftersom det driver upp priserna. Om 
bostadsproduktionen skulle effektiviseras och kortas tidsmässigt riskerar det att leda till ett 
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större utbud av bostäder. Fastighetsutvecklaren menar att det är positivt för branschen att 
mark är en bristvara och att det långa tidsperspektivet skapar stora utvecklingsvärden.   
     
Många fastighetsutvecklare lyfter också fram problem med att många av kommunerna 
markanvisar genom anbudstävlingar på pris, vilket behandlats ingående i avsnitt 7.1. En 
fördel ses i att istället bestämma ett fast markpris och ha anbudstävlingar som bedöms utifrån 
uppsatta kriterier relaterade till exempelvis kvalitet. Om kommunerna inte anser sig kunna 
bedöma vad som är ett marknadsmässigt pris kan istället anbudstävlingar bedömas utifrån en 
kombination av pris och kvalitet. Några fastighetsutvecklare talar också om att en ökad 
förutsägbarhet och transparens från kommunernas sida vid markanvisningar skulle kunna 
underlätta transaktionerna. Transaktionsförutsättningarna blir oftast unika för respektive 
kommun. Kommunerna kan ses som olika delmarknader och utan kompetens om respektive 
kommun kan det bli svårt att bedöma risker och kostnader. Förutsägbarheten kring de krav 
som kommunerna ställer i samband med markanvisningar kan således förbättras.   
 
Transaktioner av byggrätter försvåras dessutom av problem med att överföra 
exploateringsavtal. Exploateringsavtalet är ursprungligen skrivit med den fastighetsutvecklare 
som har drivit fram detaljplanen och kommunerna kan vara mer eller mindre välvilliga till att 
överlåta det till en annan part. Om ett planområde säljs till flera fastighetsutvecklare måste 
exploateringsavtalet dessutom delas upp, vilket ofta är svårt. Vidare är exploateringsavtalen 
inte alltid tydligt utformade och kan vara svårtolkade för en fastighetsutvecklare som inte har 
varit med i framtagandet av detaljplanen. Detta gör det svårt för en köpare att bilda sig en 
uppfattning om vilka kostnader som kommer drabba det egna bolaget eller hur höga dessa 
blir.   
 
De flesta fastighetsutvecklarna tar upp att osäkerheten kring skattefrågorna försvårar 
transaktioner av byggrätter, vilket tidigare behandlats i avsnitt 5.1. Det råder en stor osäkerhet 
kring vilka skatter som kommer att drabba det egna bolaget vid transaktionen och aktörerna 
tar i nuläget omvägar för att minimera transaktionskostnaderna. Fastighetsutvecklarna delar 
dock uppfattningen att skattereglerna kommer att ändras inom en snar framtid, men detta 
leder i sin tur till en osäkerhet kring när reglerna kommer att ändras och hur.   

8.1.2 Kommentarer 

Intressant är att flera utvecklingsmöjligheter som fastighetsutvecklarna identifierar är 
relaterade till detaljplanearbetet med kommunerna och kommunernas markanvisningar. Den 
enda utvecklingsmöjligheten som nämns fri från någon koppling till relationen med 
kommunerna är osäkerheten kring skattelagstiftningen.  
 
Många fastighetsutvecklare tycks i olika sammanhang uppfatta kommunen som negativt 
inställd till transaktioner av byggrätter under detaljplaneprocessen. Det är med detta i åtanke 
rimligt att ifrågasätta hur starka incitament kommunen har att lyssna till kritiken som framförs 
av fastighetsutvecklarna och underlätta för transaktioner av byggrätter. Kommunen har 
snarare i vissa avseenden incitament att försvåra för transaktioner av byggrätter eller värna om 
kommunala frågor som indirekt försvårar för byggrättstransaktioner. Det är förståeligt att 
fastighetsutvecklarna önskar en snabbare planprocess, fler detaljplaner, flexiblare detaljplaner, 
bättre förutsättningar att överlåta exploateringsavtal, lägre priser vid markanvisningar och en 
ökad transparens. Det bör samtidigt finnas en förståelse för att kommunen vill skydda sig mot 
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kortsiktiga aktörer, säkerställa att kommunala intressen tillgodoses trots eventuella 
byggrättstransaktioner och maximera intäkterna vid en markförsäljning för att nämna några 
exempel. I viss mån kan fastighetsutvecklarnas intressen och kommunernas intressen 
konstateras vara oförenliga. Det bör dock beaktas att det kommunala planmonopolet ger 
kommunerna en starkare förhandlingsposition än fastighetsutvecklarna. När parternas 
intressen är oförenliga är det således troligare att kommunen i första hand ser till att trygga de 
egna intressena. Det är dock önskvärt att i större mån försöka hitta lösningar som tillgodoser 
fastighetsutvecklarnas önskemål, utan att för den delen åsidosätta kommunala intressen. Det 
bör också vara möjligt för kommunerna att i större utsträckning samarbete vid dessa frågor 
och sträva efter en ökad förutsägbarhet gällande kommunala krav vid markanvisningar och 
detaljplaneprocesser.  
 
Intressant i sammanhanget är också att diskutera hur de utvecklingsmöjligheter som framförts 
av fastighetsutvecklarna skulle kunna påverka prisbilden på byggrätter och på 
bostadsmarknaden. Mark är idag en bristvara och det långa tidsperspektivet under 
detaljplaneprocessen skapar stora utvecklingsvärden. Effektivare planprocesser och ett ökat 
antal detaljplaner är två exempel på utvecklingsmöjligheter som kan riskera att leda till ett 
större utbud på lång sikt. Kommuner bör ha incitament att inte skapa ett för stort utbud av 
byggrätter eftersom priserna riskerar att falla.  

8.2 Framtida byggrättstransaktioner 

8.2.1 Resultat 

Just nu upplever fastighetsutvecklarna att det är många aktörer på marknaden, men en del tror 
också att det kan komma att ändras när det nuvarande goda konjunkturläget vänder. 
Bostadsmarknaden har haft en trend av stigande priser, vilket lockar till sig mer riskbenägna 
aktörer som förlitar sig på att en framtida prisstegring ska generera lönsamhet i projekten. 
Dessa mer kortsiktiga aktörer tenderar dock att försvinna i kristider när de långa ledtiderna 
under exploateringsprocessen inte längre räddar lönsamheten i projekten, utan snarare 
tvärtom. 
 
De senaste åren har det dykt upp aktörer på marknaden som skiljer sig lite från de traditionella 
aktörerna som ofta började som byggbolag och har en hög byggkompetens. De nya aktörerna 
är mer renodlade utvecklare och har en helt annan bakgrund och kompetens. De är oftast 
mindre som bolag. Många av dessa utvecklare arbetar idag med ombyggnadsprojekt och 
omvandlar industri- och kontorsfastigheter till bostäder. De har inte lika standardiserade 
produkter som de större aktörerna och satsar på att ta fram projekt med hög kvalité och 
arkitektur som kan prissättas med en premie. Många av dessa aktörer har under de senaste 
åren varit framgångsrika med sina ombyggnadsprojekt, men några av fastighetsutvecklarna 
poängterar att det verkliga testet för dessa aktörer kommer vid nästa konjunkturnedgång och i 
mer storskaliga projekt. Frågan är om det kommer finnas kunder som kan tänka sig att betala 
en premie även i sämre tider. Hittills har dessa projekt främst förekommit i mindre skala och 
det har ännu inte visats om marknadssegmentet är tillräckligt stort även för större projekt. Om 
utvecklarnas sätt att jobba med bostadsprojekt fungerar även i sämre tider och i större projekt 
tror vissa av fastighetsutvecklarna att de större, traditionella aktörerna kommer att behöva 
anpassa sitt sätt att arbeta. Istället för att jobba med sitt basvarumärke kan de bli tvungna att 
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jobba mer mot individuella projektvarumärken likt de mindre bolagen. En 
fastighetsutvecklare poängterar även att det blir intressant att se om kommunerna fortfarande 
har en tilltro till dessa typer av aktörer om de försvinner under nästa lågkonjunktur för att 
sedan återvända nästa högkonjunktur.  
 
Det finns även utvecklare som idag jobbar mot att specialisera sig på en del av 
detaljplaneprocessen. Dessa kan ha som affärsidé att driva fram en lagakraftvunnen detaljplan 
med byggrätter och sedan sälja projektet. Exempel på aktörer som kan arbeta på detta sätt är 
kommersiella aktörer och fonder. En del av fastighetsutvecklarna tror att det kan komma fler 
aktörer som specialiserar sig på en del av detaljplaneprocessen i framtiden, medan andra är 
mer tveksamma. De som är mer positivt inställda tror att det kan komma fler mindre 
fastighetsutvecklare som är mer flexibla och nischade i sina produkter i kontrast till de större 
fastighetsutvecklarna med mer standardiserade produkter. De mindre fastighetsutvecklarna 
har inte lika goda möjligheter att belastas av en stor landbank och kan därför vara mer 
benägna att köpa färdiga detaljplaner och anpassa den egna produkten efter olika sorters 
detaljplaner. Många fastighetsutvecklare tror dock att en förutsättning för att detta ska kunna 
bli ett framgångsrikt koncept är att kommunerna börjar arbeta med fler flexibla detaljplaner 
som tål viss omarbetning i ett senare skede. 
 
Många av fastighetsutvecklarna tror också att det kommer ske fler samarbeten mellan 
fastighetsutvecklare i framtiden och att byggrättstransaktioner kommer att bli vanligare. Det 
är dyrt att sitta på en stor byggrättsportfölj och konkurrensen om utvecklingsmarken är hård. 
Genom att aktörer köper in sig i varandras projekt kan processen effektiviseras. Flera av 
fastighetsutvecklarna tror att aktörer totalt sett kan bygga mer genom att dela upp 
produktionen i olika områden. Genom att nyttja att aktörer har olika produkter och olika 
målgrupper kan genomförandetiden i områdena kortas. Samarbeten skulle kunna ske genom 
joint venture affärer där aktörerna bildar ett gemensamt bolag och tillsammans utvecklar en 
detaljplan för området. Detta kräver dock att parterna har ett förtroende för varandra och att 
konkurrensen ses som något positivt. Till en början menar fastighetsutvecklarna att det 
troligen blir vanligare att fastighetsutvecklare bjuder in aktörer i ett senare skede av 
detaljplaneprocessen eller efter detaljplanen har vunnit laga kraft.  
 
Byggrättstransaktioner förmodas också bli mer komplicerade i framtiden. Det finns mindre 
och mindre mark i Stockholms attraktivare lägen, vilket medför att transaktionerna blir mer 
och mer komplicerade. Det finns krav på ett ökat bostadsbyggande samtidigt som de gröna 
ytorna och en trevlig stadsmiljö måste värderas. En del fastighetsutvecklare tror att det kan 
komma att bli fler 3D-lösningar och högre byggnader framöver. Om kommunerna fortsätter 
att bygga stadsmässigt och innerstaden expanderas så kan det bromsa utvecklingen mot mer 
komplicerade transaktioner. 
 
Fastighetsutvecklarna identifierar också en trend att Stockholms kommun med flera har börjat 
gå mot anbudstävlingar istället för direktanvisningar som historiskt. De tror att denna 
utveckling kommer att fortsätta. Det har också blivit vanligare att kommunerna minskar 
exploatörens frihet att bedriva utvecklingen på marken och att kommunerna blivit mer 
styrande i detaljplanearbetet. Kommunerna föredrar generellt sett att sälja byggrätter med en 
strikt användning som är låst till en viss produkt och reglerar således detaljplan och avtal 
väldigt hårt. En fastighetsutvecklare ser också en trend i att kommunerna lockas av projekt 
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med storslagna visioner, även om dessa egentligen inte har tillräcklig genomförandekraft. En 
fastighetsutvecklare menar att kommunerna inte är tillräckligt vaksamma på att den aktör som 
kommer med idén inte nödvändigtvis har tänkt genomföra projektet. Detta leder till att 
projektet sedan får arbetas om med den som faktiskt ska genomföra. 

8.2.2 Kommentarer 

Fastighetsutvecklarna upplever att det är många aktörer på marknaden och att efterfrågan på 
byggrätter är hög, vilket är naturligt i goda tider. I goda tider är fastighetsutvecklare också 
generellt sett benägna att ta högre risk vid investeringar och detta driver upp priserna. 
Fastighetsmarknadens konjunkturcykler gör det dock sannolikt att sämre tider väntar runt 
hörnet, och det är viktigt att inte ha en myopisk förväntan kring framtida 
marknadsförhållanden. I sämre tider upplever fastighetsutvecklarna att antalet aktörer på 
marknaden minskar. En trolig förklaring är att dessa fastighetsutvecklare haft en optimistisk 
förväntan om framtida prisnivåer och påbörjat projekt som sedan inte skapat ekonomiskt 
lönsamhet.  
 
Det är intressant att det har dykt upp nya typer av aktörer på marknaden de senaste åren. De 
större, traditionella fastighetsutvecklarna med byggbolagsbakgrund tycks få ny konkurrens i 
form av mer renodlade utvecklare med en annan bakgrund och kompetens. Dessa mindre 
fastighetsutvecklare ser möjligheter i att nischa verksamheten och fokusera verksamheten 
kring en del av exploateringsprocessen. Redan idag finns fastighetsutvecklare som är nischade 
mot att driva fram detaljplaner som sedan säljs och fastighetsutvecklare som köper dessa 
färdiga byggrätter och sedan utvecklar marken. Fastighetsutvecklarna är dock inte eniga om 
denna utveckling kommer fortsätta eller inte. Många lyfter fram detaljplanernas brist på 
flexibilitet som ett hinder vid försäljning och förvärv av lagakraftvunna detaljplaner. 
Samtidigt kan påpekas att en nischad fastighetsutvecklare strävar efter att vara mer flexibel i 
sin produkt. Frågan är således om de drabbas lika hårt av styrda detaljplaner som en 
traditionell fastighetsutvecklare med mer standardiserade produkter. Som tidigare konstaterats 
går detaljplanerna inte mot att bli mer flexibla, snarare tvärtom, och därför bör det finnas 
fördelar för fastighetsutvecklarna att istället göra verksamheten och produkten mer flexibel. 
 
Många fastighetsutvecklare tycks se stora fördelar med att starta fler samarbeten med andra 
aktörer. Utbudet av utvecklingsbar mark är idag lågt. Samtidigt ökar kraven på avkastning och 
det är svårare för fastighetsutvecklare att sitta på stora landbanker. Det tycks således finnas 
argument som motiverar ett ökat samarbete fastighetsutvecklare emellan. Fler samarbeten 
skulle möjligen också kunna leda till ett ökat bostadsbyggande. Många fastighetsutvecklare 
menar att aktörer kan bygga mer per år om produktionen är utspridd i olika områden och detta 
skulle kunna uppnås genom fler samarbetsstrukturer. Samarbetsstrukturer ger möjligen störst 
fördelar för mer nischade fastighetsutvecklare som inte behöver känna sig lika hotade av 
konkurrensen som uppstår när ett område delas med en eller flera andra aktörer.  
 
Många fastighetsutvecklare ser också en trend i att markanvisningar sker genom olika 
tävlingsformer och att kommunerna blir allt mer styrande i detaljplanearbetet. Dessutom tycks 
kommunerna inte vara tillräckligt kritiska till kortsiktiga fastighetsutvecklare som lovar mer 
än de sedan kan hålla. Det är dock svårt att bedöma om kommunen kommer att ändra sitt 
agerande på några av dessa punkter framöver. 
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9. Kommunernas syn på exploatering och 
byggrättstransaktioner 
Resultatkapitlet berör både den privata och kommunala marknaden. Kapitlet granskar 
tidpunkten för markanvisningar, prissättning av markanvisningar, kommunernas inställning 
till tillbakalämningar av markanvisningar och byggrättstransaktioner samt detaljplaners 
flexibilitet. Dessa områden har berörts i tidigare resultatkapitel, men då ur 
fastighetsutvecklarnas perspektiv.  

9.1 Tidpunkten för markanvisningar 

9.1.1 Resultat 

Markanvisningar sker oftast så tidigt som möjligt och nästan alltid innan start-PM. Fördelen 
med detta är att kommunerna vet vem som ska betala för plankostnaderna och att 
fastighetsutvecklare kan vara med och påverka utformningen av detaljplanen. Även brist på 
resurser kan göra att kommuner väljer att markanvisa tidigt. En kommun säger sig dock kunna 
tänka sig att markanvisa i alla skeden beroende på omständigheterna. Markanvisningar med 
färdig detaljplan sker endast i undantagsfall, exempelvis om en fastighetsutvecklare lämnat 
tillbaka en markanvisning.  
 
Det framkommer dessutom att kommunerna har problem med att nya planhandläggare 
kommer in sent i detaljplaneskedet och ändrar projektets förutsättningar, vilket kan leda till 
omtag. Även fastighetsutvecklare kan vilja göra större ändringar under detaljplaneprocessen, 
men kommunerna uppskattar att det är vanligare att ändringar i projekt orsakats av att 
planhandläggaren byts ut. 

9.1.2 Kommentarer 

Det får anses passande att kommunerna tilldelar markanvisningar tidigt i detaljplaneprocessen 
med tanke på att detaljplanerna ofta är detaljerade och kopplade till ett visst projekt. Troligtvis 
är det svårare för kommunerna att sälja byggrätter med en lagakraftvunnen detaljplan. 
Kommunerna tar samtidigt inte någon större risk när de väljer att markanvisa tidigt eftersom 
de låter fastighetsutvecklaren betala plankostnaderna.  
 
Det är intressant att kommunerna tar upp problem med att projekt kan komma att omarbetas 
om en ny planhandläggare kommer in i detaljplaneprocessen. Exploateringskontoret vill 
tillsammans med fastighetsutvecklaren i dessa skeden utveckla marken med det projekt som 
de tagit fram. Att det kommer in en ny planhandläggare under processen med nya idéer som 
vill ändra projektets förutsättningar är problematiskt. Omarbetning av projektet förlänger 
dessutom detaljplaneprocessen.   

9.2 Prissättning av markanvisningar 

9.2.1 Resultat 

Kommunerna sätter gärna priset så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. I ett senare 
skede uppstår en mycket svårare förhandlingsposition eftersom fastighetsutvecklaren redan 
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lagt ner kostnader på projektet. Priser som fastställs indexeras sedan. De flesta kommunerna 
använder sig av indexering baserad på mäklarstatistik, men även KPI förekommer.  
 
Priset sätts ofta i kronor per kvadratmeter ljus BTA. Betalning uppges vanligast ske på 
bygglovshandling istället för på detaljplan. Detta för att det under detaljplaneskedet inte går 
att fastställa en exakt bruttoarea. Byggnadernas position kan komma att justeras mot 
detaljplanen vilket gör att byggrättsstorleken kan komma att ändras i förhållande till vad 
detaljplanen medger.  
 
Priset kan bestämmas genom anbudstävlingar eller genom att marken värderas varpå en 
förhandling sker mellan kommunen och fastighetsutvecklaren. Kommunerna anser att 
anbudstävlingar är ett bra alternativ i lägen där prisbilden på byggrätter är otydlig, men att de i 
allt mindre utsträckning använder sig av anbudstävlingar eftersom de har fått kritik för att 
använda detta för ofta. Kommunerna menar att en risk med att använda anbudstävlingar är att 
det kan locka till sig oseriösa aktörer som lägger ett högt bud. Risken är att dessa aktörer 
sedan inte kan betala det höga priset och att de väljer att hoppa av markanvisningen. 
Problemet är att detta höga pris redan kan ha använts av kommunerna som referens vid 
direktanvisningar. Andra fastighetsutvecklare kan således ha ingått avtal till samma höga pris. 
Kommunerna väljer dock trots detta att tilldela markanvisningar till den fastighetsutvecklare 
som lämnat det högsta budet, under förutsättning att de klarar seriositetskontrollen.  
 
Kommunerna uppfattar att den generella prisbilden på byggrätter är hög, men menar samtidigt 
att de har en skyldighet gentemot kommuninvånarna inte sälja mark till rabatterade priser. 
Byggrättspriserna ska vara marknadsmässiga och sedan kan en diskussion föras angående vad 
som är ett marknadsmässigt pris. Om kommunerna skulle reducera priserna skulle detta 
endast innebära att fastighetsutvecklarna gör en högre vinst eftersom bostadspriserna för 
slutkunden inte påverkas av markpriset. 
 
Antalet markanvisningar som tilldelas under ett år anses kunna påverka byggrättspriserna, 
men även bostadspriserna. Hur snabbt en kommun kan växa är begränsat och därför ser 
kommunerna till att bostäder inte kommer ut i alltför snabb takt. Kommunerna kan 
etappindela en detaljplan i syfte att inte mätta marknaden för bostäder. Det finns annars en 
risk att fastighetsutvecklare får problem med försäljningen av bostäderna och inte kan påbörja 
projektet. 

9.2.2 Kommentarer 

Att priset på markanvisningar sätts tidigt kan förklaras av the hold-up problem (Lind och 
Caesar, 2015). Det är riskabelt för parterna att sätta priset i ett sent skede av 
detaljplaneprocessen. Fastighetsutvecklaren har då lagt ner resurser som går förlorade om 
denne inte får markanvisningen och kan därigenom pressas att betala ett högt pris. 
Kommunen har också investerat resurser i projektet och riskerar att försäljningen skjuts 
framåt i tiden av att de måste hitta en ny köpare. Detta gör att kommunen kan pressas att 
acceptera ett lägre pris. Kommuner och fastighetsutvecklare kan dessutom göra olika 
bedömningar av priset på slutprodukten och konstruktionskostnaden, vilket kan leda till att de 
i ett sent skede får svårt att komma överens om vad som är ett skäligt pris. Om 
prisdiskussionen hålls i ett tidigt skede blir det redan från början tydligt om parterna ligger för 
långt ifrån varandra för att kunna komma överens.  



 
 

55(73) 
  
 
 

 
Kommunerna framför att de börjat minska sitt användande av anbudstävlingar, vilket inte 
överensstämmer med fastighetsutvecklarnas framställningar. De upplever snarare att 
kommunerna går mot ett ökat användande av anbudstävlingar. Det kan, som tidigare 
kommenterats i avsnitt 7.1, ifrågasättas om anbudstävlingar på pris leder till marknadsmässiga 
priser. Aktörer kan av olika anledningar lägga ett högt bud eftersom optionen att lämna 
tillbaka en markanvisning finns.  

9.3 Kommunernas inställning till tillbakalämningar av markanvisningar och 
byggrättstransaktioner  

9.3.1 Resultat 

Kommunerna utformar exploateringsavtal så att en markanvisning inte går att överlåta. 
Undantag kan göras om mycket goda skäl föreligger, men då krävs att överlåtelsen godkänns 
av kommunen. Kommunerna kan ta tillbaka en markanvisning om en fastighetsutvecklare av 
någon anledning inte kan genomföra projektet och tilldelar då markanvisningen till en annan 
fastighetsutvecklare. Att en kommun tar tillbaka en markanvisning är dock ytterst ovanligt. 
Det kan exempelvis inträffa om en fastighetsutvecklare inte varit tillräckligt drivande i 
projektet eller har agerat oprofessionellt.  
 
Fastighetsutvecklare som lämnar tillbaka markanvisningar riskerar att försämra framtida 
möjligheter att få markanvisningar. Det krävs goda skäl för att en tillbakalämnad 
markanvisning inte ska försämra relationen med kommunen. Kommunerna försöker genom 
att göra en seriositetskontroll säkerställa att en långsiktig aktör tilldelas markanvisningen och 
därigenom minska risken för tillbakalämningar. 
 
När detaljplanen vunnit laga kraft och fastighetsägandet övergått till fastighetsutvecklaren kan 
kommunen inte längre hindra en fastighetsutvecklare från att sälja vidare byggrätten. När en 
transaktion sker ska alla förpliktelser som regleras i exploateringsavtalet övergå till den nya 
ägaren. Det framkommer dock att kommunerna är negativt inställda till vidareförsäljningar av 
mark som tilldelats fastighetsutvecklaren genom en markanvisning och att de förväntar sig att 
den som tilldelats en markanvisning ska genomföra projektet. Vidareförsäljningar av 
byggrätter kan straffas av kommunerna, exempelvis genom att fastighetsutvecklaren får svårt 
att driva fram nya utvecklingsprojekt.  
 
Kommunerna framhåller att de inte kan hindra transaktioner av byggrätter som sker på 
privatägd mark, men att de inte uppskattar att transaktioner sker under detaljplaneprocessen. 
Försäljningar som sker sent i detaljplaneprocessen leder ofta till omtag och förseningar av 
projekten. Om en fastighetsutvecklare planerar att sälja byggrätter i ett senare skede vill 
kommunerna bli informerade så tidigt som möjligt om detta. De är samtidigt medvetna om att 
det kan vara känsligt för fastighetsutvecklare att meddela om en eventuell transaktion innan 
den är helt klar.  
 
Sammantaget lyfter kommunerna fram att det är viktigt för fastighetsutvecklare att hålla en 
god relation till kommunerna. En fastighetsutvecklare som missköter relationen till en 
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kommun kan komma att straffas genom att kommunen blir negativt inställd till framtida 
samarbeten med fastighetsutvecklaren. 

9.3.2 Kommentarer  

Kommunerna säger sig i allmänhet vara negativt inställda till tillbakalämningar av 
markanvisningar och byggrättstransaktioner. Detta överensstämmer med 
fastighetsutvecklarnas uppfattning av kommunens inställning. Det framgår att kommunerna 
gärna får information om en transaktion så tidigt som möjligt, men att de samtidigt upplever 
en viss återhållsamhet bland fastighetsutvecklarna vad gäller informationsdelning. 
Kommunerna kan genom planmonopolet bromsa markutveckling och straffa 
fastighetsutvecklare, vilket troligen gör att fastighetsutvecklarna blir mer reserverade när det 
gäller transparensen gentemot kommunen. Frågan är om kommunerna genom detta 
missbrukar sin särställning. Det bör dock vara viktigt för fastighetsutvecklare att förankra 
planer om en transaktion med kommunen i syfte att hålla en god relation.  

9.4 Detaljplanernas flexibilitet 

9.4.1 Resultat 

Det framgår av kommunerna att detaljplanerna oftast är detaljerade. Syftet med en hög 
detaljeringsgrad är att styra detaljplanen mot ett visst projekt och säkerställa att 
fastighetsutvecklaren utvecklar det som detaljplanen åsyftar. Detta försvårar försäljningar av 
byggrätter eftersom det kan vara svårt för en annan fastighetsutvecklare att överta ett projekt. 
Om en fastighetsutvecklare driver fram en lagakraftvunnen detaljplan och sedan säljer 
byggrätterna har kommunerna noterat att dessa projekt inte genomförs lika ofta som projekt 
som drivs av en genomförande fastighetsutvecklare. 
 
Kommunerna menar att det finns tendenser som pekar mot ett ökat användande av flexiblare 
detaljplaner i syfte att påskynda processerna. Ett förslag är att flytta mer av bedömningen till 
bygglovsskedet. Problemet är att bygglovsenheten troligtvis inte kommer ha möjlighet att gå 
igenom alla ärenden inom den nuvarande satta tidsramen. Kommunerna menar dessutom att 
detaljerade detaljplaner förenklar bedömningar i bygglovsskedet eftersom det är tydligare vad 
som tillåts. Kommunerna menar därför att det inte är säkert att flexiblare detaljplaner skulle 
underlätta för fastighetsutvecklare. Kommunernas inställning är att den aktör som driver 
detaljplanen ska genomföra projektet, vilket gör att de inte ser detaljerade detaljplaner som ett 
större hinder.  

9.4.2 Kommentarer 

Såväl kommuner som fastighetsutvecklare framhåller att styrda detaljplaner kan försvåra 
byggrättstransaktioner. Kommunerna har dock incitament att vilja styra detaljplanen mot ett 
aktuellt projekt. De anser, till skillnad från vissa fastighetsutvecklare, att den som driver 
detaljplanen också ska genomföra projektet. Det är också intressant att det finns en risk att 
detaljplaner som tas fram av en fastighetsutvecklare som planerar att sälja byggrätterna inte i 
samma utsträckning genomförs. Det kan därmed vara förståeligt att kommunerna försvårar 
transaktioner av byggrätter genom att använda mer styrda detaljplaner. Om projekt inte 
genomförs går de nedlagda resurserna under detaljplaneprocessen förlorade och resurserna 
borde med fördel lagts på ett projekt med större genomförandekraft.   
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10. Analys och diskussion 
Med utgångspunkt från tidigare resultatavsnitt förs i detta kapitel en analys och diskussion 
som återkopplar till examensarbetets syfte och frågeställning. Då transaktioner av 
bostadsbyggrätter på den privata och kommunala marknaden beskrivits har ett antal 
intressanta problemformuleringar och utvecklingsmöjligheter identifierats. I kommande 
avsnitt analyseras således de viktigaste aspekterna relaterade till transaktioner av 
bostadsbyggrätter. Analysen tar stöd i litteratur och teori.  

10.1 Finns något mönster i försäljningar av bostadsbyggrätter?  

Detta examensarbete syftar till att beskriva och analysera transaktioner av bostadsbyggrätter.  
Det är således intressant att se om gemensamma faktorer kan identifieras som beskriver 
transaktioner av bostadsbyggrätter. Det är svårt att på ett entydigt sätt beskriva hur 
transaktioner vanligen sker eftersom det visat sig bero på flertal olika faktorer, men vissa 
gemensamma faktorer kan ändå urskiljas. Många fastighetsutvecklare nämner exempelvis att 
de föredrar att köpa byggrätter i ett tidigt skede och sälja i ett sent skede. Ett tidigt skede 
syftar till en tidpunkt innan exploatering är påbörjad medan ett sent skede avser en tidpunkt 
när nästintill hela värdestegringen är fullbordad genom en lagakraftvunnen detaljplan. 
Tidpunkten för förvärv och försäljning styrs därmed till stor del av vem som vill ta del av 
förädlingsvinsten under en exploatering. Den aktör som medverkar under exploateringen får 
ta del av den största värdestegringen. Denna generalisering är också i enlighet med hur Kalbro 
(2007) beskriver de ekonomiska drivkrafterna bakom en byggrättstransaktion och hur dessa 
sammanhänger med värdeutvecklingen av mark vid en exploatering.  
 
Det har dock visat sig att byggrättstransaktioner inte alltid sker utifrån vad 
fastighetsutvecklarna föredrar. Det finns flera olika påverkansfaktorer som gör att varje 
transaktion är mer eller mindre unik. Ett vanligt scenario är dock att byggrätter säljs sent, 
eftersom det oftast är säljarens preferenser som styr försäljningstidpunkten. Många 
transaktioner är däremot villkorade av en lagakraftvunnen detaljplan, vilket innebär att en 
köpare kommer in tidigt i exploateringsprocessen. Samtidigt kan många fastighetsutvecklare 
tänka sig att ingå byggrättstransaktioner i alla skeden under en exploateringsprocess givet att 
rätt förutsättningar råder.  
 
Det är således svårt att beskriva transaktioner av byggrätter på ett entydigt sätt eftersom det 
påverkas av ett flertal olika faktorer. Det är också svårt att kategorisera fastighetsutvecklarna i 
olika grupper och därifrån dra slutsatser om hur transaktioner sker, eftersom varje transaktion 
har unika förutsättningar. Det framkommer av intervjustudien att marknadsförhållanden, 
konjunkturläget, skattelagstiftning och byggrättsportföljen är exempel på faktorer som gör att 
fastighetsutvecklare kan agera olika från fall till fall. Vilka aktörer som medverkar i 
transaktionen kan också ha påverkan. Allmänna slutsatser gällande exempelvis 
transaktionsskede, överlåtelseform, prissättning och betalning har kunnat göras. En mer 
entydig beskrivning av byggrättstransaktioner kräver dock en närmare presentation av en rad 
olika förutsättningar.   
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10.2 Är priserna på bostadsbyggrätter höga?  

Det har konstaterats att priset på byggrätter gärna sätts i ett tidigt skede, både vid privata 
transaktioner och kommunala markanvisningar. Transaktionerna sker dock vanligen sent. 
Kommunerna tilldelar oftast markanvisningen i ett tidigt skede, sedan driver kommunen och 
fastighetsutvecklaren tillsammans fram en detaljplan varpå transaktionen genomförs när 
denna vinner laga kraft. På den privata marknaden är det vanligt att ingå avtal i ett tidigt skede 
och villkora köpet av en lagakraftvunnen detaljplan. Transaktionerna genomförs således i ett 
sent skede. Det finns risker med att förvärva byggrätter innan detaljplanen har vunnit laga 
kraft eftersom det inte finns några garantier att marken kommer att planläggas. När 
detaljplanen blir rättsligt bindande uppstår dock en säkerhet gällande exploateringen i och 
med att planrisken eliminerats och markens förväntningsvärde stiger. Detta innebär även att 
prisnivån på byggrätterna stiger. I den meningen kan den sena transaktionstidpunkten vid 
byggrättsförsäljningar anses tyda på en hög prisnivå.  
 
Diskussioner har förts angående prisnivån vid privata och kommunala byggrättstransaktioner. 
Kommunernas användning av anbudstävlingar baserade på pris och förekomsten av 
indexering baserat på mäklarstatistik kan nämnas som två exempel på förhållanden som kan 
riskera att skapa höga byggrättspriser. Eftersom kommunala markanvisningar används som 
referenspris vid privata byggrättstransaktioner finns dessutom en relation mellan prisbilden på 
den privata och kommunala marknaden. I ett större sammanhang är det dock intressant att 
diskutera vad som bör ses som ett högt pris respektive ett för högt pris. En sådan diskussion 
kräver i sin tur en definition av vad som är ett ”korrekt pris”. Ett ”korrekt pris” kan definieras 
som det pris som skulle inträffa vid en vanlig engelsk auktion med en stigande öppen 
budgivning och långsiktiga, kunniga aktörer (Lind och Caesar, 2015). Dessa aktörers bud kan 
antas vara baserade på en välgrundad uppskattning av det mest sannolika priset på de slutliga 
bostäderna och den mest sannolika kostnaden för att producera dessa bostäder, inklusive en 
normal vinst med hänsyn till projektets risk.  
 
Med detta som utgångspunkt kan olika faktorer identifieras vilka leder till ett pris som är 
högre än det ”korrekta priset” (Lind och Caesar, 2015). Först och främst kan vissa budgivare i 
en auktion antas vara mindre kunniga. Vissa fastighetsutvecklare kan antas överskatta priset 
på de slutliga bostäderna eller underskatta kostnaden för planläggning och konstruktion. 
Mindre kunniga fastighetsutvecklare kan dessutom ha en övertro på hur många kvadratmeter 
byggrätter som de kan skapa genom detaljplanearbetet och därigenom vara villiga att lägga ett 
högre bud. Asymmetrisk information vid nyproduktion är en annan faktor som kan komma att 
leda till höga priser. De som köper bostaden har inte möjlighet att inspektera byggnadens 
tekniska kvalité innan köpet, vilket skapar incitament för kortsiktiga fastighetsutvecklare att 
lägga ett högt bud och generera vinst genom att reducera kostnader och kvalité. Ytterligare en 
faktor är att vissa aktörer kan se en möjlighet att överlista planhandläggare eller nyttja kryphål 
i kontraktet. Detta kan till exempel ske om fastighetsutvecklaren uppfyller kraven i kontraktet 
till en undermålig kvalité och hoppas att kommunen inte genomför några inspektioner. Det 
kan också ske om vissa krav i kontraktet saknar sanktioner på kort sikt. Slutligen kan tilläggas 
att även en långsiktig och kunnig aktör kan ha incitament att betala ett för högt pris. En 
fastighetsutvecklare kan ha vissa fasta kostnader som inte kan undvikas på kort sikt. Detta 
skapar incitament att betala ett högt pris trots att projektet går med förlust om det kan bidra till 
att täcka företagets fasta kostnader.  
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Det bör dessutom understrykas att kommuner har incitament att vilja hålla en hög prisnivå på 
byggrätter. Mark är idag en bristvara och det långa tidsperspektivet under 
detaljplaneprocessen skapar stora utvecklingsvärden. Kommuner har incitament att inte skapa 
ett för stort utbud av byggrätter och riskera fallande priser. Kommunerna har i och med 
planmonopolet även stora möjligheter att styra utbudet på den privata och kommunala 
marknaden genom antalet tilldelade markanvisningar och antalet upprättade detaljplaner på 
privat mark. Av intervjustudien framgår att de flesta fastighetsutvecklare anses sig kunna ta 
emot fler markanvisningar och att det finns en efterfrågan att starta fler detaljplaner på privat 
mark. Om ett ”korrekt pris” istället relateras till utbud och efterfrågan på marknaden kan ett 
för högt pris således även uppkomma av att kommunerna använder sin monopolställning till 
att påverka utbudet (Lind och Caesar, 2015). Även om information som framkommit tyder på 
en hög prisbild på byggrätter saknas dock tillräckligt underlag för att fastställa om priserna är 
för höga. 

10.3 Kan flexiblare detaljplaner underlätta bostadsbyggrättstransaktioner 
på den privata marknaden?  

Detaljplanernas flexibilitet har av fastighetsutvecklarna lyfts fram som en viktig fråga på den 
privata marknaden för byggrättstransaktioner. Fastighetsutvecklarna menar att mer flexibla 
detaljplaner skulle underlätta byggrättstransaktioner i sena skeden av detaljplaneprocessen. 
När transaktioner sker i ett sent skede utan att köparen har varit engagerad i detaljplanearbetet 
har köparen oftast ett behov att göra vissa avvikelser från detaljplanen. Behovet att göra 
avvikelser kan komma av att detaljplanen inte är anpassad efter produkten som köparen 
önskar bygga, men kan också komma av att den framarbetade detaljplanen visar brist på 
byggteknisk kompetens i planskedet, är framtagen främst med fokus på att maximera 
exploateringen eller är kostnadsdriven. Byggnadsnämnden tillåter en ”liten” avvikelse från 
detaljplan vid bedömning av en bygglovsansökan, men risken att köparen önskar göra 
avvikelser som anses för stora ökar om detaljplanen är styrd.   
 
Om kommunerna skulle gå mot ett ökat användande av flexiblare detaljplaner är det dock 
intressant att föra en diskussion angående vilka konsekvenser det kan få. En möjlig 
konsekvens är att det blir mer lönsamt för fastighetsutvecklare att driva detaljplanearbetet 
långt innan försäljning. Byggrättstransaktioner i ett sent skede kan således förväntas öka. 
Köpare bör vara mindre negativa till förvärv i sena skeden om detaljplanerna är mer flexibla. 
Mer flexibla detaljplaner blir mindre riktade mot ett visst projekt och anpassningar kan 
enklare ske inom detaljplanens ramar, alternativ med en ”liten” avvikelse i bygglovsskedet. 
Dessutom har säljare incitament att driva detaljplanearbetet långt innan en försäljning för att 
tillgodogöra sig så mycket som möjligt av förväntningsvärdet. Möjligen skapar flexibla 
detaljplaner också starkare incitament för kortsiktiga aktörer att driva fram en snabb 
detaljplan som i olika avseenden brister i kvalité.  
 
Frågan är dock hur starka incitament kommunerna har att öka användandet av flexiblare 
detaljplaner. För kommunerna innebär det en stor osäkerhet att det kommer in en ny 
fastighetsutvecklare i ett sent skede av detaljplaneprocessen. Kommunen vet inte vad köparen 
har för intentioner med förvärvet. Det finns en risk att köparen försöker omarbeta projektet 
som kommunen har tagit fram med den säljande fastighetsutvecklaren och exploateringen 
riskerar därigenom att stanna av eller fördröjas. De resurser kommunen lagt ner på 
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detaljplanearbetet tillsammans med den säljande fastighetsutvecklaren kan således gå 
förlorade. Den redan långa detaljplaneprocessen riskerar därigenom att bli ännu längre. 
Kommunerna har dessutom incitament att vilja trygga de samhällsekonomiska värdena i 
detaljplanen, vilket försvåras om detaljplanerna blir mer flexibla. Även fastighetsutvecklare 
bör kunna se vissa fördelar med mer styrda detaljplaner eftersom det blir tydligare i 
transaktionsskedet vad detaljplanen tillåter och vilka förutsättningar för exploatering som 
finns. Tydligare förutsättningar borde underlätta vid avtalsförhandlingen mellan den köpande 
och säljande fastighetsutvecklaren.  
 
Sammantaget kan således ifrågasättas hur starka incitament kommunerna har att öka 
detaljplanernas flexibilitet. Under förutsättning att detaljplanerna kommer att vara styrda även 
framöver är det intressant att diskutera om fastighetsutvecklarna bör anpassa sitt 
förhållningssätt därefter. En fastighetsutvecklare som förvärvar byggrätter i ett sent skede 
måste möjligen bli mer flexibel i sitt sätt att arbeta och i sina produkter. Eftersom flera av 
fastighetsutvecklarna idag skapar sin lönsamhet kring standardiserade produkter kan det dock 
ifrågasättas hur goda möjligheter fastighetsutvecklare har att få lönsamhet i ett mer flexibelt 
förhållningssätt.   
 
Det kan slutligen konstateras att det trots allt finns en efterfrågan bland fastighetsutvecklare 
att förvärva detaljplaner i ett sent skede av detaljplaneprocessen. Behovet att förvärva färdiga 
detaljplaner uppkommer främst när fastighetsutvecklaren behöver snabba projekt för att nå de 
uppsatta produktionsmålen. Det akuta behovet sätter möjligen en köpare i en sämre 
förhandlingsposition, vilket skulle kunna förklara varför transaktioner ändå sker i sena skeden 
trots framförd kritik angående detaljplanernas flexibilitet. Även om fastighetsutvecklare 
skulle föredra en ökad flexibilitet är det rimligt att anta att köpare och säljare har hittat ett sätt 
att hantera de svårigheter som kan uppkomma.    

10.4 Kan prisoner’s dilemma förklara samarbetet mellan kommuner och 
fastighetsutvecklare under detaljplaneprocessen? 

Resultatet har påvisat ett antal utvecklingsmöjligheter relaterade till samarbetet mellan 
kommuner och fastighetsutvecklare under detaljplaneprocessen. Både fastighetsutvecklare 
och kommuner lyfter i olika sammanhang fram att relationen mellan parterna är avgörande för 
hur väl samarbetet faller ut. Samarbetet påverkar bland annat hur detaljplaneprocessen 
fortlöper, kvalitén på detaljplanen som antas och kvalitén på projektets genomförande. Utifrån 
de observationer som gjorts under intervjustudien kan relationen mellan kommuner och 
fastighetsutvecklare möjligen förklaras utifrån två generaliserande antaganden:  

1. En kommun kan antas vara ”samarbetsvillig” eller ”krånglig” 
2. En fastighetsutvecklare kan antas vara ”långsiktig” eller ”kortsiktig” 

Med en ”samarbetsvillig” kommun menas i detta sammanhang en kommun som är transparent 
och som inte missbrukar den särställning som planmonopolet innebär. En ”krånglig” kommun 
är emellertid otydlig, oförutsägbar och kan missbruka sin särställning. En ”långsiktig” 
fastighetsutvecklare syftar till att beskriva en seriös aktör som arbetar utifrån en långsiktig 
lönsamhet. En ”kortsiktig” fastighetsutvecklare beskriver således en oseriös aktör som ser till 
kortsiktiga vinster och har ett kortsiktigt tidsperspektiv i sättet att arbeta.  
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Utifrån dessa antagna förutsättningar kan samarbetsproblemen mellan kommuner och 
fastighetsutvecklare beskrivas utifrån begreppet prisoner’s dilemma. Prisoner’s dilemma är ett 
känt begrepp inom spelteori som beskriver en situation där rationella aktörer fattar beslut 
utefter vad som är bäst utifrån det egna intresset, vilket leder till ett utfall som inte är mest 
optimalt sett till det gemensamma intresset (Hendrikse, 2003). Det bästa samarbetet under 
detaljplaneprocessen borde inträffa om kommunen är samarbetsvillig och 
fastighetsutvecklaren är långsiktig. Problem uppkommer dock eftersom kommunen inte på 
förhand kan veta om fastighetsutvecklaren är lång- eller kortsiktig. Motsvarande gäller för 
fastighetsutvecklaren som på förhand inte kan vara säker på om kommunen kommer att 
samarbeta eller vara krånglig. Intervjustudien har påvisat att samarbetet mellan parterna under 
detaljplanearbetet påverkas av att parterna inte på förhand känner till den andres egenskap.  
 
I ett försök att hantera dessa problem relaterade till informationsasymmetri kan parterna 
använda sig av begreppen signalling och screening för att generera information om den andres 
dolda egenskaper. Signalling är ett sätt för parterna att göra den egna egenskapen tydlig för 
motparten (Hendrikse, 2003). Ett exempel på signalling är fastighetsutvecklarens rykte. Hur 
aktören presterat i tidigare projekt inom eller utanför kommunen, med vilket engagemang som 
denna deltagit i detaljplanearbetet och med vilken kvalité projekten har genomförts signallerar 
till kommunen om fastighetsutvecklaren är lång- eller kortsiktig. Signalling kan även 
tillämpas på kommunerna. Kommunens riktlinjer för markanvisning kan nämnas som ett 
exempel på signalling eftersom det ger fastighetsutvecklaren en bild av kommunens 
arbetssätt. Screening är istället ett sätt för parterna att själva försöka tillskansa sig information 
om den andres egenskap (Hendrikse, 2003). Kommunen kan exempelvis genomföra 
seriositetskontroller av fastighetsutvecklaren innan markanvisningar tilldelas eller 
detaljplaneläggning påbörjas på privat mark. Fastighetsutvecklare kan i sin tur försöka ta reda 
på hur många av kommunens påbörjade projekt som avslutas och hur långa 
detaljplaneprocesserna vanligen är.  
 
Svårigheten är dock att kommunen, trots signalling och screening, aldrig kan vara säker på 
fastighetsutvecklarens egenskap. Oavsett om det finns information som tyder på att 
fastighetsutvecklaren är långsiktig så kan denne ha incitament att missköta sig efter avtal 
ingås. Om projektet med tiden riskerar att bli en dålig affär visar intervjustudien att 
fastighetsutvecklaren exempelvis kan försöka ta sig ur avtalet genom att förstöra eller fördröja 
detaljplanearbetet. Detta problem relaterat till informationsasymmetri efter kontraktskrivning 
brukar benämnas moral hazard (Hendrikse, 2003). Fastighetsutvecklaren kan med 
motsvarande resonemang aldrig vara säker på kommunens egenskap eller om denne kommer 
att missköta sig efter avtalsskrivning. Fastighetsutvecklaren kan till exempel inte på förhand 
veta om kommunen kommer att byta planhandläggare, vilket kan få stor påverkan på 
projektets utformning eftersom detaljplaneprocessen visat sig vara personberoende. Detta 
försvårar samarbetet parterna emellan. Kommunen och fastighetsutvecklaren måste fatta 
beslut efter vad som gynnar det egna intresset, vilket leder till att samarbetet inte utgår ifrån 
en grundläggande tillit till den andre parten. Således uppnås inte det mest optimala utfallet där 
samarbetet sker utifrån antagandet att kommunen är samarbetsvillig och fastighetsutvecklaren 
är långsiktig. Tilläggas bör dessutom att kommunen i och med sin särställning har större 
möjligheter att skydda sig mot en kortsiktig aktör än en fastighetsutvecklare har att skydda sig 
mot en krånglig kommun. När det kommer till att designa samarbetet har 
fastighetsutvecklaren således en sämre förhandlingsposition.  
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10.5 Hur bör det kommunala planmonopolet hanteras? 

Kommunerna har i och med det kommunala planmonopolet ett stort inflytande över 
byggrättstransaktioner på den privata och kommunala marknaden. På den kommunala 
marknaden styr kommunerna i egenskap av markägare hur många markanvisningar som 
tilldelas, vilka aktörer som tilldelas markanvisningar och hur försäljningen av mark går till.  
Kommunerna har även ansvar för planläggning, både på privat och kommunal mark. 
Kommunens förhandlingsposition baserar sig då på rätten att bestämma var, hur och när en 
detaljplan ska upprättas. Sammantaget har kommunerna en stor makt att påverka all 
utveckling av mark. De är dock beroende av ett samarbete med fastighetsutvecklare för att 
utvecklingen ska komma till stånd.  
 
Eftersom utveckling av mark inte kan ske utan kommunernas samtycke blir 
fastighetsutvecklare beroende av att hålla en god relation till kommunerna. Om relationen 
missköts kan kommuner dessutom straffa enskilda aktörer för vad de anser är oönskade 
beteenden. En vanlig bestraffning kan bestå i att försvåra för fastighetsutvecklaren att påbörja 
en ny utveckling av mark en tid framöver. Intervjustudien visar att ett exempel på sådana 
oönskade beteenden kan vara att en fastighetsutvecklare säljer mark efter lagakraftvunnen 
detaljplan som denne tilldelats genom en markanvisning. Ett annat exempel kan vara 
transaktioner av privat mark under en detaljplaneprocess. Kommunerna har en stark preferens 
att driva detaljplanearbetet tillsammans med den genomförande aktören och därför kan 
fastighetsutvecklare vara tveksamma att träda fram som framtida köpare. Det finns en rädsla 
att kommunen ska bromsa det påbörjade projektet eller tvinga fram en transaktion av marken i 
ett tidigare skede än det tänkta. Sammantaget kan således konstateras att kommunerna genom 
planmonopolet har stora möjligheter att påverka transaktioner av byggrätter, både på den 
privata och kommunala marknaden.  
 
Det tycks dock finnas en gränsdragningsproblematik när det gäller det kommunala 
planmonopolet. Kommunerna ska vid planläggning göra en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen, men det kan diskuteras om kommunerna ibland missbrukar sin särställning 
genom att straffa enskilda aktörer. En bestraffning kan slå hårt mot en fastighetsutvecklare om 
denne får svårt att driva fram nya projekt och överleva på marknaden. Om det för 
diskussionens skull antas att kommunerna bör ha rätt att straffa vissa aktörer för oönskade 
beteenden leder detta till en diskussion om vad som ska definieras som ett oönskat beteende. 
Syftet med bestraffningen får antas vara att komma åt oseriösa aktörer. Frågan blir 
följaktligen om en fastighetsutvecklare som förvärvar eller avyttrar byggrätter ska ses som en 
oseriös aktör. Ett svar på denna fråga kräver troligen en närmare granskning av de 
bakomliggande orsakerna till transaktionen och hur transaktionen genomfördes. Om en 
transaktion förankras med kommunen i syfte att minimera eventuella negativa konsekvenser 
bör incitamenten för kommunen att bestraffa en fastighetsutvecklare minska. Intervjustudien 
har dessutom visat att fastighetsutvecklare har behov att förvärva och/eller avyttra byggrätter i 
olika skeden av detaljplaneprocessen. En oseriös aktör bör således kanske inte definieras 
utifrån ambitionen att genomföra projekt, utan snarare utifrån kvalitén på framarbetade 
detaljplaner och genomförda projekt.  
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10.6 Vilken inställning bör kommunerna ha till 
bostadsbyggrättstransaktioner?  

Intervjustudien visar på att kommunerna på olika sätt, medvetet eller omedvetet, försvårar för 
byggrättstransaktioner. Det främsta syftet med detta tycks vara att försäkra sig om att 
utveckling av mark sker i enlighet med vad som planerats, oavsett om fastighetsutvecklaren 
byts ut under processen genom en markförsäljning. I enlighet med vad som diskuterats i 
föregående avsnitt kan det också konstateras att kommunerna har stora möjligheter att 
påverka transaktioner av byggrätter, bland annat genom att en fastighetsutvecklare riskerar att 
straffas om denne missköter sig i kommunens ögon. Dock kan ifrågasättas om kommunerna 
ska kunna utnyttja sin särställning till att försvåra för byggrättstransaktioner. 
 
Ett problem med att kommunerna generellt sett tycks ha en negativ inställning till 
byggrättstransaktioner är att transaktioner ibland är nödvändiga. Försäljningar är inte alltid 
strategiska eller planerade i förväg. Ibland kan en oförutsedd händelse göra att en 
fastighetsutvecklare säljer en byggrätt. Ett exempel på en sådan oförutsedd händelse kan vara 
att detaljplanen inte längre överensstämmer med fastighetsutvecklarens önskan om platsens 
utformning och egenskaper. Projektet kan med tiden visa sig bli annorlunda än vad som 
initialt diskuterats med kommunen, men även externa effekter som varken kommunen eller 
fastighetsutvecklaren har möjlighet att påverka kan spela in. Kommunerna har möjlighet om 
så önskas att försvåra för byggrättstransaktioner, men byggrättstransaktioner sker oavsett 
vilken inställning kommunerna har till dessa.  
 
Det är i sammanhanget intressant att lyfta fram hur fastighetsutvecklarna tror att marknaden 
för byggrättstransaktioner kommer att se ut i framtiden. Fastighetsutvecklarna beskriver en 
marknad med många aktörer, hög efterfrågan på byggrätter, lägre utbud av mark i attraktiva 
lägen och möjligen mer komplicerade transaktioner. De flesta talar också om en förändring 
gällande aktörerna på marknaden.  De större, traditionella fastighetsutvecklarna med 
byggbolagsbakgrund tycks få konkurrens i form av mer renodlade utvecklare med annan 
bakgrund och kompetens. Dessa, oftast mindre, fastighetsutvecklare ser möjligheter i att 
fokusera verksamheten kring en del av exploateringsprocessen. I framtiden kan möjligen fler 
aktörer vara nischade mot att driva fram detaljplaner som sedan säljs, samtidigt som det finns 
fastighetsutvecklare som inriktar verksamheten mot att köpa dessa färdiga byggrätter och 
utveckla marken. Fastighetsutvecklarna tror också på fler samarbeten mellan aktörer som 
följd av ökade krav på avkastning och lågt utbud av utvecklingsmark mark. Således kan 
konstateras att fastighetsutvecklarna ser transaktioner av byggrätter som en naturlig del av 
utvecklingsprocessen även framöver.  
 
När kommunens förhållningssätt till byggrättstransaktioner på privat och kommunal mark 
diskuteras bör hänsyn tas till förda resonemang gällande den förmodade förekomsten av 
transaktioner idag såväl som i framtiden. Möjligen bör kommunerna därför med fördel utgå 
ifrån att byggrättstransaktioner sker och sedan inrikta arbetet mot att försöka lösa eventuella 
problem som kan uppkomma. I enlighet med vad som diskuterats i föregående avsnitt bör 
kommunernas arbete riktas mot att förhindra oseriösa fastighetsutvecklare snarare än att 
försvåra för byggrättstransaktioner i allmänhet. Kommunerna intar därigenom en mer neutral 
inställning till byggrättstransaktioner.  
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Bortsett från diskussionen om vilken inställning kommunerna bör ha till 
byggrättstransaktioner borde högre krav kunna ställas på tydlighet beträffande kommunernas 
inställning i frågan. Idag upplever många fastighetsutvecklare att inställningen till 
byggrättstransaktioner kan skilja sig från kommun till kommun, eller till och med från person 
till person. Problem uppkommer därigenom exempelvis om kommunen byter planhandläggare 
under detaljplaneprocessen eftersom det kan leda till omtag och tidsmässigt svårbedömda 
processer. Att fastighetsutvecklare upplever varje kommun som en delmarknad skapar 
problem vid byggrättstransaktioner eftersom de krav som ställs i samband med exploateringen 
blir svårbedömda. Avtalsförhandlingar kompliceras således av den låga förutsägbarheten. Det 
kan sammantaget anses rimligt att ställa krav på ökad transparens och förutsägbarhet gällande 
kommunernas inställning till byggrättstransaktioner. Detta ställer likväl krav på en ökad 
transparens ifrån fastighetsutvecklarna gällande transaktionsplaner.  
 
Kraven på en ökad transparens och förutsägbarhet kan dessutom sättas i ett större perspektiv. 
Att antalet aktörer i plan-och byggprocessen ökar innebär att behovet av samordning och 
gemensamma målbilder växer (Lind och Lundström, 2015). De centrala aktörerna i plan- och 
byggprocessen måste skapa en gemensam målbild för bostadsbyggandet. Kommuner måste 
tillsammans med fastighetsutvecklare och finansiärer bilda en gemensam strategi för hur detta 
ska uppnås. Det är även viktigt att fastighetsutvecklare och kommuner tillsammans skapar ett 
gemensamt förhållningssätt till byggrättstransaktioner.  
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11. Avslutning 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera transaktioner av 
bostadsbyggrätter. Detta innebär en närmare granskning av transaktioner som sker på den 
privata marknaden, men även av kommunala markanvisningar. Examensarbetet baseras 
huvudsakligen på en kvalitativ intervjustudie som riktar sig mot kommuner och 
fastighetsutvecklare på den svenska bostadsfastighetsmarknaden i Stockholmsregionen. 
 
Utifrån den studie som gjorts kan konstateras att bostadsbyggrättstransaktioner påverkas av ett 
flertal olika faktorer. Varje transaktion har mer eller mindre unika förutsättningar, bland annat 
gällande de aktörer som medverkar i transaktionen, marknadsförhållanden, konjunkturläget 
och skattelagstiftning. Dessa unika förutsättningar gör det svårt att på ett entydigt sätt 
beskriva bostadsbyggrättstransaktioner. I beskrivningen av byggrättstransaktioner har dock 
vissa allmänna slutsatser gällande exempelvis transaktionsskede, överlåtelseform, prissättning 
och betalning kunnat presenteras. 
 
Då transaktioner av bostadsbyggrätter på den privata och kommunala marknaden beskrivits 
har ett antal intressanta problemformuleringar och utvecklingsmöjligheter identifierats. Först 
och främst kan prisnivån vid privata och kommunala bostadsbyggrättstransaktioner 
diskuteras. Kommunernas användning av anbudstävlingar baserade på pris och förekomsten 
av indexering baserat på mäklarstatistik riskerar att skapa höga bostadsbyggrättspriser. Det är 
dock intressant att resonera kring vad som bör ses som ett högt pris respektive ett för högt 
pris. Både långsiktiga och kortsiktiga aktörer kan konstateras ha incitament att betala ett för 
högt pris. Dessutom har kommuner incitament att hålla en hög prisnivå på bostadsbyggrätter 
och inte skapa ett för stort utbud. Intervjustudien tyder på att prisbilden på bostadsbyggrätter 
är hög, men tillräckligt underlag saknas för att fastställa om priserna är för höga. 
 
En intressant utvecklingsmöjlighet på den privata marknaden för bostadsbyggrätts-
transaktioner är detaljplanernas flexibilitet. Fastighetsutvecklarna menar att mer flexibla 
detaljplaner skulle underlätta bostadsbyggrättstransaktioner i sena skeden av 
detaljplaneprocessen. Det kan dock diskuteras vilka konsekvenser ett ökat användande av 
flexiblare detaljplaner skulle få och om kommunerna har tillräckliga incitament att öka 
användandet av dessa. Även om fastighetsutvecklare skulle föredra en ökad flexibilitet tycks 
köpare och säljare ha hittat olika sätt att hantera de svårigheter som kan uppkomma vid 
transaktioner om detaljplanerna är styrda.   
 
Resultatet påvisar dessutom ett antal utvecklingsmöjligheter relaterade till samarbetet mellan 
kommuner och fastighetsutvecklare under detaljplaneprocessen. Samarbetet är ett intressant 
diskussionsämne eftersom det bland annat påverkar hur detaljplaneprocessen fortlöper, 
kvalitén på detaljplanen som antas och kvalitén på projektets genomförande. Samarbetet 
mellan kommuner och fastighetsutvecklare kan förklaras utifrån begreppet prisoner’s 
dilemma. Samarbetsproblemen grundar sig på informationsasymmetrier. Innan avtal skrivs 
känner parterna inte till den andres egenskaper. Dessutom har parterna incitament att missköta 
sig efter avtalets ingående. Kommunerna och fastighetsutvecklarna fattar således beslut efter 
vad som gynnar det egna intresset, vilket inte leder till ett optimalt samarbete.  
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När bostadsbyggrättstransaktioner analyseras är det även intressant att föra en diskussion 
kring hanteringen av det kommunala planmonopolet. Kommunerna styr i egenskap av 
markägare de markanvisningar som tilldelas samt planläggning av privat och kommunal 
mark. Kommunerna har därigenom ett stort inflytande över bostadsbyggrättstransaktioner på 
den privata och kommunala marknaden. Eftersom utveckling av mark inte kan ske utan 
kommunernas samtycke blir fastighetsutvecklare beroende av att hålla en god relation till 
kommunerna. Det framkommer dock att kommuner ibland straffar aktörer för oönskade 
beteenden och det kan diskuteras om kommunen därigenom missbrukar sin särställning. I 
förlängningen kan det diskuteras om en fastighetsutvecklare som förvärvar eller avyttrar 
bostadsbyggrätter bör straffas av kommunen. En bedömning av detta kräver troligen en 
närmare granskning av de bakomliggande orsakerna till transaktionen och dess 
genomförande. En eventuell bestraffning bör möjligen snarare utgå ifrån kvalitén på 
framarbetade detaljplaner och genomförda projekt. 
 
Dessutom diskuteras om kommunerna, medvetet eller omedvetet, försvårar för 
bostadsbyggrättstransaktioner. Kommunerna tycks generellt ha en negativ inställning till 
transaktioner på privat och kommunal mark trots att dessa ibland är nödvändiga. 
Transaktioner är inte alltid planerade i förväg, ibland kan externa effekter spela in som varken 
kommunen eller fastighetsutvecklaren har möjlighet att påverka. När kommunernas 
förhållningssätt till bostadsbyggrättstransaktioner på privat och kommunal mark diskuteras 
bör dessutom hänsyn tas till att transaktioner förmodas ske även i framtiden. Kommunerna 
bör därför möjligen inta en mer neutral inställning till bostadsbyggrättstransaktioner. Om 
utgångspunkten är att transaktioner sker kan arbetet inriktas mot att förhindra oseriösa 
fastighetsutvecklare snarare än att försvåra för bostadsbyggrättstransaktioner i allmänhet.  
 
Avslutningsvis framhålls att fastighetsutvecklare upplever att inställningen till 
bostadsbyggrättstransaktioner kan skilja sig mellan kommuner, eller till och med på 
personnivå. Varje kommun upplevs som en egen delmarknad och kraven som ställs i samband 
med exploateringen blir svårbedömda. Det anses således rimligt att ställa krav på ökad 
transparens och förutsägbarhet gällande kommunernas inställning till 
bostadsbyggrättstransaktioner. Likväl bör krav ställas på en ökad transparens gällande 
fastighetsutvecklarnas planer att genomföra bostadsbyggrättstransaktioner. I syfte att skapa en 
ökad förutsägbarhet och ett bättre samarbete är det viktigt att fastighetsutvecklare och 
kommuner tillsammans utvecklar ett gemensamt förhållningssätt till 
bostadsbyggrättstransaktioner.  
 
För vidare studier av transaktioner av bostadsbyggrätter är det intressant att med ett snävare 
perspektiv titta på olika utvecklingsmöjligheter och föreslå hur detaljplaneprocessen och 
transaktionsprocessen kan förbättras. Detta arbete har syftat till att ge en överskådlig bild av 
hur bostadsbyggrättstransaktioner sker på den privata och kommunala marknaden, men varje 
enskild parameter skulle kunna diskuteras mer djupgående. Den 1 januari 2015 gjordes 
dessutom ändringar i plan- och bygglagen. Syftet med dessa lagändringar är att göra plan- och 
bygglovsprocessen enklare och effektivare. Med hänsyn till de diskussioner som först i detta 
examensarbete vore det intressant att undersöka om de nya reglerna i plan- och bygglagen kan 
underlätta transaktioner av bostadsbyggrätter. 
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Bilaga 1  

Underlag till intervjuer med fastighetsutvecklare 

Försäljningens skede och anledningar till en försäljning 

1. I vilket skede under detaljplaneprocessen väljer ni att sälja och/eller köpa byggrätter?  
a) Varför föredras det aktuella skedet/skedena?  
b) Var det planerat i förväg att ni skulle köpa/sälja i det skedet eller berodde det 

på oförutsedda omständigheter? 
c) Kan valet av köp-/säljtidpunkt styras av vad ni som företag är specialiserade 

på?  
2. Av vilka anledningar väljer ni att sälja alternativt köpa byggrätter?  
3. Finns det svårigheter med att köpa en byggrätt medan en detaljplan håller på att 

utvecklas? 
a) Är detaljplanerna tillräckligt flexibla för att kunna överlåtas till en annan 

fastighetsutvecklare under detaljplaneprocessen? 
b) Kan en kommande köpare vara med och påverka detaljplanearbetet om avtal 

om försäljning skrivs innan detaljplanen vunnit laga kraft?  

Överlåtelseform, prissättning och betalning 

4. Vilken överlåtelseform är vanligast förekommande vid byggrättstransaktioner och 
varför? 

5. Vilka för- och nackdelar finns med olika överlåtelseformer? 
6. Brukar avtalen vara villkorade?  
7. När sätts priset och varför?  

a) Korrigeras priset på byggrätten om den slutliga byggrättsstorleken inte är känd 
vid avtalets ingående? Hur? 

b) Används indexering? Vilket index är i så fall vanligt förekommande? 
8. Hur sätts priset?  
9. När och hur sker betalning?  
10. Har köpare och säljare olika preferenser för när betalning ska ske? 

Fastighetsutvecklarnas relation till kommunen 

11. Hur uppfattar ni kommunernas inställning till byggrättstransaktioner?  
12. Kan inställningen till byggrättstransaktioner skilja sig mellan kommunerna i 

Stockholmsregionen? 
13. Hur har beslutet att köpa och/eller sälja byggrätter påverkat er fortsatta relation med 

kommunen?  
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Markanvisningar 

14. Har någon omständighet gjort att ni har lämnat tillbaka en markanvisning till 
kommunerna? 

15. Anser ni att kommunerna ger tillräckligt med markanvisningar? 
16. Är det lättare för vissa fastighetsutvecklare att få markanvisningar?  
17. Hur uppfattar ni prisbilden på markanvisningar - är det marknadsmässiga priser? 
18. Ser ni en risk att markanvisningar genom anbud riskerar att leda till höga priser på 

byggrätter?  

Avslutande frågor 

19. Finns det något som skulle kunna underlätta transaktioner av byggrätter? 
20. Hur tror ni att byggrättstransaktioner kommer att ske i framtiden?  

a) Kommer det vara lättare eller svårare att genomföra transaktioner av 
byggrätter?  

b) Vilka aktörer kommer att vara inblandade i förvärv och försäljningar av 
byggrätter? 

c) Tror ni att fler aktörer kommer att specialisera sig på en del av 
detaljplaneprocessen? 
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Bilaga 2 

Underlag till intervjuer med kommuner 

Försäljningar när en privat aktör äger marken 

Under förutsättning att en privat aktör äger marken:  

1. Har ni någon uppfattning om hur vanligt det är att företag säljer en byggrätt under en 
pågående detaljplaneprocess? 

2. Sker försäljningar vanligtvis tidigt eller sent i detaljplaneprocessen?  
3. Hur ser ni på en försäljning under detaljplaneprocessen? 
4. Vad är vanliga anledningar till att fastighetsutvecklaren vill sälja en byggrätt? 
5. Hur påverkar en försäljning detaljplanearbetet? 
6. Vilka parter är inblandade i detaljplaneprocessen? Kan en framtida köpare vara med 

och påverka detaljplanearbetet? 
7. Tror ni att vissa fastighetsutvecklare har som affärsidé att köpa och/eller sälja 

byggrätter? 

Försäljningar när kommunen äger marken 

Under förutsättning att kommunen äger marken: 

8. Kan en fastighetsutvecklare sälja en byggrätt (som tilldelats genom markanvisning)? 
9. Hur ställer sig kommunen till att en fastighetsutvecklare säljer en byggrätt efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft (som tilldelats fastighetsutvecklaren genom 
markanvisning)?  

10. Händer det att ni markanvisar till en aktör som ni på förhand vet sannolikt inte 
kommer att bygga projektet (utan säljer till en annan aktör som bygger)?  

11. Vad är de vanligaste anledningarna till att en fastighetsutvecklare vill lämna tillbaka 
en markanvisning? 

12. Finns det några omständigheter som gör att ni som kommun vill ta tillbaka en tilldelad 
markanvisning? Är det vanligt? 

Markanvisningar – tidpunkt, prissättning och risk 

13. Hur ser kommunen som markägare på hur mycket markanvisningar som kan ges under 
ett år? 

14. Hur transparent är processen kring markanvisningar i kommunen? Skulle 
transparensen gentemot fastighetsutvecklare kunna förbättras? 

15. I vilka fall ges markanvisningar tidigt respektive sent under exploateringsprocessen? 
16. Hur flexibla är detaljplanerna generellt? Ser ni några problem med detaljerade 

detaljplaner? 
17. När sätts priset?  
18. Hur sätts priset?  
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19. Korrigeras priset om förutsättningarna ändras under detaljplaneprocessen? Indexeras 
priset?  

20. Hur uppfattar ni prisbilden på byggrätter? 
21. Vilka är de största riskerna för kommunen under en markanvisningsprocess fram till 

antagen detaljplan? Hur fördelas risken mellan kommunen och fastighetsutvecklaren? 

 


