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Abstract 
When establishing a detailed development plan for an urban area, land development or land 
allocation, agreements between the municipality and a developer are signed. A gathering 
word used for this in this thesis is implementation agreements. The purpose of the agreements 
is to clarify questions regarding the allocation of responsibilities and economical obligations 
regarding the implementation of the detailed development plan. The issues might concern 
costs for public facilities, in other word costs for roads and other infrastructure, or other 
responsibilities between the parties. The municipality should request some kind of economical 
guarantee for the developers’ responsibilities according to the agreement.  
  
The form and application of guarantees differ between municipalities. Since a new Swedish 
law regarding guidelines for land development and allocation agreements came into force 
January the 1st 2015, the subject of guarantee is highly relevant. The purpose of this thesis is 
to examine the occurrence of guarantee and how it is applied in municipalities today. The 
different kinds of guarantee will be studied closer in order to eventually be able to recommend 
how guarantee should be used in implementation agreements.  In total 100 implementation 
agreements have been studied in order to understand how guarantees are used today. 
Complementary interviews with officials have also been carried out. 
  
It can be noted that the guarantee amount should include the cost of public facilities and other 
measurable fines, in other words the municipalities’ economical risk.  It is noted that the 
choice of guarantee depends on the preferences of the developer but that an independent bank 
guarantee and a joint and several parent company guarantee generally are the best choices of 
guarantee for the municipality. Lastly it is confirmed that it is important to include a 
guarantee in implementation agreements. 
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Sammanfattning 
Vid detaljplaneläggning av ett bebyggelseområde upprättas ofta exploaterings- alternativt 
markanvisningsavtal mellan kommunen och en byggherre. Dessa kan gemensamt benämnas 
som genomförandeavtal. Syftet med avtalen är att klargöra frågor om fördelning av ansvar 
och ekonomiska förpliktelser vid genomförandet av detaljplanen. Frågorna kan röra kostnader 
för allmänna anläggningar, det vill säga för gator och övrig infrastruktur, eller andra 
förpliktelser parterna emellan. För de skyldigheter som åläggs byggherren bör kommunen i 
genomförandeavtalet begära någon form av säkerhet i form av till exempel borgen.  
 
Utformningen och tillämpningen av säkerhet ter sig olika kommuner emellan. I och med det 
nya kravet på riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal som infördes den 1 januari 
2015 är kommunernas rutin kring säkerhet högst aktuellt. Examensarbetets syfte är att 
undersöka hur säkerhet förekommer och hanteras inom kommuner idag. De olika typerna av 
säkerhet kommer att studeras närmare för att slutligen kunna rekommendera hur säkerhet bör 
tillämpas. Totalt 100 genomförandeavtal från 22 svenska kommuner har studerats för att få en 
bild av dagens tillämpning. Även uppföljande intervjuer har genomförts. 
 
Det konstateras att säkerhetens belopp bör byggas upp av kostnaden för allmänna 
anläggningar och eventuella mätbara viten, det vill säga kommunens ekonomiska risk. Det 
framkommer att valet av typ av säkerhet beror på förutsättningarna i och med motparten men 
att självständig bankgaranti och moderbolagsborgen i form av proprieborgen generellt sett är 
de bästa säkerheterna. Slutligen konstateras vikten av att inkludera en fullgod säkerhet i 
genomförandeavtal. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att klargöra fördelningsfrågor relaterade till genomförandet av en detaljplan upprättas ofta 
så kallade genomförandeavtal. Genomförandeavtalen reglerar fördelningsfrågor kopplade till 
genomförandet av detaljplanen och upprättas mellan en kommun och en byggherre i samband 
med en exploatering av mark inom kommunen. Fördelningsfrågorna kan handla om 
ekonomiska förpliktelser såväl som vilken part som ansvarar för övriga prestationer. Frågorna 
kan alltså röra kostnader för allmänna anläggningar, det vill säga för gator och övrig 
infrastruktur, eller andra förpliktelser parterna emellan.  
 
I genomförandeavtalen förekommer ibland reglering av säkerhet och viten. En säkerhet ska 
ställas av byggherren för att täcka den ekonomiska risk kommunen tar på sig i samband med 
avtalet. Det vill säga för att kommunen inte ska behöva bekosta något som är byggherrens 
ansvar om byggherren till exempel skulle gå i konkurs. Viten är skadestånd vars belopp är 
förutbestämda i avtalet. Ett exempel på en situation när vite kan utgå, är om ett träd inom 
markområdet dör, trots att byggherren i genomförandeavtalet har förpliktigat sig att skydda 
trädet. Viten används alltså för att fungera som ett påtryckningsmedel för att byggherren ska 
fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet.  
 
Hur säkerhet och viten hanteras i genomförandeavtal och med vilket rättsligt stöd är dock 
otydligt. Inte heller är det självklart att kommunen kräver en säkerhet trots att det finns en 
”risk” i avtalet. Denna risk består ofta av att kommunen ska bygga ut gator som exploatören 
sedan ska bekosta. En säkerhet bör då ställas för att kommunen ska undvika att själva tvingas 
stå för kostnaderna om något oförutsett sker. I de fall kommunen låter bli att kräva säkerhet 
för byggherrens åtagande i avtalet riskerar kommunen, och i sin tur kommuninvånarna, att stå 
risken om kommunen skulle tvingas kliva in och själva täcka upp för de kostnader som 
byggherren inte har erlagt eller de förpliktelser som inte har fullgjorts. I slutändan är det 
således kommunens medborgare som får ta den ekonomiska risken i projekten om inga 
säkerheter har ställts. 
 
Då kravet på riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal infördes den 1 januari 
2015 har ämnet blivit högst aktuellt igen. Den nya lagstiftningen innebär att varje kommun 
ska arbeta fram egna riktlinjer för sina genomförandeavtal så att byggherrar och andra 
medborgare lättare ska kunna ha insikt i och möjlighet att förutse utformningen av avtalen. I 
cirkulär 14:46, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal (SKL, 
2014, 12), som närmare redovisar och kommenterar den nya lagstiftningen anges det att 
säkerhet bör inkluderas som en post i genomförandeavtalen.   
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1.2 Problembeskrivning  
Stora åtaganden i en osäker bransch innebär att det är av stor vikt för kommuner att 
byggherrar ställer en säkerhet för de förpliktelser parterna emellan som följer av 
genomförandeavtalet. Otydligheterna i hur säkerhet och viten hanteras i exploateringsavtal 
och vid markanvisningar leder till att dels kommuner, men även handläggare inom samma 
kommun, tillämpar säkerhet och viten i olika utsträckning. Vilka åtgärder som vitesbeläggs, 
storleken, när säkerhet krävs och i vilken form denna ska ställas är exempel på frågor som 
inte närmare är utredda.  
 
Det finns vissa skyldigheter i avtalen vilka ibland vitesbeläggs med ett belopp. Skyldigheterna 
kan vara i form av att fullfölja byggnadsskyldighet eller att följa tidplanen. Dessa vitesbelopp 
påverkar projektens och därmed byggherrarnas ekonomi, varför det kan vara bra att veta när, 
hur och i vilken omfattning dessa förekommer. Då ett avtal kräver att byggherren ställer en 
säkerhet till kommunen bör denna byggas upp av de avtalade vitenas summa samt den 
kostnad byggherren ska erlägga för allmänna anläggningar. Syftet med säkerheten är alltså att 
täcka den ekonomiska risk som kommunen utsätter sig för om byggherren inte fullgör sina 
förpliktelser. Kommunen tar med andra ord en risk om de underlåter att kräva säkerhet i avtal 
där byggherren tilldelats ekonomiska förpliktelser.  
 
Då kommunen har ett ansvar för sina medborgare samt att de enligt 8 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) (1991:900) ska hushålla med sina ekonomiska resurser på ett bra sätt är 
ställande av säkerhet högst relevant i dessa sammanhang. Vidare ska kommunen enligt 8 kap. 
2 § KL (1991:900) förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och 
betryggande säkerhet kan uppnås. Hur kommunen agerar i denna roll som avtalspart kan alltså 
sättas i ett större samhälleligt perspektiv.  
 
Kommunen i egenskap av myndighet ska dessutom förhålla sig till likhetsprincipen, vilket i 
detta sammanhang innebär att alla byggherrar ska behandlas lika med hänseende till 
avtalsvillkor. Vilka avtalspunkter som vitesbeläggs, i vilken storleksordning samt vad 
kommunen anser vara en godtagbar säkerhet både vad gäller storlek och slag, påverkar 
byggherrens ekonomi inom projektet. Det är alltså viktigt för kommunen att på ett kompetent 
sätt och med stöd av lag hantera säkerhet och viten i genomförandeavtalen.  
 
I och med den nya lagstiftningen om riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar är 
det högst aktuellt för kommunerna att se över hur dessa frågor hanteras. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är dels att utreda den teoretiska bakgrunden till säkerhet och vitens 
förekomst i exploateringsavtal och vid markanvisningar. Rapporten kommer utöver att utreda 
teorin och historiken även ta reda på hur säkerhet och viten förekommer och behandlas i 
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genomförandeavtal idag. Vidare kommer tankarna bakom kommunernas ställningstagande i 
frågorna att undersökas närmare. Vi har valt att inte avgränsa oss till att endast behandla 
exploateringsavtal eller markanvisningar. Vi kommer istället att inkludera både 
exploateringsavtal, där byggherren är ursprunglig markägare, samt markanvisningar och 
använda oss av samlingsbegreppet genomförandeavtal då båda avtalstyperna åsyftas.    
 
Våra huvudsakliga frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är följande: 

• Hur tillämpas säkerhet och viten i genomförandeavtal idag? 
• Hur bör säkerhet tillämpas? 

 
Våra delfrågeställningar är: 

• Hur fungerar de olika typerna av säkerhet och vilken är tryggast? 
• Vilka typer av säkerhet och viten förekommer? 
• Hur tänker kommunerna kring säkerhet och viten i avtalen? 

 
En av våra utgångspunkter är att byggherrens förhandlingsposition vid ingåendet av 
genomförandeavtal är förhållandevis svag då de är beroende av kommunen för att projektet 
ska vara genomförbart. En annan utgångspunkt är att genomförandeavtalens innehåll bygger 
på plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) och de allmänna rättsreglerna, snarare än att 
innehållet endast begränsas ur ett rent civilrättsligt perspektiv. Ytterligare avgränsning har 
gjorts avseende antalet avtal som har samlats in samt vilka kommuner som har tillfrågats att 
medverka. De tillfrågade kommunerna är utspridda i hela Sverige.  
 
Under arbetet med uppsatsen har vi utgått från kommunens synvinkel med hänseende på 
bland annat säkerheternas syfte, kreditsäkerhet samt möjlighet att ta säkerheten i anspråk. 
Trots att både säkerhet och viten behandlas kommer tyngdpunkten att ligga på säkerheters 
syfte, förekomst och slag. 
 

1.4 Metod 
Innan undersökningen genomfördes hade vi en förutsättningslös förväntan på resultatet 
avseende säkerhetens förekomst och uppbyggnad. Vi har valt att använda oss av litteratur-, 
fall- och intervjustudier för att besvara våra frågeställningar. Respektive metod kommer 
beskrivas mer utförligt nedan.  
 

1.4.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis har litteraturstudier genomförts för att klargöra gällande teori inom området. 
Den teoretiska bakgrunden för genomförandeavtals ramar redovisas för att klargöra syftet 
med dessa avtal och dess juridiska begränsningar. Även den teoretiska bakgrunden för 
säkerhet och viten studeras för att redovisa olika typer samt närmare beskriva dess innebörd, 
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syfte och rättsliga begränsningar. Litteraturstudien kommer att besvara frågeställningen om 
hur de olika typerna av säkerhet fungerar och vilken som är tryggast.  
Litteraturstudierna är baserade på central lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, vetenskapliga 
artiklar samt tryckt litteratur som skildrar lagstiftningen i ett helhetsperspektiv. 
 

1.4.2 Fallstudie 
En fallstudie har genomförts för att visa hur säkerhet och viten regleras i genomförandeavtal. 
De aspekter som har undersökts är förekomsten av säkerhet och viten, vilken typ av säkerhet 
som ställs och vad beloppet grundas på och vad som vitesbeläggs samt med vilket belopp. 
Med andra ord har fallstudierna genomförts med både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 
 
Avtalen har samlats in från kommuner över hela Sverige och de fem senast upprättade avtalen 
har efterfrågats. Av de 57 kommuner som har tillfrågats har 22 kommuner valt att delta i 
studien. De 57 tillfrågade kommunerna har valts utifrån befolkningsmängd. Dessa 57 
kommuner har alla en befolkningsmängd över 41 000 invånare. Förfrågan har skickats via e-
post till respektive kommun. De deltagande kommunerna har maskerats i detta arbete. 
 
Uppsatsens tyngdpunkt har varit att genomföra fallstudien och därmed kunna kartlägga hur 
säkerhet och viten förekommer och regleras i praktiken för att kunna jämföra teorin inom 
området med den faktiska tillämpningen. Utfallet av fallstudierna redovisas i avsnitt 3.  
 

1.4.3 Intervjustudie 
Intervjuer har genomförts på tre olika sätt. Dels via telefon- och mailkontakt men även en 
personlig intervju har utförts. 
 
Den telefonintervju som har genomförts var med syfte att klargöra teorin kring vilka villkor 
bankerna ställer då de utfärdar bankgarantier. Denna intervju gjordes med en anställd på 
avdelningen för Online Trade Finance på Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) i 
Stockholm. 
 
Utifrån resultatet av fallstudien har några kommuner som tillämpade säkerheter i sina avtal 
kontaktats per mail för att besvara fyra uppföljande frågor. Av de kontaktade kommunerna 
återkopplade nio exploateringsingenjörer eller chefer. Utöver detta har några kommuner vid 
översändande av avtalen kommenterat och motiverat sina tankegångar kring ämnet. Innehållet 
i dessa mailkontakter kommer att behandlas i avsnitt 3.3.5. 
 
Slutligen har en personlig intervju genomförts med en chef inom exploatering på en av de 
större kommunerna. Denna intervju har genomförts för att närmare gå in på utfallet av 
fallstudien och för att få en bättre bild av tankarna bakom hur dessa frågor behandlas inom 
den dagliga exploateringsverksamheten. Även denna intervju och dess utfall återges i avsnitt 
3.3.5. 
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1.5 Disposition 
Det inledande kapitel 1 redovisar arbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte, metod och 
disposition för att läsaren ska få en introduktion till ämnet och den undersökning som kommer 
att redogörs för. I kapitel 1 redogörs således för bakgrunden till arbetet samt problematiken 
kopplad till säkerhet och viten, i relation till såväl arbetet som samhället, för att slutligen 
komma till arbetets syfte och frågeställningar. I kapitel 1 redogörs det även för de metoder 
som har använts i form av en litteratur-, fall- och intervjustudie.  

Kapitel 2 syftar till att redovisa den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. 
Här behandlas inledningsvis begreppen exploaterings- och markanvisningsavtal för att sedan 
närmare beskriva teorin kring säkerhet och viten. I kapitel 3 återfinns utfallet av den fallstudie 
som har genomförts tillsammans med uppföljande frågor samt en mer omfattande intervju.  

Diskussionen kring teorin och utfallet behandlas i kapitel 4 och följs av en sammanfattande 
slutsats med rekommendationer i kapitel 5.     
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2. Säkerhet och viten i genomförandeavtal  
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen för arbetet behandlas. Teori rörande 
exploaterings- och markanvisningsavtal, säkerhet och viten kommer att beskrivas närmare. 

2.1 Genomförandeavtal 
För att genomföra en detaljplan upprättas ofta så kallade genomförandeavtal mellan 
kommunen och byggherren (Eklund, Hager m fl., 2009, 275). Om byggherren är en enskild 
fastighetsägare regleras dennes bidrag till allmänna anläggningar istället i form av 
traditionella gatukostnadsuttag och va-avgifter (prop. 2013/14:126, 150). Genomförande-
avtalen kan antingen upprättas i form av exploaterings- eller markanvisningsavtal (Eklund, 
Hager m fl., 2009, 275). Figur 1 visar i vilket skede i detaljplaneprocessen respektive 
avtalstyp upprättas (Kalbro, Lindgren, 2015, 133). 
 

 
Figur 1. Schematisk bild – Exploaterings- och markanvisningsavtal (Kalbro, Lindgren, 2015, 133)    
 
Nedan kommer begreppen exploaterings- och markanvisningsavtal förklaras närmare. Efter 
denna redogörelse kommer avtalen uteslutande att benämnas som genomförandeavtal, ett 
begrepp som inkluderar dels exploateringsavtal, men även det slutliga avtalet vid 
markanvisningar. 
 

2.1.1 Exploateringsavtal	  
Exploateringsavtal upprättas för att komplettera lagstiftningen och förtydliga parternas 
inbördes ansvarsförhållanden i både planerings- och byggskedet i de fall byggherren är den 
initiala markägaren (Eklund, Hager m fl., 2009, 275). I 1 kap. 4 § PBL (2010:900) anges 
definitionen av ett exploateringsavtal som ”ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan 
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en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig 
transportinfrastruktur”. Syftet med ett exploateringsavtal är alltså att klargöra fördelningen av 
ansvars- och kostnadsposter relaterade till detaljplanens genomförande (Kalbro, Lindgren, 
2015, 134). Kommunen ska anta riktlinjer för exploateringsavtal enligt 6 kap. 39 § PBL 
(2010:900) som lyder ”Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta 
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna 
av att ingå exploateringsavtal.”. 
 
Ett exploateringsavtals innehållsmässiga juridiska begränsningar kan ses på två olika sätt. Ett 
synsätt är att ett exploateringsavtal är ett rent civilrättsligt avtal, det vill säga en bekräftelse av 
frivilliga överenskommelser mellan kommunen och byggherren (Svenska Kommunförbundet, 
1991, 13). Då kommunen befinner sig i överläge gentemot byggherrarna i och med det 
kommunala planmonopolet kan detta synsätt dock ifrågasättas. Byggherrarna står i en stark 
beroendeställning till kommunen under förhandlingarna vid upprättandet av 
exploateringsavtalet vilket kan medföra att de accepterar kommunens krav för att undvika att 
detaljplanearbetet avbryts (prop. 2013/14:126, 149).  
 
Det andra synsättet (Kalbro, Smith, 2008, 8) är att kommunen inte får avtala om villkor som 
inte har lagstöd. Lagstödet som ligger till grund för avtalsinnehållet består av allmänna samt 
särskilda rättsregler. De allmänna rättsreglerna återfinns bland annat i regeringsformen (RF) 
(1974:152) och utgörs av legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen. Legalitetsprincipen 
innebär att offentlig maktutövning ska förhålla sig till gällande lagstiftning. 
Objektivitetsprincipen reglerar att myndigheter ska agera sakligt och opartiskt vilket betyder 
att de inte ska styras av intressen som sträcker sig utöver myndighetsrollen, det vill säga 
tillämpa illojal maktanvändning. Likhetsprincipen innebär att det ska finnas konsekvens i 
beslutsfattandet och att alla ska behandlas lika inför lagen. Till exempel får olika byggherrar 
inte behandlas olika. Även KL (1991:900) begränsar avtalsinnehållet, till exempel genom 
likställighetsprincipen som innebär att alla medborgare ska behandlas lika. Avtalslagen 
(AvtL) (1915:218) är även den begränsande med dess regler om bland annat förbud mot 
rättsstridigt tvång och oskäliga avtalsvillkor. Utöver de allmänna rättsreglerna begränsas 
avtalsinnehållet enligt Kalbro och Lindgren (2015, 135) även av speciallagstiftning. Denna 
lagstiftning utgörs bland annat av bestämmelserna om exploateringsavtal i PBL (2010:900). 
 

2.1.2 Markanvisningsavtal 
Ett markanvisningsavtal tecknas i de fall kommunen är initial markägare. Då kommunen äger 
mark och inte själva vill eller kan agera byggherre tillämpas markanvisningar för att tilldela 
en byggherre rätten att ensam förhandla med kommunen om villkor för att uppföra 
bebyggelse. En markanvisning definieras i 1 § i lag om riktlinjer för kommunala 
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markanvisningar (2014:899) som ”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse 
mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.”. Någon närmare definition av 
begreppet markanvisningsavtal återfinns dock inte i lagen, men enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) (2014, 3) kan ett markanvisningsavtal ses som en synonym till 
begreppet markanvisning. Enligt Kalbro och Lindgren (2015, 138) innebär ett 
markanvisningsavtal dels att byggherren accepterar villkoren för markanvisningen men även 
som en konfirmering av kommunens beslut om en markanvisning. När detaljplanen antas sker 
marköverlåtelsen i samband med att ett slutligt avtal ingås mellan parterna, innehållsmässigt 
kan detta avtal liknas med ett exploateringsavtal, se figur 1 i avsnitt 2.1. Däremot menar SKL 
(2014, 4) att definitionen av markanvisning är mindre lyckad då begreppet tillsammans med 
markanvisningsavtal är vanligt förekommande för de avtal där mark faktiskt överlåts, det vill 
säga det slutliga avtalet som innehållsmässigt liknar ett exploateringsavtal.   
 
Liksom för exploateringsavtal gäller de allmänna rättsprinciperna som finns i RF (1974:152), 
det vill säga legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen. Även bestämmelserna i KL 
(1991:900) såsom likställighetsprincipen och de i AvtL (1915:218) reglerna om oskäliga 
avtalsvillkor begränsar avtalsinnehållet precis som för exploateringsavtalet. Däremot befinner 
sig inte kommunen i samma förhandlingsposition när det kommer till markanvisningsavtal då 
de går in i förhandlingarna i egenskap av markägare istället för planmyndighet. Detta innebär 
att de krav som kommunen kan ställa inte är lika begränsade i markanvisningsavtalen 
eftersom att prestationer kan ses som en del av köpeskillingen. Det är dock viktigt att 
kommunen inte blandar ihop sina roller som planmyndighet och markägare. Det finns även 
EG-rättsliga bestämmelser som inte tillåter något ekonomiskt stöd från staten, kommuner eller 
landsting som kan anses vara konkurrensbegränsande. Ett exempel på detta kan vara att 
kommunal mark inte får säljas till ett pris under marknadsvärdet om prissättningen leder till 
en snedvriden konkurrens. Med andra ord är det inte tillåtet med subventionering av mark 
(Kalbro, Lindgren, 2015, 138-139).  
  

2.2 Säkerhet och viten 
Säkerhet och viten är alltså något som förekommer i genomförandeavtal och SKL har tidigare 
yttrat sig kring hur dessa ska hanteras i avtalen. Kommunförbundet, numera SKL, har tagit 
fram ett antal normalförslag till exploateringsavtal. Syftet med dessa är att fungera som en 
mall för kommunerna för att underlätta utformningen av avtalen. Det kan antas att detta leder 
till mer innehållsmässigt enhetliga genomförandeavtal. Redan år 1972 upprättade dåvarande 
Kommunförbundet (1972, 7-8) ett normalförslag med kommentarer till hur exploateringsavtal 
för stadsplaneområden skulle utformas. Normalförslaget innehöll paragrafer som dels 
reglerade säkerhet för att fullgöra exploatörens skyldigheter enligt avtalet samt vite för om 
exploateringsområdet inte har bebyggts inom tidplanen. Även i normalförslaget för 
exploateringsavtal ES 82 tar Kommunförbundet (1982, 10-12) upp paragrafer som behandlar 
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säkerhet och vite om exploateringsarbetena försenas. I normalförslaget för exploateringsavtal 
för fritidsbebyggelse på privatägd mark EFP 91 (Svenska Kommunförbundet, 1991, 11) håller 
man fortsatt samma linje till säkerhet och vite.  
 
Sedermera slutade Kommunförbundet, numera SKL, att publicera normalförslag för 
exploateringsavtal. Däremot kan det utläsas ur cirkulär 14:46 (SKL, 2014, 12) att åtminstone 
säkerhet fortfarande är en post de anser bör inkluderas i exploateringsavtal. I denna 
publikation kommenteras de nya reglerna rörande krav på riktlinjer för kommunala 
markanvisningar och exploateringsavtal. De anser att kommunens krav på säkerhet i 
förekommande fall i form av pant, bankgaranti, borgen etcetera för att garantera exploatörens 
åtaganden bör framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal. Avseende viten 
förekommer även detta i dagens genomförandeavtal. Tjärnstig (2012, 30) nämner att viten för 
att byggherren inte uppfyller sin byggnadsskyldighet inom tidplanen är något som 
förekommer vid exploateringar. Även Kalbro och Lindgren (2015, 135) menar att 
genomförandeavtal brukar innehålla viten för att parterna inte uppfyller sina förpliktelser 
enligt avtalet. 
 
I 1 kap. 9 § RF fastställs det att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 
fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 
samt iaktta saklighet och opartiskhet.”. Detta innebär alltså att kommunen har en skyldighet 
att behandla alla byggherrar lika då det ska finnas konsekvens i beslutsfattandet. Byggherre A 
och B får alltså inte utsättas för olikbehandlande avtalsvillkor. 
 
Jensen (2014, 6) anser dock att kommunen bör grunda sina krav på den risk som motparten 
medför i avtalet. Detta innebär att stora och små byggherrar ändå behandlas olika. Jensen 
menar därmed att olikbehandling i egenskap av avtalspart på grund av byggherrens storlek är 
skälig.  
 

2.2.1 Säkerhet 
Enligt Lennander (2011, 16) kan en säkerhet som allmän riktlinje utgöras av allt som har ett 
ekonomiskt värde. Säkerheternas rangordning bygger dels på förmånsrättsordningen och dels 
på säkerhetens eller säkerställarens egen soliditet. Det finns flera olika former av säkerheter, 
varav Lennander anser att de bästa består av borgen av stat eller kommun alternativt 
statsobligationer. Enligt Svenska Kommunförbundet (1991, 42) är de vanligaste formerna av 
säkerhet i genomförandeavtal bankgaranti, borgen och pantbrev i fast egendom.  
 
Då en kommun och en byggherre upprättar ett genomförandeavtal klargörs det vilka 
ekonomiska skyldigheter som ställs på respektive part. För att kommunen ska känna sig 
trygga med att byggherren kommer att erlägga de kostnader respektive utföra de anläggningar 
avtalet reglerar, förekommer det att byggherren ställer någon form av säkerhet för att fullgöra 
sina förpliktelser (RÅ 1978 2:36). Att säkerhet ställs i genomförandeavtal menar Jensen 
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(2014, 4) är av stor vikt då avtalen ofta reglerar stora åtaganden i en osäker bransch. Vidare 
poängterar Jensen (2014, 3) vikten av att det tydligt ska framgå om säkerhetsbeloppet avser 
samtliga byggherrens förpliktelser eller enbart vissa. 
 
Rörande vilka ekonomiska skyldigheter byggherren får åläggas beskrivs det i 6 kap. 40 § PBL 
att ”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta 
eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens 
eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.”. En 
tolkning av denna lagtext är alltså nödvändig vid förhandling av parternas ekonomiska ansvar 
vid upprättandet av ett genomförandeavtal.  
 
Enligt bland annat Svenska Kommunförbundet (1991, 41) är det av stor vikt att en fullgod 
säkerhet ställs vid ingåendet av ett avtal samt att denna erläggs innan kommunfullmäktige 
godkänner avtalet på grund av risken att säkerheten inte annars ställs. Rörande säkerhetens 
storlek rekommenderar de att summan bör motsvara den totala kostnaden som kommunen 
riskerar att åsamkas av den händelse att de själv måste gripa in och färdigställa förpliktelser 
eller avhjälpa fel och brister. Med andra ord bör samtliga mätbara vitesbelopp rymmas inom 
säkerhetsbeloppet, det vill säga de viten vars totala summa går att förutbestämma. Svenska 
Kommunförbundet menar (1991, 20) även att det kan vara mycket svårt att avhjälpa fel och 
brister om en fullgod säkerhet inte har erlagts. Å andra sidan påpekar de att det kan ligga i en 
byggherres intresse att avhjälpa eventuella fel och brister för att stå på god fot med 
kommunen inför framtida potentiella exploateringar. De anser dock att detta är ett väldigt 
svagt skäl för att underlåta erläggande av en fullgod säkerhet och det rekommenderas att alltid 
tillämpa säkerhet i genomförandeavtalen.  
 
Vidare upprepar Svenska Kommunförbundets normalförslag (1991, 11) att avtalet kan 
medföra flera olika förpliktelser för parterna, till exempel byggnadsskyldighet och erläggande 
av ersättning för allmänna anläggningar. Då vissa förpliktelser enligt avtalet kan vara 
uppfyllda innan hela avtalsskyldigheten är fullgjord rekommenderas det att man tillämpar 
nedsättning av säkerhetsbeloppet i den mån byggherren har utfört förpliktelser enligt avtalet. 
Det vill säga att kommunen inte ska behålla en större del av säkerhetsbeloppet än vad som 
motsvarar de kvarvarande ekonomiska skyldigheterna.   
 
Trots att ställande av säkerhet fördyrar projektet för byggherren menar Jensen (2014, 4) att 
det ändå råder en allmän acceptans för att lämna säkerheter inom branschen. 
 
Vidare konstaterar Jensen (2014, 6) att det vid val av säkerhet beroende av motparten bör 
anses att moderbolagsborgen är en tillfredsställande säkerhet när det gäller större byggherrar 
medan mindre byggherrar ofta bör ställa extern borgen, bankgaranti eller panträtt som 
säkerhet. 
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Något som enligt Jensen (2014, 6) förekommer som ett alternativ till att ställa en säkerhet vid 
markanvisningar är att avtalet innehåller en svävarklausul med rätt för kommunen att återköpa 
marken i det fall byggherren inte uppfyller vissa åtaganden. Då detta innebär att köpet 
villkoras gäller avtalsvillkoret under högst två år. Jensen menar att fördelen är att det är ett 
billigt och enkelt alternativ. Å andra sidan finns det en risk för att kommunens återtagande av 
markområdet blir oskäligt. En annan nackdel är att byggherren endast får vilande lagfart 
under villkorets giltighetstid vilket kan försvåra byggherrens kreditmöjligheter. Då 
nackdelarna överväger fördelarna anser Jensen att denna typ av villkor bör undvikas. 
Alternativet med svävarvillkor istället för att byggherren ställer en fullgod säkerhet är något 
som inte vidare kommer att behandlas. 
 
Bankgaranti 
En typ av säkerhet som förekommer i genomförandeavtal är bankgaranti. En bankgaranti 
utfärdas till förmån för kommunen med syfte att hantera den ekonomiska risk som finns i 
genomförandeavtalet. Om byggherren inte uppfyller vad som åläggs denne enligt avtalet har 
kommunen rätt att lösa in garantin. Risken kan alltså till exempel utgöras av att 
byggnadsskyldigheten enligt avtalet inte fullföljs eller att exploateringsbidrag för allmänna 
anläggningar ej erläggs. Bankgarantin i sig ställs inte ut av själva avtalsparterna utan av en 
tredje part, det vill säga banken. Med andra ord utgörs bankgarantin av ett separat avtal 
mellan kommunen och banken, utfärdad på uppdrag av byggherren (Lindstrand, 2010, 9). 
Enligt SEB (2015-04-17) ligger kostnaden för byggherren då uppdraget om bankgaranti ges 
till banken normalt inom intervallet 0,3 - 2 % av bankgarantins belopp. Avtalsförhållandet 
mellan banken, kommunen och byggherren redovisas i figur 2.  
    

Figur 2. Figuren visar avtalsförhållanden mellan banken, kommunen och byggherren.  
 
I förhållandet mellan byggherren och banken ställs vissa grunder för vilka banken ska 
verkställa en utbetalning enligt bankgarantin. Detta kan till exempel handla om vilket belopp 
som ska utbetalas och vilka dokument kommunen måste presentera för att verkställa begäran 
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om utbetalning. Villkoren för verkställande bör dock grundas på genomförandeavtalet mellan 
byggherren och kommunen. Övriga villkor för bankgarantin kan behandla garantins 
giltighetstid och villkor om de ingående parterna (Lindstrand, 2010, 10-11). Beträffande 
tidsbegränsning av bankgarantier yttrade Svenska Bankföreningen i rättsfallet nytt juridiskt 
arkiv (NJA) 1986 s. 419 att det är vanligt att banker vill tidsbegränsa sina garantier eftersom 
de då kan bedöma när deras garantiförpliktelse upphör. Däremot finns det inga hinder mot att 
ställa tidsobegränsade garantier om byggherren eller banken så önskar. SEB (2015-04-17) 
menar dock att denna typ av garanti brukar vara mer kostsam för byggherren än de 
tidsbegränsade bankgarantierna.   
 
Vid ingående av garantiuppdraget mellan byggherren och banken ska banken göra en 
kreditprövning av byggherrens ekonomiska situation. Vid denna prövning kontrolleras risken 
för att de avtalsenliga förpliktelserna inte kan fullgöras, banken får endast bevilja krediten om 
det finns goda grunder att förvänta sig att förpliktelserna fullgörs. Om kommunen sedan begär 
utbetalning av garantibeloppet underrättar banken normalt byggherren då de erhåller en 
begäran om detta (Lindstrand, 2010, 11-12).  
 
Vidare kan bankgarantin anses vara antingen accessorisk eller självständig i förhållande till 
genomförandeavtalet. Vid en accessorisk bankgaranti har banken möjlighet att göra samma 
typ av invändningar som byggherren i enlighet med genomförandeavtalet, det vill säga att en 
accessorisk bankgaranti är beroende av genomförandeavtalet (Lindstrand, 2010, 11-12).  Om 
kommunen ska ha möjlighet att lösa ut en accessorisk bankgaranti krävs en mer omfattande 
bevisning för att byggherren inte har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet, SEB (2015-04-
17) menar att ett juridiskt avgörande krävs. Enligt Jensen (2014, 6) ska den ekonomiska 
skadan kunna uppskattas såväl som att avtalsbrottet ska kunna bevisas. En självständig 
bankgaranti är istället oberoende av det underliggande avtalet och är på så sätt lättare för 
kommunen att begära ut. Denna typ av bankgaranti brukar kallas för on demand-garanti 
(Lindstrand, 2010, 11-12). Enligt SEB (2015-04-17) betalas en självständig bankgaranti ut 
omgående då kommunen begär utbetalning förutsatt att formkraven enligt bankgarantin är 
uppfyllda. Jensen (2014, 5) menar att det så gott som alltid är denna typ av bankgaranti som 
ställs. 
 
Avseende en bankgarantis säkerhet menar Svenska Kommunförbundet (1991, 42) att 
bankgaranti är ”den klart bästa säkerheten” ur kommunens perspektiv, trots att det är kostsamt 
för byggherren att tillhandahålla denna typ av säkerhet.  
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Panträtt 
Taxell (1949, 2) menar att ändamålet med panträtt dels är att ge borgenären säkerhet och dels 
att erbjuda denne möjlighet till ekonomisk gottgörelse från vad som är pantsatt. Själva 
säkerheten utgörs av att det pantsatta föremålet har avskilts från gäldenärens förmögenhet och 
därmed reserverats för att tillgodose borgenärens förmögenhetsrättsliga krav. Trots denna 
reservation är det dock inte självklart att borgenären erhåller en företrädesrätt till panten 
gentemot andra.  
 
Då panträtt förekommer i samband med genomförandeavtal är denna normalt i form av 
panträtt i fast egendom. Tre byggstenar för pantsystemet för fast egendom är inskrivnings-
väsendet, förmånsrättsordningen och utsökningsordningen (Victorin, Hager, 2011, 184).  
 
Inskrivningsväsendet utgör stommen för fastighetspant. Den som vill upplåta panträtt i sin 
fastighet har enligt 6 kap. 1 § jordabalken (JB) (1970:994) rätt till inskrivning av ett visst 
penningbelopp i fastigheten. Som bevis för inskrivningen utfärdar inskrivningsmyndigheten 
ett pantbrev. Själva panträtten uppkommer då fastighetsägaren överlämnar pantbrevet till 
borgenären, i vårt fall kommunen, som pant för fordringen (Victorin, Hager, 2011, 185-186). 
Då fastighetsägaren ansöker om att ta ut ett pantbrev i sin fastighet debiteras en avgift om två 
procent av det belopp som intecknas i fastigheten (Lantmäteriet, 2015). När den skuld som 
pantbrevet har utfärdats för är fullgjord ska borgenären, det vill säga kommunen, lämna 
tillbaka pantbrevet till byggherren. Detta innebär att en byggherre kan lämna ut samma 
pantbrev till en ny borgenär, utan några merkostnader (Victorin, Hager, 2011, 187).  
 
Då flera fordringar kan skrivas in i samma fastighet tillämpas en förmånsrättsordning för att 
rangordna de inbördes fordringarnas rätt till utbetalning. Enligt 6 § förmånsrättslagen (FRL) 
(1970:979) ges förmånsrätt i fast egendom av inteckning i egendomen eller fordran kopplad 
till en inteckning. Vidare fås förmånsrätt i egendomen även av utmätning enligt 8 § FRL 
(1970:979). En intecknings placering i förmånsrättsordningen avgörs utifrån det datum då 
ansökan om inteckning gjordes, den äldsta inteckningen har bäst rätt enligt 17 kap. 6 § JB 
(1970:994). 
 
Om utmätning sker upprättas en sakägarförteckning vars innehåll anges i 12 kap. 25 § 
utsökningsbalken (UB). För att en försäljning ska få äga rum måste försäljningspriset vara 
tillräckligt högt för att de med bättre rätt än den sökande ska få full ersättning för sina 
fordringar. Detta brukar benämnas som skyddsbeloppet (Victorin, Hager, 2011, 215).  
 
Kommunen kan i samband med upprättande av ett genomförandeavtal där pantbrev ställs som 
säkerhet beställa ett fastighetsbevis som enligt 4 § i kungörelse om fastighetsbevis m.m. 
(1974:1063) visar de inteckningar som finns i fastigheten sedan tidigare.    
 
I 6 kap. 3 § JB (1970:994) anges det att tillägg utgår om inte beloppet i sin helhet täcks av 
utbetalning enligt förmånsrätten. Tillägg utgår sålunda om fordrans storlek inklusive 
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tillkommande kostnader tillhörande fordringen, såsom räntekostnader, överstiger pantbrevets 
belopp. Tanken bakom denna regel är att hela det belopp som intecknas ska kunna utnyttjas 
som säkerhet för en fordran (Victorin, Hager, 2011, 194). Under vissa förutsättningar 
förekommer det alltså att ett fast tillägg på 15 % av pantbrevets belopp och eventuellt även ett 
löpande procentuellt tillägg utgår. Detta kan innebära att en fordringsägare med ett pantbrev 
om 400 000 kr i vissa fall kan få åtminstone 460 000 kr ur fastighetens exekutiva värde i 
samband med utmätningen. Detta är något som det kan vara bra att vara medveten om vid 
granskningen av fastighetsbeviset (Victorin, Hager, 2011, 195-196).  
 
Victorin och Hager (2011, 195-196) menar att försäljningspriset vid en exekutiv auktion 
normalt ligger under marknadsvärde. Vidare anser de att det faktum att marknadsvärden kan 
utvecklas negativt också är något som kan påverka utrymmet för ytterligare pantsättning med 
relativt säker rätt i fastigheten. Trots detta menar Lennander (2011, 16) att panträtt i fast 
egendom anses vara en av de tryggaste formerna av säkerheter. Svenska Kommunförbundet 
(1991, 42) påpekar dock att värdet av panträtten är beroende av det förmånsrättsläge 
pantbrevet har i relation till fastighetens värde.  Även Jensen (2014, 4) poängterar att 
inteckningarnas prioritet bör kontrolleras så att förmånsrättsläget är tillräckligt gott för att 
täcka byggherrens skyldigheter i form av säkerhetsbeloppet. Dock kan en nackdel för 
byggherren vid ställande av säkerhet i form av pantbrev vara att byggherrens 
kreditmöjligheter begränsas under tiden kommunen innehar pantbrevet. 
 
Borgen och moderbolagsborgen 
Då en byggherre inte kan eller vill ställa säkerhet i form av till exempel bankgaranti eller 
panträtt i fast egendom är borgen eller moderbolagsborgen ofta ett alternativ (Svedjetorp, 
2007, 24).  
 
Det finns flera typer av borgen, varav två typer som förekommer i dessa sammanhang är 
enkel respektive proprieborgen. Huvudregeln i lagstiftningen är att enkel borgen tillämpas om 
inget annat uttalats (Nykvist, 2015). Om enkel borgen ställs innebär det enligt 10 kap. 8 § 
handelsbalken (HB) (1736:0123 2) att kommunen, innan de vänder sig mot borgensmannen, 
måste styrka att byggherren inte kan betala. Proprieborgen föreligger om borgensmannen 
antingen skriftligt eller muntligt har uttryckt att kommunen vid begäran om betalning kan 
vända sig mot antingen byggherren eller borgensmannen. Detta innebär att kommunen kan 
vända sig direkt mot borgensmannen utan att behöva styrka att byggherren inte kan betala. 
Det är vanligt att man använder sig av uttrycket ”lämnar en borgen så som för egen skuld”. 
Rörande vilken typ av borgen som tillämpas i olika fall brukar valet styras av ekonomiska och 
strategiska överväganden. Detta kan enligt Nykvist (2015) ofta vara en förhandlingsfråga. 
Enligt Jensen (2014, 5) är dock proprieborgen det som oftast tillämpas och sällan något att 
förhandla om. 
 
Moderbolagsborgen är en typ av säkerhet som innebär att moderbolaget i form av 
borgensman lovar att träda in och betala om det är så att byggherren inte fullgör sina 
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skyldigheter gentemot kommunen enligt genomförandeavtalet (Lennander, 2011, 39). De 
grundläggande reglerna för borgen återfinns i 10 kap. HB (1736:0123 2). Det är möjligt att gå 
i borgen för enbart betalningsskyldigheter men också för byggherrens övriga förpliktelser, till 
exempel i form av byggnadsskyldighet (Lennander, 2011, 73). Byggherren ingår en separat 
borgensförbindelse med ett moderbolag vid sidan av genomförandeavtalet med kommunen, 
vilket innebär att det inte finns något direkt avtalsförhållande mellan moderbolaget och 
kommunen, se figur 3. 
 

Figur 3. Avtalsförhållandet mellan de ingående parterna vid ställande av moderbolagsborgen. 
 
Trots att det inte finns något avtalsförhållande mellan moderbolaget och kommunen är 
moderbolaget genom borgensförbindelsen ändå skyldiga att svara för byggherrens 
ekonomiska förpliktelser enligt det accessoriska genomförandeavtalet. Det bör observeras att 
accessorieteten innebär att moderbolaget endast ansvarar för byggherrens skyldigheter mot 
kommunen. Detta innebär att ansvaret och därmed skulden minskar i takt med att 
förpliktelserna i avtalet fullgörs.  Även om moderbolaget och kommunen inte är avtalsparter 
är moderbolaget ändå medvetna om helhetsförhållandet då de går i borgen för byggherren 
med anledning av ett specifikt avtal (Lennander, 2011, 46-47). 
 
Svenska Kommunförbundet (1991, 42) anser att en fördel med moderbolagsborgen är att den i 
princip är kostnadsfri för byggherren, men de menar även att denna säkerhet är mer 
tvivelaktig ur en säkerhetssynpunkt. För att ta reda på hur mycket utestående 
borgensförbindelser moderbolaget har sedan tidigare kan moderbolagets kvartalsrapporter och 
årsredovisning studeras. Ett fall som enligt Svedjetorp (2007, 43) kan orsaka problem är om 
både moder- och dotterbolaget blir insolventa, det vill säga att båda har hamnat i ekonomiskt 
obestånd. Då båda bolagen har borgenärer anses dessa vara konkurrerande borgenärskollektiv. 
Borgenärerna till moderbolaget lär i en situation som denna inte ha något intresse av att 
släppa in dotterbolagets fordringsägare i konkursboet. Detta innebär alltså att kommunen 
skulle ha svårare att få ut sin fordran i en situation av denna karaktär.   
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Skuldebrev 
Heidbrink (2011, 16) menar att vad ett skuldebrev är inte finns definierat i skuldebrevslagen 
(SkbrL) (1936:81). Det är istället vanligt att man tillämpar den definition som återfinns i 
förarbetena i regeringens proposition till riksdagen (prop.) (1936:2) med förslag till lag om 
skuldebrev m.m. Denna definition säger att ett skuldebrev är ”en ensidig, till det yttre 
fristående och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp”. Ett av rekvisiteten för ett 
skuldebrev är alltså att byggherren åtar sig att erlägga ett penningbelopp. Med andra ord ryms 
inte en utfästelse om att utföra en tjänst eller att leverera en vara inom ramarna för 
definitionen av ett skuldebrev. Heidbrink (2011, 21) påpekar att borgenären, i vårt fall 
kommunen, givetvis är intresserad av byggherrens förmåga att betala skuldebrevets belopp. 
Därför bör en kreditprövning göras på byggherren i samband med utfärdandet av 
skuldebrevet.    
 
Enligt SkbrL (1936:81), 11 § respektive 26 §, kan skuldebrev delas in i löpande och enkla 
skuldebrev. Ett löpande skuldebrev ställs till innehavaren eller viss man eller order medan ett 
enkelt skuldebrev är ställt till viss man. Om det saknas information om vem skuldebrevet är 
ställt till betraktas det som ett löpande skuldebrev. Enligt Heidbrink (2011, 29-30) är inte de 
enkla skuldebreven tänkta att överlåtas från en borgenär till en annan. Vid utställande av 
löpande skuldebrev är däremot byggherren medveten om att de kan överlåtas på annan 
borgenär. Vidare konstaterar Heidbrink (2011, 38) att gäldenären, det vill säga byggherren, 
däremot inte får överlåta sin skyldighet enligt skuldebrevet på annan part. Emellertid har 
byggherren invändningsrätt mot sin prestationsskyldighet till exempel på grund av 
förfalskning eller misstag. Denna invändningsrätt är dock olika utformad beroende på om 
skuldebrevet är av typen enkelt eller löpande. Heidbrink (2011, 44) nämner även att ränta och 
dess storlek som kan utgå på skuldebrevets belopp bestäms enligt räntelagen (RänteL) 
(1975:635).   
 
Beträffande när betalning av skuldebrevet aktualiseras är byggherren enligt 5 § SkbrL skyldig 
att betala när kommunen kräver det, om det inte har avtalats om något annat. På samma sätt 
har byggherren rätt att betala summan till kommunen när han vill om inget annat har avtalats.  
 
Heidbrink (2011, 47) anser att huvudregeln är att en borgenär inte ska behöva nöja sig med 
delbetalningar, utan att skulden ska betalas i sin helhet då den förfaller till betalning, förutsatt 
att inget annat har avtalats om. Det torde alltså inte finnas några motsättningar mot att avtala 
om nedsättning av ett skuldebrev i takt med att byggherren utför sina ekonomiska 
förpliktelser enligt ett genomförandeavtal.           
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2.2.2 Viten 
Innan lagen om viten (VitesL) (1985:206) utfärdades hade doktrinen stort inflytande på 
rättstillämpningen (Lavin, 2010, 15). Begreppet vite tillämpas både i civil- och 
offentligrättslig betydelse. Den typ av viten som förekommer i genomförandeavtal hör till de 
civilrättsliga vitena och kallas även för avtalsvite. Denna typ av vite fungerar som ett 
skadestånd som är bestämt på förhand i ett obligatoriskt rättsförhållande. De civilrättsliga 
vitena regleras ej i VitesL (1985:206) (Lavin, 2010, 16).  
 
Taxell (1972, 442-443) menar att ett vite kan ha tre olika syften. Först och främst används vite 
som ett påtryckningsmedel. Att vitet kan förfalla till betalning kan ses som ett hot mot 
byggherren, framförallt om vitesbeloppet överstiger det belopp som alternativt hade utgått i 
form av skadestånd. En annan funktion som vitet har är att på förhand bestämma den 
ersättning som kommunen har rätt till vid ett kontraktsbrott, det vill säga 
ersättningsfunktionen. Slutligen används vite i egenskap av en avvecklingsfunktion då 
klausuler av detta slag befordrar en snabb och enkel uppgörelse om ett avtalsbrott sker. 
Vidare konstaterar Taxell att det normala är att borgenären, det vill säga kommunen, är den 
som har ett intresse av klausuler för vite. Däremot kan även gäldenären, i detta fall 
byggherren, ha en fördel av vite då de får veta var den övre gränsen för skadestånd går.   
 
Det som Lavin (2010, 16) benämner som civilrättsliga viten, det vill säga avtalsviten, kallar 
Olsen (1993, 13) för vitesklausuler. Vidare beskriver Olsen dessa som vitt spridda inom 
affärslivet för till exempel förseningar vid leveranser. Ett annat exempel som nämns är att ett 
belopp ska utges som skadestånd alternativt i form av säkerhet för avtals fullgörande. Syftet 
med en vitesklausul är alltså enligt Olsen (1993, 22-23) att säkerställa att förpliktelserna enligt 
avtalet uppfylls med hjälp av ett i förväg bestämt skadestånd. Vidare konstateras det att 
vitesklausuler är en form av ersättningsklausuler. 
 
Ersättningsskyldigheten kan bestå av antingen en positiv eller negativ specificerad 
förpliktelse. Ett exempel på en positiv förpliktelse är att åtaga sig att leverera något medan en 
negativ förpliktelse syftar till att underlåta sig att utföra något. Utöver dessa kan man även 
tala om generella förpliktelser. Enkla respektive löpande viten kan utgå beroende på typen av 
ersättningsklausul. De typer av ersättningsklausuler som förekommer är engångsbelopp, 
tidsrelaterade samt kvantitetsrelaterade ersättningsklausuler. Olsen benämner även 
avtalsklausuler som reglerar säkerhet för ersättningsklausuler. I detta sammanhang avses den 
erlagda säkerheten ställas för att försäkra borgenären om ersättning vid eventuella 
kontraktsbrott (Olsen, 1993, 23-25). 
  
I normalförslaget till exploateringsavtal för stadsplaneområde tar Kommunförbundet (1972, 
7-8) upp vite för tidplan som en avtalsparagraf. Innehållsmässigt föreslår de att paragrafen 
lyder:  
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”Exploatören svarar för att exploateringsområdet har bebyggts i huvudsaklig 
överrensstämmelse med stadsplaneförslaget före den……….  
Anläggningsarbetena skall utföras i sådan takt, att anläggningarna på ett tillfredställande sätt 
kan betjäna bebyggelsen inom området. På begäran av kommunen skall arbetena bedrivas 
enligt en av kommunen godkänd tidplan.  
Om ej annat följer av upprättad tidplan, svarar exploatören för att de arbeten, som enligt detta 
avtal skall ombesörjas av honom, är slutförda senast den…………  
Kan exploatören på grund av hinder, som det icke stått i hans makt att avvärja, ej fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna paragraf, må exploatören efter framställning därom åtnjuta en mot 
hindrets varaktighet svarande förlängning av tiden.  
Överskrider exploatören tidsfrist, som följer av bestämmelserna här ovan, åligger det 
exploatören att vid anfordran erlägga vite till kommunen med……..”.   
 
Kommunförbundet (1972, 25-26) kommenterar detta lydelseförslag med att det för båda 
avtalsparter är lämpligt att en tidplan för anläggningsarbetena upprättas. Vidare konstaterar de 
att det förmodligen är svårt för kommunen att få ut skadestånd för förseningar, då de måste 
kunna bevisa vilken skada de har lidit. Därför är det av vikt att inkludera en vitesklausul i 
genomförandeavtalet för att undslippa bevisningsskyldigheten. Avseende typ av vite föreslår 
de ett löpande vite, till exempel X kronor per vecka. Med hänvisning till citatet finns det två 
tidpunkter som kan överskridas. Dels bebyggelse enligt stadsplaneförslaget, alltså 
byggnadsskyldigheten samt att utföra arbeten enligt avtalet inom en viss tidsfrist, som båda 
enligt Kommunförbundet bör vitesbeläggas med olika belopp. Rörande beloppens storlek ska 
dessa anges med hänsyn till att båda eventuellt kan utgå samtidigt.      
 
I normalförslaget ES 82 tar Kommunförbundet (1982, 12) upp liknande innehåll i 
vitesparagrafen gällande tidplan. Även här tillämpas ett löpande vite per påbörjad vecka, dock 
med en begränsning om ett maximalt totalt belopp. Denna tanke går hand i hand med Taxells 
(1972, 443) konstaterande att det för byggherren är till fördel att i förväg veta hur omfattande 
det maximala skadeståndet kan bli. Likaledes i normalförslaget EFP 91 (Svenska 
Kommunförbundet, 1991, 39) nämns viten som ett påtryckningsmedel för att hålla tidplanen 
samt för att lättare realisera säkerheten.  
 
Några andra exempel på skyldigheter som kan vitesbeläggas i genomförandeavtal är att skada 
träd som är skyddade enligt detaljplan. Uppsala kommun menar att det är svårt att bedöma 
vitesbeloppet vid skador på träd och har bland annat tagit fram en bedömningsmall för skador 
på träd som inte dör (Uppsala kommun, 2010, 50). Även att nyttja allmän plats utan att söka 
polistillstånd är något som vitesbeläggs inom vissa kommuner (Stockholms kommun, 2005, 
2). Att vitesbelägga en skyldighet för att fullgöra förpliktelser enligt avtalet är likaså något 
som förekommer (Karlsson, 2006, 44). Att överlåta genomförandeavtalet eller markområdet 
brukar också vitesbeläggas (Nacka kommun, 2015, 9-10). 
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3. Säkerhet och viten – tillämpning i praktiken 
Av de 57 kommuner vi har kontaktat för att samla in genomförandeavtal har 22 kommuner 
återkopplat. De deltagande kommunerna har bidragit med mellan ett och fem avtal per 
kommun. 18 av 22 kommuner bidrog med fem genomförandeavtal. Detta innebär att det 
underlag vi har fått in består av 100 avtal totalt.  
 
Utifrån avtalsinnehållet har de kommuner som har tillämpat säkerhet i minst tre av fem avtal 
kontaktats för att svara på fyra uppföljande frågor som berör säkerheter. I avsnitt 3.3 har de 
inkomna svaren på dessa frågor tillsammans med kommentarer som har bifogats avtalen samt 
en personlig intervju sammanställts.  
 

3.1 Förekomst av säkerheter  
Säkerhet bör förekomma i de genomförandeavtal där kommunen utsätter sig för någon form 
av ekonomisk risk. Bland de 100 avtal som ligger till grund för utfallet av fallstudien 
reglerades säkerhet i 52 avtal. I 27 av de avtal där ingen säkerhet förekom fanns inte heller 
behov av detta då kommunen inte tagit någon risk i form av utfört arbete eller vitesbelagda 
poster. Detta resulterar i att säkerhet förekom i drygt 2/3 av de avtal där säkerhet bör ha 
ställts, vilket redovisas i figur 4. 
 

Figur 4. Antal avtal där säkerhet förekommer. 
 
De avtal som utgör de resterande knappt 1/3 är utspridda mellan olika kommuner. Det 
förekom även att dessa avtal, som borde innehålla säkerhet, återfanns inom kommuner som 
ändå emellanåt tillämpar säkerhet. Vissa kommuner tillämpar alltså ibland säkerhet när de 
enligt oss borde, men inte alltid. 
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I de avtal där säkerhet förekom var denna av fem olika slag. De förekommande typerna av 
säkerhet var moderbolagsborgen, bankgaranti, proprieborgen, skuldebrev, panträtt samt valfri 
typ av godtagbar säkerhet. I kategorin moderbolagsborgen är det inte redovisat om borgen 
ställts i form av proprie- eller enkel borgen. Den kategori som benämns som proprieborgen är 
däremot borgen som är direkt definierad som proprieborgen, det vill säga att det finns en 
möjlighet att vända sig direkt till borgensmannen för utbetalning. Denna har dock inte ställts 
av ett moderbolag, utan av en annan, extern, borgensman. Då säkerhetstypen har redovisats 
som valfri har byggherren haft möjlighet att antingen välja mellan minst två former av 
säkerhet alternativt välja helt fritt så länge säkerheten ansetts vara godtagbar av kommunen. 
Fördelningen mellan de olika typerna av säkerhet redovisas i figur 5. 
 

Figur 5. Fördelning typ av säkerhet. 
 
Gällande typ av säkerhet är de mest förekommande typerna bankgaranti, valfri godtagbar 
säkerhet och moderbolagsborgen. I de avtal där valfri godtagbar säkerhet tillämpas föreslås 
ofta bankgaranti eller moderbolagsborgen som alternativ. För en närmare redogörelse av 
utfallet, se bilaga 1. 
 
Då bankgaranti tillämpas är det i 3/4 av avtalen inte specificerat om det är en accessorisk eller 
självständig bankgaranti som krävs. I 1/4 av avtalen där typen specificerades tillämpades en 
bankgaranti on demand, det vill säga en självständig bankgaranti. Den självständiga 
bankgarantin innebär att banken utbetalar garantisumman omedelbart vid första begäran av 
kommunen, förutsatt att formkraven är uppfyllda. I resterande 3/4 av de avtal där typen inte är 
specificerad kan vi inte närmare säkerställa typen då vi inte har fått tillgång till mer specifik 
information om den ställda bankgarantin.  
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Då det även finns två tillämpbara typer av moderbolagsborgen har vi undersökt om dessa är 
specificerade i avtalen. I ett fåtal av de avtal där moderbolagsborgen tillämpas är det uttryckt 
att borgen ställs så som för egen skuld vilket innebär att det är en proprieborgen.  
 
I några avtal förekommer nedsättning. Att det har avtalats om nedsättning innebär att 
säkerhetens storlek ska minska i takt med att byggherren fullgör sina ekonomiska 
skyldigheter. Bland drygt 1/3 av de avtal som tillämpade säkerhet var det tillåtet att sätta ned 
säkerhetsbeloppet i takt med fullgörandet av byggherrens avtalsenliga förpliktelser. 
Fördelningen redovisas i figur 6. 
 

Figur 6. Förekomst av nedsättning. 
 
Utifrån teorin i avsnitt 2.2.1 har avtalen granskats för att avgöra hur stor del av avtalen som 
har ett säkerhetsbelopp bestående av kostnad för allmänna anläggningar och eventuella 
mätbara viten. Det vill säga den totala kostnad som kommunen riskerar att åsamkas om de 
själva måste gripa in och färdigställa eller avhjälpa fel och brister. I knappt hälften av avtalen 
har vi kunnat utläsa att säkerheten tydligt har varit uppbyggd av ovan nämnda kriterier i mån 
av förekomst.  
 
De säkerheter som inte var tydligt och ”korrekt” uppbyggda i avtalen bestod istället av till 
exempel en procentsats av köpeskillingen, eller så fanns det inga redovisade belopp för 
allmänna anläggningar eller vite i avtalet överhuvudtaget. Ett annat exempel är att 
säkerhetsbeloppet i vissa fall var lägre än summan av de belopp som bör bygga upp 
säkerheten. Med andra ord har det i många fall inte ens gått att härleda vad säkerhetsbeloppet 
grundades på. Avseende säkerhetens storlek har det i avtalen förekommit belopp inom 
intervallet 150 000 kronor till cirka 60 000 000 kronor. Hur stor del av avtalen där 
säkerhetens uppbyggnad tydligt framgick redovisas i figur 7. 
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Figur 7. Tydligt uppbyggda säkerheter. 
 

3.2 Förekomst av viten 
I en del av avtalen förekom det viten. Vitenas syfte är att i förväg bestämma med vilket 
belopp skadestånd ska utgå om byggherren inte fullgör sina avtalsenliga skyldigheter, viten 
används alltså som ett påtryckningsmedel. Av de 100 undersökta genomförandeavtalen 
förekom det vite i drygt 1/3 av avtalen. Bland dessa avtal fanns det minst en typ av 
vitesbelagd skyldighet. I flera avtal var det vanligt förekommande med flera olika sorters 
viten, till exempel för både träd och överlåtelse av avtalet. Se figur 8 för redovisning av 
förekomsten. 
 

Figur 8. Antal avtal där vite förekommer. 
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Bland de viten som förekom i avtalen var vite för överlåtelse av hela eller del av 
exploateringsområdet, underlåtelse av byggnadsskyldighet samt trädskador de mest 
förekommande vitestyperna. Även vite för att överlåta genomförandeavtalet på annan part var 
något som förekom i relativt stor utsträckning. Fördelningen av vitestyperna redovisas i figur 
9. 
 

Figur 9. Fördelning typ av vite. 
 
För en närmare redogörelse av vitesfördelningen, se bilaga 1.  
 
Bland avtalen har det förekommit enkla såväl som löpande viten. Ett enkelt vite utgörs av ett 
engångsbelopp medan ett löpande vite utgår med ett belopp kopplat till en tidsperiod och 
ibland även area. Av de förekommande vitena utgjordes den klart största delen av enkla viten. 
Bland de enkla vitena har beloppen generellt legat inom intervallet 50 000 kronor till knappt 
26 000 000 kronor. Gällande vite för träd har beloppen per träd legat inom intervallet 50 000 
kronor till 500 000 kronor beroende av kommun, trädets storlek och art. Bland de kommuner 
som vitesbelagt överlåtelse av mark eller avtal förekom det i 1/4 av fallen att vitesbeloppet 
motsvarades av det kvarstående säkerhetsbeloppet efter eventuell nedsättning. 
 
Bland de löpande vitena har dessa förekommit i två varianter, dels en summa per påbörjad 
vecka och kvadratmeter men även endast kopplat till påbörjad vecka. Både tids- och 
kvantitetsrelaterade viten har alltså förekommit. Då vitesbeloppet endast var kopplat till 
påbörjad vecka försening gällde det vite för tidplan. I de fall då vitesbeloppet utgick för 
påbörjad vecka och kvadratmeter gällde det nyttjande av allmän plats. 
 
Angående vite för tidplan så var det förekommande i endast ett par avtal. Däremot har vi 
noterat att vite för byggnadsskyldighet i flera avtal är kopplat till att byggnadsskyldigheten 
ska fullgöras inom ett visst tidsintervall. 
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3.3 Uppföljande frågor 
Utifrån statistiken för de insamlade genomförandeavtalen kontaktades några av de kommuner 
som tillämpar säkerhet för att besvara fyra uppföljande frågor. Av de tillfrågade kommunerna 
svarade åtta kommuner på frågorna.  
 
Nedan redovisas de fyra frågorna och tillhörande inkomna svar samt övriga kommentarer som 
har mottagits via mailkonversation och den personliga intervjun med en avdelningschef inom 
exploatering. 
 

3.3.1 Vad baseras säkerhetsbeloppet på? 
Den första kommunen som återkopplade menar att säkerhetsbeloppet bestäms utifrån 
storleken på projektet och att säkerheten ofta är av samma storlek som exploateringsbidraget 
för de allmänna anläggningarna. Nästa kommun menar även de att beloppet för säkerheten 
främst är hänförlig till kostnader för de allmänna anläggningar som ska byggas då denna 
kommun inte tillämpar viten i sina avtal. En kommun som däremot tillämpar viten i en större 
utsträckning menar att säkerhetsbeloppet ska motsvara värdet av avtalet, det vill säga alla 
viten, kostnader för allmänna anläggningar och värdet för andra åtaganden.  
 
En kommun menar att säkerheten normalt sett ska motsvara exploatörens andel i de allmänna 
anläggningarna, men trots detta baserar de istället beloppet på en andel av köpeskillingen. 
Rörande exploatörens andel i de allmänna anläggningarna faktureras dessa omedelbart istället 
för att de regleras i avtalet. En annan kommun säger att en säkerhet ska täcka de kostnader 
som kan uppstå om en exploatör ska betala gatukostnader. Om kommunen bygger ut allmänna 
anläggningar och de inte får betalt på grund av konkurs eller annat så måste de ha en säkerhet 
som motsvarar det belopp som kommunen står risken för. Samma kommun tillämpar vite för 
träd eller byggnader som de önskar att bevara. Ett träds vite ska i denna kommun motsvara 
vad det kostar att plantera ett nytt träd av viss sort och storlek. 
 
Innan lagen om offentlig upphandling trädde i kraft avtalade en kommun om att en byggherre 
skulle utföra allmänna anläggningar och sedan överlämna dem till kommunen och avräkna 
mot gatukostnader och anslutningsavgifter för VA. Beloppet för säkerheten var satt utifrån 
den uppskattade anläggningskostnaden för allmänna anläggningar som byggherren skulle 
utföra. Säkerheten var satt utifall byggherren misslyckades med eller undvek att utföra 
anläggningarna så att det ändå föll på kommunen, i egenskap av huvudman, att utföra dessa. 
Beloppet skulle motsvara hela den uppskattade anläggningskostnaden multiplicerat med ett 
uppräkningsbelopp, till exempel 25 %. Numera är det inte längre en möjlighet att hantera 
säkerheten på det sättet. Nu bygger kommunen ut gator själva och kan därför behöva hantera 
säkerheter som garanti för betalande av gatukostnader men kommunen har för närvarande 
inget aktuellt projekt där det är reglerat. 
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3.3.2 Vilken form av säkerhet föredras? 
Några av kommunerna föredrar inte någon särskild form av säkerhet. Att valet beror på vem 
motparten är konstateras av en kommun, denna kommun tillämpar bankgaranti, 
moderbolagsborgen eller pantbrev. En av de andra kommunerna menar att antingen 
bankgaranti eller moderbolagsborgen är fullgoda alternativ. 
 
Knappt hälften av kommunerna föredrar dock bankgaranti, bland annat med motiveringen att 
det är smidigt att ha en bank som motpart och att det är enkelt att hantera. En av dessa 
kommuner tillämpar alltid bankgaranti vid avtal med mindre bolag. Alla tre är dock öppna för 
andra alternativ om det passar situationen bättre. Då pantbrev används som ett alternativ 
påpekar en av kommunerna att pantbreven ska ha ett visst läge i förmånsrättsordningen. 
 
Två av kommunerna föredrar att använda sig av panträtt. Bland annat för att inte belasta 
fastighetsägaren med "onödiga" kostnader och för att de anser att pantbrev ger ”säkrast” 
säkerhet. Det förekommer ofta att pantbrevet tas ur den aktuella fastigheten. En av dessa 
kommuner påpekar även att de tillämpar moderbolagsborgen eller någon form av försäkring 
om det inte är möjligt att använda sig av pantbrev. 
 

3.3.3 Undersöks täckning för den ställda säkerheten? 
På frågan om kommunerna undersöker om det finns någon täckning för den ställda säkerheten 
har svaren varierat. En kommun har inte gjort några kreditupplysningar på bolag som lämnat 
säkerhet medan en annan kommun alltid kollar upp byggherren om det är en mindre, för de 
sedan tidigare okänd, aktör. På en tredje kommun sköts detta av ekonomiavdelningen snarare 
än avdelningen för exploatering. Däremot undersöker avdelningen själva alltid exploatörens 
kapacitet vid markanvisningar.    
 
När en bankgaranti ställs får det förutsättas att banken som ställer ut garantin har gjort en 
bedömning menar en kommun. De gör dock egna undersökningar angående kreditvärdigheten 
om det rör sig om mindre belopp.  
 
Hälften av kommunerna kollar däremot alltid upp byggherren och dess ekonomiska status. En 
kommun tillämpar en UC-select, vilket enligt dem ger en bra bild över företaget. Om bolaget 
skulle ha skulder till kommunen är det inte aktuellt med en affär. En annan kommun menar att 
de alltid kollar upp hur byggherren ”mår” med skatteverket, till exempel om de har några 
skulder till det offentliga, eller via de upplysningsföretag de har tillgång till.  
 
En av de kommuner som emellanåt tillämpar pantbrev tittar alltid närmare på fastighetens 
värde och hur många andra belånade pantbrev som finns uttagna. Samma kommun 
undersöker moderbolagets koncernstruktur vid ställande av moderbolagsborgen. 
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3.3.4 Har säkerheten någonsin behövt tas i anspråk?  
Flera av kommunerna har aldrig varit med om att säkerheten har behövt tas i anspråk. En av 
kommunerna påpekar dock att de inte släpper säkerheten förrän exploatören har fullgjort 
samtliga åtaganden och att det ibland kan ta lite tid.  
 
En annan kommun som däremot har behövt realisera säkerheten menar att det alltid är mycket 
besvärligt att få ut en säkerhet. Det händer dock inte så ofta men när det väl händer är det en 
svår situation att hantera. Att det är besvärligt att ta säkerheten i anspråk håller även några 
andra kommuner med om. En av dessa säger att de helst hittar andra lösningar, såsom att de 
köper tillbaka fastigheten för ett något billigare pris än vad de sålde den för.  
 
En tidigare erfarenhet rörande frågan är på en annan kommun att banken inte har varit helt 
villig att betala ut bankgarantin utan att det har skett en del ifrågasättande.  
 

3.3.5 Övriga kommentarer 
I samband med att kommunerna har skickat avtal har även kommentarer rörande hur de 
arbetar med säkerhet och viten mottagits. Dessa kommentarer sammanfattas nedan.   
 
En av kommunerna påpekade särskilt att de föredrar att använda sig av en självständig 
bankgaranti, en så kallad bankgaranti on demand. Att kommunen tillämpar just bankgaranti 
on demand motiveras med att den är väldigt säker och att utbetalning fås av banken vid första 
uppmaningen från kommunen. Garantin ställs inför antagandet av detaljplanen vilket 
genomförandeavtalets giltighet normalt är villkorat med. Säkerhetens storlek bestäms i denna 
kommun utifrån de uppskattade kostnaderna för de exploateringsanläggningar på allmän plats 
som ska bekostas av byggherren. Vidare tillämpas nedsättning av säkerhetsbeloppet i takt 
med att exploateringsanläggningarna utförs och de faktiska kostnaderna erläggs av 
byggherren.  
 
En annan kommun som har deltagit i undersökningen framhåller att det i kommunens 
riktlinjer för exploateringsavtal framgår att säkerhet och viten tillämpas inom kommunen. 
Däremot poängterar kommunen att säkerhet och vitens förekomst vägs mot projektens 
genomförande. Detta innebär att de tonar ner kraven på säkerhet och viten istället för att 
hindra projektets möjlighet till genomförande. Denna avvägning är något som kommunen i 
fråga tror att många av landets mindre kommuner står inför i samband med förhandling. Trots 
detta påpekar kommunen att säkerhet för projektets genomförande är en viktig fråga och att 
det regelmässigt tillämpas i avtalen. Gällande viten tillämpas dessa mer sällan och de politiska 
besluten brukar inte prioritera viten i förhållande till avtalets genomförande. Att säkerhet och 
viten inte alltid tillämpas tror kommunen beror på att det i princip aldrig har hänt att 
kommunen har fått gå in och färdigställa byggherrens åtaganden. Det bör dock framhållas att 
den officiella inställningen och den praktiska tillämpningen avseende användning av säkerhet 
och viten skiljer sig något åt. 
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Även en annan kommun bekräftar att kommunens politiker samt byggherrar har varit emot 
säkerhet och viten då tillämpning av dessa försvårar projektens ekonomi. Däremot använder 
sig denna kommun numera ofta av skuldebrev med möjligheten att alternativt återköpa 
fastigheten om byggnationen ej fullgörs inom två år.   
 
Tillämpningen av viten är enligt en av de deltagande kommunerna något som beror på vem 
den ursprungliga markägaren är. I de fall byggherren äger marken tillämpas aldrig viten. 
Däremot tillämpas alltid viten i de avtal då kommunen säljer mark. De viten som då tillämpas 
är kopplade till byggnadsskyldigheten eller ändamålsenlig användning.   
 
Liksom avtalsinsamlingen har visat tillämpas inte säkerhet i alla avtal. En av de kommuner 
som har bidragit med avtal säger till exempel att de generellt är dåliga på att avtala om 
säkerhet då de ”litar på” sina byggherrar. En annan kommun tar upp att det finns ett alternativ 
till att byggherren ställer säkerhet, genom att fakturera gatukostnaden i förskott, vilket 
minskar risken för att byggherren underlåter sig att erlägga kostnaderna för allmänna 
anläggningar i ett senare skede.   
 
Vidare har en personlig intervju genomförts med en chef inom exploatering. Vid intervjun 
framkom det vad denna kommun baserar säkerhetsbeloppet på. De menar att säkerheten 
byggs upp av de åtaganden som åligger byggherren. En kostnad som det normalt ställs 
säkerhet för är kostnaden för allmänna anläggningar. Utöver denna kostnad påtalades det även 
att vite för vegetation, såsom träd, kan utgöra en del av säkerhetsbeloppet. Med andra ord 
utgörs beloppet av summan för de faktiska motprestationerna från byggherren. Däremot 
påpekas det att vite för träd är något som kommunen har tillämpat i genomförandeavtal, men 
då inte krävt säkerhet för vitet. Detta är dock något som kommer att bli mer aktuellt framöver 
som ett resultat av arbete med framtagande av kommunens uppdaterade avtalsmall. Då 
kommunen inte alltid vet omfattningen av de faktiska kostnaderna för allmänna anläggningar 
vid ingåendet av avtalet förekommer det att de uppskattade kostnaderna får ligga till grund för 
säkerheten. Då brukar de dock ta lite höjd för den osäkerhet som finns rörande uppskattade 
kostnader för säkerhets skull. 
 
Kommunen föredrar inte någon särskild form av säkerhet. Däremot anges några exempel på 
typer av säkerhet som kommunen förordar i deras avtalsmall. Emellertid har de valt att inte 
förorda något av alternativen som ett förstahandsval. Istället bygger valet av säkerhet på en 
dialog med motparten. Säkerheten ska vara lämplig för den aktuella motparten och vara 
anpassad efter byggherrens storlek. Om byggherren förordar en specifik säkerhet och har 
goda skäl för det tar kommunen givetvis hänsyn till detta. Däremot förutsätts det att det är ett 
fungerande alternativ även för kommunen. Normalt är byggherren någon av de större 
aktörerna och då är det vanligast att moderbolagsborgen tillämpas.  
 
Avseende hur trygga de olika typerna av säkerhet är menar de att det är svårt att avgöra om 
någon är mer säker än en annan. Att det kan hända saker med ett moderbolag och att 
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situationer kan förändras konstateras och detta är något som kommunen har fått erfara. Det 
har hänt att en motpart har gått i konkurs innan ett projekt var fullföljt vilket är något som har 
bidragit till ett ökat fokus på att det alltid finns en risk att något oväntat händer.  
 
Då moderbolagsborgen ställs som säkerhet i ett avtal kontrollerar kommunen moderbolagets 
årsredovisning vilket inte alltid är så lätt att göra för någon som inte är van. Det förekommer 
att kommunen beroende på bolagets storlek gör kreditupplysningar för att få en rating på 
byggherrens betalningsförmåga. Det betonas att kommunen alltid försöker granska motparten 
men det ifrågasätts hur långt avdelningens kunskap räcker. Det finns alltid mer att göra. 
Ibland förekommer det att ekonomiavdelningen kontaktas för att få hjälp av ekonomerna med 
att granska underlaget.   
 
Vidare förordar inte kommunen någon särskild typ av moderbolagsborgen. I avtalen brukar 
det generellt benämnas som moderbolagsborgen utan att specificeras om det rör sig om enkel 
eller proprieborgen. Det har förekommit att kommunen har tillämpat proprieborgen och 
förmodligen även enkel borgen. Kommunen skiljer inte heller i regel på accessorisk eller 
självständig bankgaranti. I första hand tillämpas dock moderbolagsborgen i den mån det är 
möjligt, det vill säga om moderbolaget är tillräckligt stort och ”säkert”.  
 
Kommunen har inom avdelningen ingen särskild rutin för hur säkerhet tillämpas och hur dess 
belopp beräknas, däremot finns en vägledande avtalspunkt i kommunens avtalsmall. Idag 
utgår avdelningen från avtalsmallen och frågor om säkerhet hanteras oftast i dialog med 
kommunjuristen. Något som har funnits i avdelningens tanke sedan lång tid tillbaka är 
avsaknaden av en särskild rutin angående säkerhet. Dock har ingen rutin upprättats ännu. Alla 
genomförandeavtal går via avdelningschefen men det är respektive handläggares uppgift att 
granska säkerheten i samråd med avdelningschefen och vid behov med kommunjuristen.  
 
I samband med att kommunen ser över sin avtalsmall kommer viten att införas för flera 
situationer än de som tillämpas idag för att det ska bli verkningar av vad som skrivs i avtalen. 
Vid markanvisningar har vite för att följa tidplanen varit aktuellt då bostadsbyggande under 
den senaste tiden har varit i fokus hos politikerna. Vite för byggnadsskyldighet kopplat till en 
tidplan har varit aktuell inom kommunen för länge sedan. Det påpekas att det är lättare att 
inkludera den här typen av vite vid ekonomiskt gynnsamma förutsättningar.  
 
Slutligen konstaterar avdelningschefen att säkerhetens utformning är en avvägning beroende 
av flera olika parametrar och att hanteringen av säkerhet är något de måste bli bättre på. 
Rutiner behöver införas och avdelningen behöver lära sig mer om ämnet.  
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4. Säkerhet och viten – tankar kring teori och tillämpning 
Utifrån resultatet av vår fallstudie har vi kunnat konstatera att säkerheter förekom i drygt 2/3 
av de avtal där säkerhet enligt vår bedömning bör ha ställts. Resultatet visar att de kommunala 
handläggarna troligtvis har en relativt bra uppfattning om i vilka fall säkerhet bör inkluderas i 
genomförandeavtalen. De resterande 1/3 av avtalen vilka inte reglerade säkerhet, finns 
utspridda mellan olika kommuner. Det förekom även att dessa avtal, som borde innehålla 
säkerhet, återfanns inom kommuner som ändå emellanåt tillämpar säkerhet. 
 
Vi tror att detta kan vara beroende av att det i dagsläget inte finns några generella riktlinjer 
eller avtalsmallar som berör säkerhet inom alla kommuner. Detta gäller givetvis inte samtliga 
kommuner som har deltagit i undersökningen men är något som kan förekomma inom vissa. 
Liksom utfallet av de uppföljande frågorna till avtalen visar, kan detta bero på 
intresseavvägningen som ibland kan ske inom mindre kommuner. Intresseavvägningen 
innebär att kommunen undgår att kräva en säkerhet om det skulle utgöra ett hinder mot 
projektets genomförbarhet. Det bör dock nämnas att det i några enstaka avtal där säkerhet 
saknades rörde ett avtalsförhållande med ett kommunalt bostadsbolag vilket kan anses vara en 
fullgod anledning till undantaget.  
 
Den oförutsägbara tillämpningen av säkerhet kan vara ett problem för byggherren såväl som 
för kommunen. Då den nya lagstiftningen om riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal har trätt i kraft den 1 januari 2015 tror vi att detta är ett problem vars 
omfattning kommer att minska.  
 
Däremot har vi konstaterat att säkerhetens uppbyggnad i förekommande fall endast är tydlig i 
knappt hälften av avtalen. Med en tydlig, ”korrekt”, uppbyggd säkerhet åsyftas summan av 
den ekonomiska risk kommunen tar i och med byggherrens åtaganden enligt avtalet, det vill 
säga kostnader för allmänna anläggningar och mätbara viten i den mån de förekommer. 
Förhoppningsvis kommer de nya riktlinjerna även här underlätta fortsatt tillämpning av 
säkerhet då kommunerna bör se över sin generella hantering rörande detta avtalsvillkors syfte 
och uppbyggnad.  
 
Avseende säkerhetens storlek bör en kontroll av de ingående beloppen ske gentemot 6 kap.  
40 § PBL som reglerar vilka nödvändiga åtgärder och kostnader kommunen får ålägga 
byggherren. Hänsyn bör även tas till att vitesbelopp är en parameter som bygger upp 
säkerheten. Då vitesbeloppens syfte är att fungera som ett påtryckningsmedel bör dessa 
givetvis vara så pass höga att de har en avskräckande effekt mot att byggherren inte fullföljer 
sina skyldigheter enligt avtalet. Med anledning av detta torde säkerhetsbeloppet vara något 
högre än den faktiska ekonomiska risk som kommunen utsätter sig för. Bland den resterande 
hälften av avtalen, där säkerhetens uppbyggnad var otydlig, fanns det en stor variation i hur 
beloppet hade beräknats. I många fall gick det inte ens att härleda vad summan grundades på 
vilket gav en känsla av att beloppet var ”höftat”.  
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I enligt med teorin kring de olika typerna av säkerhet anser vi att nedsättning av säkerheten 
bör ske i takt med att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. I takt med att 
kommunens risk minskar finns det ingen anledning för kommunen att behålla en större 
summa än vad som motsvarar den kvarvarande ekonomiska risken. Vi anser att det känns 
naturligt att nedsättning görs och att det bör strida mot kommunens roll som myndighet att 
hålla inne med hela beloppet till dess att samtliga av byggherrens skyldigheter har fullgjorts. 
Med bakgrund av detta anser vi att utfallet av avtalsinsamlingen i detta avseende kanske var 
något förvånansvärt. Endast drygt 1/3 av de avtal där säkerhet förekom angav att nedsättning 
tilläts.  
 
Det bör uppmärksammas att avtal endast har samlats in från 22 av Sveriges kommuner. 
Innehållet har gett en överblick av hur säkerhet och viten hanteras i landets olika kommuner 
men utfallet redogör endast för en liten andel av de genomförandeavtal som upprättas i 
Sverige. 
 
Vi är av uppfattningen att en självständig bankgaranti i de flesta fall är tryggast för 
kommunen. Det bör dock observeras att detta är ett kostsamt alternativ för byggherren. Denna 
kostnad bidrar till ökade kostnader för projektet i helhet vilket kan leda till exempelvis ett 
högre försäljningspris för de ingående bostäderna. Detta är dock något som inte har tagits 
hänsyn till i arbetet då vi har avgränsat oss till att studera säkerheterna ur kommunens 
synvinkel med hänseende på dess syfte, trygghet och möjlighet att ta säkerheten i anspråk.  
 
Även moderbolagsborgen är ett bra val av säkerhet då denna i princip endast ställs av större 
bolag vilka kan antas vara ekonomiskt stabila. Däremot är det viktigt att kommunen vid 
godtagande av moderbolagsborgen närmare undersöker moderbolagets ekonomiska situation. 
Detta är givetvis mer besvärligt än att godta en bankgaranti då kommunen vet att banken 
redan har undersökt byggherrens ekonomiska möjlighet att fullgöra förpliktelserna enligt 
genomförandeavtalet. Även vid ställande av ett skuldebrev eller panträtt ligger en större börda 
hos kommunen för att undersöka byggherrens kreditmöjligheter. Att undgå att kontrollera 
byggherrens kreditmöjligheter vid dessa former av säkerhet kan således medföra en risk för 
kommunen. Rörande till exempel panträtt bör pantbrevets förmånsrättsläge kontrolleras 
genom att studera fastighetsbeviset. Om pantbrevet har en bra rätt i fastigheten anser vi dock 
att säkerhet i form av panträtt i fast egendom är tryggt. Något som både litteratur- och 
intervjustudien bekräftar. Utifrån ett kreditsäkerhetsperspektiv anser vi alltså att bankgaranti, 
oavsett typ, är tryggast. Men även moderbolagsborgen och panträtt är fullgoda alternativ. 
 
Trots att panträtt är en relativt trygg säkerhet finns det nackdelar med denna. I det fall något 
går snett och kommunen har anledning att ta säkerheten i anspråk krävs en utsökning i 
fastigheten för att panträtten ska förverkligas och kommunen ska kunna tillgodogöra sig 
säkerhetsbeloppet. Andra nackdelar med en utsökning är att det krävs att skyddsbeloppet 
uppnås och att processen med utsökning och försäljning kan ta tid. I jämförelse med en 
självständig bankgaranti är skillnaden stor. En självständig bankgaranti kräver endast att 
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formkraven är uppfyllda och utbetalas snarast efter anmaning från kommunen. Däremot kan 
det vara mer besvärligt att verkställa en utbetalning av en accessorisk bankgaranti då en mer 
omfattande bevisning och ett eventuellt juridiskt avgörande krävs. Av denna anledning 
rekommenderar vi att som kommun begära en självständig bankgaranti framför en accessorisk 
som säkerhet, trots att denna är något mer kostsam för byggherren. Framför allt bör 
kommunen uppmärksamma att båda typerna förekommer och att det finns skillnader mellan 
dessa.  
 
Samma situation förekommer avseende borgen då en enkel respektive proprieborgen fordrar 
olika villkor för verkställande. Vid enkel borgen måste kommunen först bevisa för 
borgensmannen eller moderbolaget att byggherren inte själv är kapabel att fullgöra sina 
skyldigheter. Därför är proprieborgen att föredra då kommunen kan vända sig mot 
borgensmannen eller moderbolaget direkt. Det kan noteras att borgensåtagandet i sig kan vara 
olika vitt utformat. Borgensmannen kan gå i villkorad borgen för byggherren för antingen en 
enstaka avtalsparagraf eller hela avtalsinnehållet, det vill säga för förpliktelser som sträcker 
sig utöver de rent ekonomiska skyldigheterna. Rörande förverkligande av skuldebrev är de 
relativt lätta att realisera då byggherren ska betala när kommunen begär det, förutsatt att de 
kan bevisa att skyldigheterna enligt avtalet inte är uppfyllda.  
 
Avseende möjligheten att ta säkerheten i anspråk är både pantbrev, accessorisk bankgaranti, 
skuldebrev och enkel borgen beroende av en mer omfattande bevisning eller ytterligare 
processer för verkställande. Således anser vi att den självständiga bankgarantin alternativt 
proprieborgen hos ett moderbolag eller annan, extern, borgensman är lättast att förverkliga. 
 
Liksom Jensen menar bör valet av säkerhet korrelera med vem byggherren är. Vid projekt 
med byggherrar vars moderbolag utgör en trygg partner är givetvis moderbolagsborgen ett bra 
val av fullgod säkerhet, både för kommunen och byggherren. Moderbolagsborgen är ett bra 
alternativ för byggherren då det inte medför några höga kostnader. För kommunens del är det 
ett bra val då det inte är svårt att få byggherren att gå med på detta samt att det är lätt att 
realisera säkerheten om den är i form av en proprieborgen. Då mindre byggherrar agerar som 
avtalspart är snarare extern proprieborgen, självständig bankgaranti eller panträtt det bästa 
alternativet i avsaknad av ett fullgott moderbolag. Med hänsyn till vem byggherren är kan det 
alltså vara minst lika bra med en moderbolagsborgen som en självständig bankgaranti.  
 
Att byggherrens storlek är något som har en inverkan på valet av säkerhet bör vara försvarligt 
även med hänsyn till likhetsprincipen. Då en mindre byggherre kan medföra en större risk i 
projektet bör det vara skäligt att denna ska kunna ställa en annan säkerhet än en stor, etablerad 
aktör. Då detta tankesätt medför att byggherrarna delas in i kategorier baserade på dess storlek 
och preferenser bör hänsyn dock tas till likhetsprincipen inom respektive kategori. Med detta i 
åtanke kan det, liksom Jensen menar, alltså anses vara skäligt att behandla byggherrar olika i 
detta avseende. 
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Beträffande vitesbeloppens storlek bör dessa vara tillräckligt höga för att fungera som ett 
påtryckningsmedel och inget som byggherren lätt kan försumma. Eftersom vi inte har kunnat 
veta hur stora de faktiska kostnaderna är för till exempel de vitesbelagda träden i 
genomförandeavtalen kan vi inte avgöra om ett påslag har gjorts eller inte. Det bör dock 
observeras att beloppen ändå ska vara av rimlig storlek i förhållande till vad vitet avser.  
Det är kanske något förvånande att vite för tidplan förekom i en så liten utsträckning i 
fallstudien med tanke på att detta tidigare har varit specificerat i de tre normalförslag som har 
publicerats av nuvarande SKL. Det är möjligt att denna typ av vite numera anses vara 
inkluderad i vitet för att fullgöra byggnadsskyldighet då den är kopplad till en tidsfrist. 
 
Det har varit intressant att ta del av svaren på de frågor som har följt upp avtalsinnehållet. 
Något som har framkommit är att politiken har en stor inverkan på hur kommunerna väljer att 
hantera dessa frågor. Framför allt i de något mindre kommunerna där det kan vara svårare att 
skapa genomförbara projekt. Av denna anledning tar kommunen kanske inte alltid på sig en 
så ”tuff” förhandlingsposition gentemot byggherren. Det politiska intresset för att främja 
byggande är ibland större än intresset för genomförandeavtalens detaljerade innehåll vilket vi 
har förståelse för.  
 
Det kan konstateras att de flesta kommuner som svarade på de uppföljande frågorna baserar 
säkerhetsbeloppet på samma grunder. Några undantag förekom men överlag har de en god 
uppfattning om hur beloppet bör byggas upp. Detta är dock något som inte återspeglades i 
fallstudien. Rörande säkerhetens typ framgick det inte sammantaget i intervjuerna att en 
säkerhet föredras framför de andra. Detta kan bero på att valet av säkerhet anpassas efter 
byggherren och dess storlek. Även frågan angående huruvida kommunerna granskar den 
ställda säkerhetens täckning verkar vara något som behandlas olika mellan kommunerna. Att 
det till och med förekommer att en kommun svarar nej på denna fråga anser vi vara 
illavarslande. Detta då vi anser att syftet med att tillämpa säkerhet går förlorat. Förutsatt att 
kommunen i fråga inte alltid tillämpar bankgaranti då banken granskar byggherrens 
kreditvärdighet. Självklart kan slumpen bidra till att exempelvis ett pantbrev råkar ha bästa 
rätt i en fastighet trots att en granskning av fastighetsbeviset inte har genomförts. Att de flesta 
av kommunerna aldrig har behövt ta säkerheten i anspråk kan givetvis vara en bidragande 
faktor till att säkerheten inte alltid granskas så noga. Samma faktum spelar förmodligen in 
även på rutinerna kring valet av säkerhet och utformningen av denna i genomförandeavtalen.   
 
En av kommunerna berättade att de vid uppskattade kostnader för allmänna anläggningar 
räknar upp beloppet med en faktor. Att ta höjd för den osäkerhet som finns rörande 
uppskattade kostnader för säkerhets skull är något som även avdelningschefen vid den mer 
ingående intervjun poängterade. Vi håller med om att detta är något som det är viktigt att 
tänka på så att säkerheten täcker in de faktiska kostnaderna. Även vikten av att säkerheten 
anpassas efter motparten men att valet också ska fungera för kommunen bekräftades vid 
intervjun. Kommunen tar ofta hjälp av ekonomiavdelningen och kommunjuristen under 
processen med att utforma säkerheten i genomförandeavtalet. Detta anser vi vara klokt då 
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kompetens inom ämnet även kan finnas bland andra tjänstemän inom kommunen. Säkerheten 
har fått mer fokus sedan det inträffade att en avtalspart till kommunen gick i konkurs. Efter 
denna händelse har fokus på risken i projekten ökat och kommunen anser sig behöva införa 
rutiner för säkerhet samt öka kunskaperna inom ämnet. Vi tror att det sannolikt krävs att något 
går snett innan en kommun inser vikten av en fullgod säkerhet. 
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5. Slutsatser 
Vi anser att säkerhet alltid ska krävas för de genomförandeavtal som medför en ekonomisk 
risk för kommunen. Säkerhetens belopp bör byggas upp av kostnaden för allmänna 
anläggningar och eventuella mätbara viten. Trots att många kommuner enligt intervjustudien 
verkar ha den teoretiska kunskapen kring säkerhetens uppbyggnad verkar det inte alltid 
återspeglas i praktiken. Detta då endast hälften av avtalen enligt oss tydligt härledde 
säkerhetsbeloppets härkomst. I och med fallstudien har vi kunnat konstatera att både 
tillämpningen av säkerhet och dess uppbyggnad är något som varierar såväl mellan som inom 
kommuner. Avseende nedsättning av säkerheten anser vi att detta alltid bör tillämpas i takt 
med att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt avtalet då kommunen inte har någon 
anledning att hålla inne på ett högre belopp än vad som motsvarar den kvarstående 
ekonomiska risken.  
 
Vi har konstaterat att en självständig bankgaranti eller moderbolagsborgen i form av 
proprieborgen generellt är de tryggaste alternativen ur kommunens perspektiv. Däremot bör 
alltid en anpassning vid valet av säkerhet ske utifrån flera faktorer. Bland annat utifrån vem 
byggherren är och vad denne har för preferenser. Vid denna avvägning kan det även vara bra 
att tänka på kreditsäkerheten och hur enkelt det är att realisera beloppet. 
 
Trots att de flesta kommuner inte har upplevt att genomförandeavtalet inte fullgörs är det bra 
att ligga steget före med en fullgod säkerhet. Motparten kan alltid medföra en risk, även de 
större aktörerna. Vikten av en fullgod säkerhet visar sig kanske först när det är för sent.  
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Genomförandeavtalen som har legat till grund för fallstudien har sammanställts i en bilaga 
som ej bifogats denna rapport. Inte heller presentation av Ulf Jensen rörande säkerheter i 
exploateringsavtal finns bifogad denna rapport. Vid frågor rörande bilagorna, kontakta 
institutionen för Fastigheter och byggande på Kungliga Tekniska Högskolan.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Statistik genomförandeavtal 

   
	   	   	  Deltagande Antal Procent 
Tiilfrågade	  kommuner	   57	  

	  Deltagande	  kommuner	   22	   39%	  
Insamlade	  avtal	   100	  

	  
	   	   	  
Förekomst 

Antal 
avtal Procent 

Säkerhet	  förekom	   52	   52%	  
Säkerhet	  saknades	   21	   21%	  
Säkerhet	  krävdes	  ej	   27	   27%	  

	   	   	  Tydligt	  uppbyggd	  säkerhet	   25	   48%	  
Nedsättning	  av	  säkerhet	   19	   37%	  

	   	   	  Vite	  förekom	   36	   Minst	  ett	  vite	  förekom	  i	  dessa	  avtal	  

	   	  
	   	   	  
Fördelning säkerhet 

Antal 
avtal Procent 

Moderbolagsborgen	   8	   15%	  
Proprieborgen	   1	   2%	  
Skuldebrev	   4	   8%	  
Panträtt	   6	   12%	  
Bankgaranti	   19	   37%	  
Valfri	   14	   27%	  

	   	   	  
	   	   	  
Fördelning viten 

Antal 
avtal Procent 

Tidplan	   2	   3%	  
Träd	   9	   15%	  
Nyttja	  allmän	  plats	   3	   5%	  
Fullgöra	  förpliktelser	   3	   5%	  
Överlåta	  avtalet	   5	   8%	  
Överlåta	  mark	   20	   34%	  
Byggnadsskyldighet	   14	   24%	  
Användning	  annat	  ändamål	   3	   5%	  

 


