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Förord 
 
Tillkomsten av fastighetsbildningslagen år 1997 i Finland innebar att en helt ny 
förrättning "reglering av byggnadsmark" infördes i marklagstiftningen. Tanken 
var att detta skall befrämja planering och plangenomförande genom att leda till 
rättvisare vinstfördelning fastighetsägare emellan inom ett detaljplanerat 
område. Den nya förrättningen har inspirerat mig att granska förrättningens 
egenskaper, användbarhet och problem för att kunna förutse hur den kommer att 
fungera och uppfylla sina målsättningar samt om omregleringsinstitutet kanske 
kan förbättras. Vid analysen har jag utnyttjat information och erfarenheter av 
motsvarande förfaranden, särskilt i Sverige (exploateringssamverkan) och 
Tyskland (Baulandumlegung) men också i Frankrike (AFU de remembrement).  
 
Ett särskilt tack riktas till min handledare, professor Hans Mattsson som har 
orkat leda mig under de år som arbetet pågått och biträdande professor Thomas 
Kalbro som var opponent vid mitt slutseminarium och gav goda synpunkter för 
fortsatt arbete. Jag vill också tacka Chargé d’Études Rodrigo Acosta, tekn.lic. 
Olli Ahllund, professor Hartmut Dieterich, tomtchef Jussi Eerolainen, 
universitetsadjunkt Leif Eidenstedt, doktorand Peter Ekbäck, professor Ari 
Ekroos, doktor Klas Ernald Borges, professor Veikko O. Hyvönen, universitets-
lektor Barbro Julstad, överdirektör Pauli Karvinen, lantmäteriråd Arvo 
Kokkonen, direktör Jussi Palmu, Präsident Rolf Richter, Leitender 
Vermessungsdirektor Klaus Rinne, civiling. Eije Sjödin, stadsgeodet Timo 
Soininen, DI Mikko Uimonen, lantmäteriråd Raimo Vajavaara och professor 
Arvo Vitikainen som ha kommit med värdefulla synpunkter och diskussioner 
under arbetets gång. Vidare vill jag rikta ett varmt tack till överingenjör Hannu 
Aarnio, sekreterare Ritva Asplund, FM Marjatta Huuhtanen, DI Mikael 
Karlsson, sekreterare Birgitta Lindström, sekreterare Suvi Tuomi och lektor 
Pirjo Viitanen som hjälpt med mig språket, bearbetning av materialet och med 



 

arrangemang av praktiska saker. Ett tack också till alla andra vilka har 
medverkat i anslutning av rapportskrivandet inklusive mina studenter vid 
Tekniska högskolan i Esbo som har deltagit i seminariekurser som behandlat 
omreglerings verksamhet och gjort studier inom ämnesområdet.  
 
För undersökningen och skrivandet av denna avhandling har det varit ytterst 
viktigt att jag kunnat studera och forska vid avdelningen för fastighetsvetenskap 
vid KTH under ett och ett halvt år och också blivit bekant med verksamheter i 
Tyskland under flera resor. Detta har möjliggjorts genom finansiellt stöd för 
vilket vill jag rikta ett tack till Finska Akademin och Tekniska högskolans 
stödfond samt för avdelningen till fastighetsvetenskap. 
 
 
Helsingfors i oktober 2000. 
 
Kauko Viitanen 
 
 
 
 
 



 

 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 
Förord 
Innehållsförteckning ............................................................................................................... 7 
Förkortningar ......................................................................................................................... 12 
1 Inledning.............................................................................................................................. 15 

1.1 Produktion av byggnadsmark.................................................................................. 15 
1.1.1 Exploateringsprocessen................................................................................... 15 
1.1.2 Anpassning av ägar- och fastighetsförhållanden vid  
         produktion av byggnadsmark ......................................................................... 19 
1.1.3 Samverkan mellan enskilda och offentliga intressen................................. 22 
1.1.4 Relevansen av studieområdet ......................................................................... 23 

1.2 Undersökningens syfte och struktur....................................................................... 25 
1.2.1 Forskningsproblem och syfte ......................................................................... 25 
1.2.2 Forskningsmetodik ........................................................................................... 26 
1.2.3 Avgränsning av forskningsområdet............................................................... 27 
1.2.4 Uppläggning av studien................................................................................... 27 

2 Problemet omreglering av byggnadsmark ..................................................................... 30 
2.1 Markanvändningsplanering och plangenomförande........................................... 30 

2.1.1 Markanvändningsplanering ............................................................................ 30 
2.1.2 Plangenomförande............................................................................................ 32 

2.2 Grunderna i omregleringsförfarandet .................................................................... 36 
2.2.1 Definitioner av omreglering av byggnadsmark sett i  
         ett internationellt perspektiv ........................................................................... 36 
2.2.2 Typindelning av förfaranden för omreglering av byggnadsmark ............ 44 
2.2.3 Problembeskrivning ......................................................................................... 48 

2.3 Målsättningar med omreglering av byggnadsmark............................................. 49 
2.4 Aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark .................................................... 51 
2.5 Aktörer och organisation för omreglering av byggnadsmark............................ 53 

2.5.1 Parter och deras intressen................................................................................ 54 
2.5.2 Sammanjämkning av olika intressen............................................................. 57 



 

 8

2.5.3 Organisation av omreglering av byggnadsmark.......................................... 60 
2.6 Processer vid omreglering av byggnadsmark....................................................... 62 
2.7 Omreglering av byggnadsmark inom exploateringsprocessen.......................... 65 

2.7.1 Omreglering av byggnadsmark och exploateringsprocessen.................... 65 
2.7.2 Förhållandet mellan omreglering av byggnadsmark och planläggning .. 68 

2.8 Ekonomisk mekanism vid omreglering av byggnadsmark................................ 70 
2.9 Erfarenheter med omreglering av byggnadsmark................................................ 72 

2.9.1 Exempel på förbättrad plankvalitet som en följd av  
         omreglering av byggnadsmark ....................................................................... 73 
2.9.2 För- och nackdelar med omreglering av byggnadsmark............................ 76 
2.9.3 Slutsatser av granskningen av erfarenheter.................................................. 79 

2.10 Effektivitet och funktionalitet vid omreglering av byggnadsmark................. 80 
3 Planläggning och plangenomförande i Tyskland, Sverige och Frankrike ............... 82 

3.1 Inledning..................................................................................................................... 82 
3.2 Planläggning............................................................................................................... 83 

3.2.1 Regionplanläggning ......................................................................................... 84 
3.2.2 Generalplanläggning........................................................................................ 84 
3.2.3 Detaljplanläggning ........................................................................................... 86 
3.2.4 Planläggningssystem och fastighetsmarknader........................................... 88 

3.3 Plangenomförande .................................................................................................... 91 
3.3.1 Genomförandeskyldighet................................................................................ 91 
3.3.2 Främjande av plangenomförande................................................................... 93 
3.3.3 Kostnader av plangenomförande .................................................................108 
3.3.4 Plangenomförande i praktiken .....................................................................110 
3.3.5 Om metoder för plangenomförande med avseende på  
          omreglering av byggnadsmark ....................................................................112 

4 Omregleringsförfaranden i Tyskland, Sverige och Frankrike ..................................115 
4.1 Målsättningar och förutsättningar med omreglering av byggnadsmark ........115 

4.1.1 Tyskland...........................................................................................................116 
4.1.2 Sverige..............................................................................................................118 
4.1.3 Frankrike ..........................................................................................................121 
4.1.4 Sammanfattning av instrumenten ................................................................122 

4.2 Aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark ..................................................125 
4.2.1 Initiering...........................................................................................................125 
4.2.2 Beslut om att utföra omreglering.................................................................128 
4.2.3 Bestämmande av delningsgrund ..................................................................135 
4.2.4 Markanvändningsplanering ..........................................................................137 
4.2.5 Upprättande av omregleringsplan................................................................137 
4.2.6 Bestämning av ersättningar...........................................................................142 
4.2.7 Fastighetsbildning och tillträde till ägorna.................................................144 
4.2.8 Byggande av infrastruktur.............................................................................144 
4.2.9 Finansiering .....................................................................................................145 
4.2.10 Omregleringens avslutande........................................................................146 
4.2.11 Besvär.............................................................................................................146 
4.2.12 Uppgifter efter avslutandebeslut................................................................148 

4.3 Aktörer och organisation av omreglering av byggnadsmark...........................149 
4.3.1 Aktörer..............................................................................................................149 



 

 9

4.3.2 Organisering ....................................................................................................152 
4.3.3 Slutsatser..........................................................................................................155 

4.4 Processer vid omreglering av byggnadsmark.....................................................157 
4.4.1 Tyskland...........................................................................................................157 
4.4.2 Sverige..............................................................................................................161 
4.4.3 Frankrike ..........................................................................................................163 
4.4.4 Aspekter på omregleringsprocesserna........................................................167 

4.5 Omreglering av byggnadsmark och exploateringsprocess...............................170 
4.5.1 Byggnadsmarkregleringens funktion vid markexploatering...................170 
4.5.2 Uppgiftsfördelning mellan olika aktörer inom  
          markexploatering med omreglering ...........................................................173 
4.5.3 Anknytning till markanvändningsplanering...............................................178 

4.6 Ekonomisk mekanism vid omreglering av byggnadsmark..............................182 
4.6.1 Helhetslönsamhet ...........................................................................................182 
4.6.2 Samhällelig vinst ............................................................................................184 
4.6.3 Vinstfördelning mellan deltagare.................................................................185 
4.6.4 Finansiering .....................................................................................................186 

4.7 Omfattning och erhållna erfarenheter..................................................................189 
4.7.1 Omfattning av omregleringsverksamhet ....................................................190 
4.7.2 Omregleringsområdens storlek och förfarandens varaktighet................191 
4.7.3 Omreglering i jämförelse med andra genomförandemetoder.................193 
4.7.4 Förhållande till planläggning........................................................................196 
4.7.5 Erhållna erfarenheter av omreglering..........................................................198 
4.7.6 Sammanfattning..............................................................................................202 

4.8 Effektivitet och funktionalitet vid omreglering av byggnadsmark .................202 
4.8.1 Hur omregleringsförfarandenas allmänna målsättningar uppnås ...........202 
4.8.2 Omreglering som metod att förverkliga markägarnas målsättningar....206 
4.8.3 Kostnadseffektivitet .......................................................................................208 
4.8.4 Slutsatser om omregleringsförfarandenas funktionalitet .........................209 

5 Planläggning och plangenomförande i Finland ..........................................................212 
5.1 Inledning...................................................................................................................212 
5.2 Planläggning.............................................................................................................213 

5.2.1 Planering på landskapsnivå...........................................................................216 
5.2.2 Generalplanläggning......................................................................................216 
5.2.3 Detaljplaneläggning .......................................................................................218 
5.2.4 Planläggningssystem och fastighetsmarknader.........................................223 

5.3 Plangenomförande ..................................................................................................226 
5.3.1 Genomförandeskyldighet..............................................................................226 
5.3.2 Främjande av plangenomförande.................................................................228 
5.3.3 Kostnader av plangenomförande .................................................................244 
5.3.4 Plangenomförande i praktiken .....................................................................248 
5.3.5 Om metoder för plangenomförande med avseende på omreglering......251 

6 Reglering av byggnadsmark i Finland .........................................................................254 
6.1 Målsättningar och förutsättningar med finsk reglering av byggnadsmark ....259 

6.1.1 Att underlätta planläggning ..........................................................................261 
6.1.3 Vid planändringar...........................................................................................267 
6.1.4 Strandområden ................................................................................................271 



 

 10

6.1.5 Generalplaneområden....................................................................................272 
6.1.6 Omedelbart förväntad bebyggelse...............................................................273 
6.1.7 Sammanfattning och slutsatser.....................................................................277 

6.2 Aktiviteter vid finsk reglering av byggnadsmark ..............................................279 
6.2.1 Initiering...........................................................................................................280 
6.2.2 Beslut om att utföra omreglering.................................................................281 
6.2.3 Bestämmande av utgångsvärden..................................................................292 
6.2.4 Markanvändningsplanering ..........................................................................301 
6.2.5 Upprättande av omregleringsplan................................................................301 
6.2.6 Bestämning av ersättningar...........................................................................304 
6.2.7 Fastighetsbildning och tillträde till ägorna.................................................309 
6.2.8 Byggande av infrastruktur.............................................................................309 
6.2.9 Finansiering .....................................................................................................309 
6.2.10 Omregleringens avslutande ........................................................................311 
6.2.11 Besvär.............................................................................................................311 
6.2.12 Uppgifter efter avslutandebeslutet.............................................................312 

6.3 Aktörer och organisering inom finsk reglering av byggnadsmark .................312 
6.3.1 Aktörer..............................................................................................................312 
6.3.2 Organisering ....................................................................................................314 
6.3.3 Slutsatser..........................................................................................................315 

6.4 Processer inom finsk reglering av byggnadsmark .............................................318 
6.4.1 Aspekter på omregleringsprocessen............................................................320 

6.5 Reglering av byggnadsmark och exploateringsprocess....................................321 
6.5.1 Omregleringens uppgift inom markexploatering......................................321 
6.5.2 Olika aktörers uppgifter vid markexploatering i  
         samband med omreglering............................................................................322 
6.5.3 Anknytning till markanvändningsplanering...............................................325 

6.6 Ekonomisk mekanism vid finsk reglering av byggnadsmark..........................327 
6.6.1 Helhetslönsamhet ...........................................................................................327 
6.6.2 Samhällelig vinst ............................................................................................328 
6.6.3 Vinstfördelning mellan deltagare.................................................................329 
6.6.4 Finansiering .....................................................................................................329 

6.7 Omfattning och erhållna erfarenheter..................................................................331 
6.7.1 Erhållna erfarenheter av plannyskifte .........................................................331 
6.7.2 Fältexperiment med reglering av byggnadsmark ......................................332 

6.8 Effektivitet och funktionalitet ...............................................................................334 
6.8.1 Uppfyllande av omregleringsförfarandets allmänna målsättningar.......334 
6.8.2 Reglering av byggnadsmark som metod att förverkliga  
         markägarnas målsättningar...........................................................................335 
6.8.3 Kostnadseffektivitet .......................................................................................336 
6.8.4 Sammanfattande slutsatser om omreglerings- 
        förfarandenas funktionsduglighet .................................................................337 

7 Sammanfattande villkor och uppslag till utveckling av institutet  
     omreglering av byggnadsmark....................................................................................339 

7.1 Villkor för omreglering av byggnadsmark i allmänhet ....................................339 
7.2 Utvecklingsförslag för finsk reglering av byggnadsmark................................353 



 

 11

 
7.2.1 Målsättningar för reglering av byggnadsmark och  
         förutsättningar för inledande av förfarandet ..............................................353 
7.2.2 Uppbyggnad av det egentliga förrättningsförfarandet .............................358 
7.2.3 Förslag till ny elementstruktur för förrättningen för  
         reglering av byggnadsmark...........................................................................362 

8 Summary – The Finnish Urban Land Readjustment Procedure in  
   an International Context .................................................................................................364 
Referenser.............................................................................................................................377 
 
 



 

 12

 

 

 

Förkortningar 
 
Förkortningar rörande Finland 
 
BF Byggnadsförordning (26.6.1959/266) 
BL Byggnadslag (16.8.1958/370) 
FörKL Förköpslag (5.8.1977/608) 
GL Finlands grundlag (11.6.1999/731) 
HFD Högsta förvaltningsdomstolen  
HFF Handbok för förrättningsförfarandet (Lantmäteriverket, 

Centralförvaltningen; Rekommendation 19.12.1996, 431/30/96) 
HsL Hälsoskyddslag (19.8.1994/763) 
IM Inrikesministeriet 
InlL Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

(29.7.1977/603) 
KL Kommunlag  (17.3.1995/365) 
KMA Fastighetsbildningsförordning (20.12.1996/1189) 
KML Fastighetsbildningslag  (12.4.1995/554) 
Kom Kommittébetänkande 
LAVA Lag om allmänna vatten- och avloppsverk (23.12.1977/982) 
MBF  Markanvändnings- och byggförordning (10.9.1999/895) 
MBL Markanvändnings- och bygglag (5.2.1999/132) 
MIL Lantmäteriingenjörernas Förbund 
MM Miljöministeriet 
MTK Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter 
PlanSL Lag om skifte inom planläggningsområde (20.2.1960/101) 
PNS Plannyskifte; omregleringsförrättning enligt PlanSL  
RBM Reglering av byggnadsmark; omregleringsförrättning enligt 

 KML 
RP Regeringens proposition 
VJL Lag om reglering av legoområden i stad och köping 

(9.3.1962/218) 
VR Statens Järnvägar 
VägF Förordning om allmänna vägar (30.12.1957/482) 
VägL Lag om allmänna vägar (21.5.1954/243) 



 

 13

 
Förkortningar rörande Frankrike 
 
AFU Association Foncière Urbaine samt även omregleringsinstitutet 

enligt Code de l’Urbanisme AFU de groupement enligt Code de 
l’Urbanisme 

C.urb. Code de l'Urbanisme 
DDE Direction Départementale de l'Èquipement  
L Loi 
MARNU Modalités d'Application de la Réglementation Nationale 

Urbaine 
NA non aménagée (framtida exploateringszoner i POS) 
PAE Programme d'Aménagement d'Ensemble 
PAZ Plan d'Aménagement de Zone 
POS Plan d'Occupation des Sols 
R Règlement 
SD Schéma Directeur 
SNAL Syndicat National de Aménageurs Lotisseurs 
TLE Taxe Locale d'Équipement 
ZAC Zone d'Aménagement Concerté 
 
 
Förkortningar rörande Sverige 
 
AL Anläggningslagen (1973:1149) 
BFR Byggforskningsrådet 
BoV Boverket 
ESL Lagen om exploateringssamverkan (1987:11) 
ExL Expropriationlagen (1972:719) 
FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988)  
FL Förköpslagen (1967:868) 
FN Förenta Nationerna 
LL Ledningsrättslagen (1973:1144) 
LM Lantmäterimyndighet 
PBL Plan- och bygglagen (1987:10) 
Prop. Regeringens proposition 
SFL Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 
SOU Statens offentliga utredningar 
VAL Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar  

(1970:244) 
 
 
 



 

 14

Förkortningar rörande Tyskland 
 
BauGB Baugesetzbuch vom 8.12.1986 (BGBl. I S. 2253), Änderung 

vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141) 
BBauG Bundesbaugesetz vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 341) 
BGBl.  Bundesgesetzblatt 
GG Grundgesetz vom 23.5.1949 (BGBl. I S. 1) 
NJW Neue Juristische Wochenschrift  
UL Umlegung; omregleringsförfarande enligt BauGB 
VE-plan Vorhaben und Erschließungsplan 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25.5.1976 (BGBl. I S. 1253) 
ÖbVI  Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
 
 
Övrigt 
 
GIS Geografiska informationssystem 
HD Högsta domstolen 
LMV Lantmäteriverket 
LP/R Land Pooling/Readjustment 
VA Vatten och avlopp 
 
 
(Några av ovanstående förkortningar ansluter till gängse förkortningar på finska) 



 

 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inledning 

 

1.1 Produktion av byggnadsmark 
 
Vid exploatering måste man normalt anpassa befintlig fastighetsstruktur till ny 
markanvändning. Detta förutsätter ofta att fastighetsindelning och/eller ägande-
förhållanden förändras. Om t.ex. exploatören inte äger eller på annat sätt 
disponerar hela det erforderliga markområdet måste han/hon förvärva behövlig 
mark för att genomföra exploateringen. Dessa moment av anpassning av 
fastighetsstrukturen är den centrala frågan i denna undersökning. 
 

1.1.1 Exploateringsprocessen 
 
I exploatering ingår alltid vissa centrala aktiviteter såsom initiering, mark-
åtkomst (genom förvärv av mark eller rätt att nyttja mark), planering av marken, 
projektering av byggnader och anläggningar, finansiering, tillstånd från myndig-
heter, byggande av hus och anläggningar samt uppföljning och utvärdering av 
projektet (t.ex. Cadman & Austin-Crowe 1991; Kalbro 1992). Följden blir att 
exploatering normalt berör många intressenter. Samordning av samtliga 
aktiviteter och intressenter leder lätt till en komplicerad process.  
 
Ernald Borges (1996 s. 22-45) har uppdelat exploateringsprocessen i moment 
(delar) för att skapa en modell för att analysera processen och aktörernas 
medverkan i den (se fig. 1.1.1). Aktörer har han därtill indelat i tre huvud-
grupper: offentlig sektor (stat och kommun), offentlig sektor i samarbete med 
enskild sektor och enskild sektor. 
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Figur 1.1.1 Moment för beskrivning av exploateringsprocesser (Ernald 
Borges 1996 s. 43). 

 
 
Momenten har ordnats för att återspegla en viss kronologi, även om olika 
moment försiggår parallellt och på varierande sätt i olika exploateringsfall. 
Momentens innehåll har Ernald Borges beskrivit utgående från Kalbros (1992) 
kommentarer till det svenska exploateringssystemet. Då en genomgång av 
momenten kan förbättra förståelse av processen och ge tillfälle till att klarlägga 
några centrala begrepp görs en kort belysning av momenten nedan. Den utgår 
primärt från svenska förhållanden, eftersom källorna är svenska, men 
kompletteras med utblickar mot andra förhållanden. 
 
Varje process måste initieras. Initieringen kan göras av olika skäl och av olika 
aktörer. Kalbro (1992 s. 21) tar upp två principiellt olika skäl: behov av att 
förändra ett ineffektivt sätt att utnyttja ett markområde och behov av att finna 
mark för visst ändamål. Initiativet till att förändra markanvändningen kan 
komma från markägare eller kommun men också från tredje part såsom en 
exploatör som vill uppföra bebyggelse för försäljning. Initieringsfasen leder 

 
Aktiv medverkan i   Offentlig 
exploateringsprocessen:  Offentlig  + Enskild     Enskild 

    Stat Kommun   Stat Kommun  
Moment: 
Initiering 
Markförvärv 
   Strategiska 
   Plangenomförande 
Planprocessen 
   Icke produktionsförberedande 
   Produktionsförberedande 
Tillståndsgivning 
Utvärdering 
Genomförandeavtal 
Avgiftsuttag/finansiering 
   Mark/gemensamma anordningar 
   Byggnader 
Byggprocessen 
   Gemensamma anordningar 
   Byggnader 
Överlåtelse/förvaltning 
   Gemensamma anordningar 
   Byggnader 
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kanske förr eller senare till ett formellt (eller informellt) beslut om att gå vidare 
med processen. 
 
I samband med exploateringen måste man nästan regelmässigt anpassa ägar- 
och/eller fastighetsförhållanden till det nya användningssättet. Markförvärv kan 
enligt Kalbro (1992 s. 81) uppdelas i strategiska och plangenomförande. 
Strategiska markvärv genomförs före upprättande av en detaljplan i syfte att 
påverka planens utformning och genomförande och för att tillgodogöra sig den 
markvärdestegring som uppkommer när ett område planläggs. Förvärven kan 
göras av såväl kommun som privata exploatörer. Plangenomförande 
markförvärv syftar till att anpassa ägarförhållanden och fastighetsindelning till 
en mer detaljerad plan, t.ex. en detaljplan. Alla markförvärv genomförs vanligen 
frivilligt men i vissa fall kan också tvångsförvärv med stöd av olika 
lagbestämmelser genomföras. Tvångsförvärv kan främst användas av kommun 
och stat. Privata exploatörer har inte samma tillgång till expropriativa 
markförvärv utan måste normalt sluta överenskommelser med fastighetsägarna 
inom ett önskat exploateringsområde. Här bör kanske poängteras att Kalbro i sin 
beskrivning främst utgår från svenska förhållanden. 
 
Planprocessen syftar till att konkretisera idéer om exploateringsprojektet genom 
att avgränsa mark för olika ändamål inom exploateringsområdet. Ofta sker plan-
läggningen i en kontinuerlig process från enkla skisser som vidareutvecklas till 
ett planförslag och sedermera till en regelrätt plan, t.ex. en formellt bindande 
detaljplan. En översiktsplan kan utgöra ett program för upprättande av 
detaljplaner. Som en integrerad del av planprocessen görs utredningar och 
planer för tekniska anordningar. Planläggningen är en kommunal angelägenhet i 
många länder men kan i andra länder initieras och utarbetas av exploatören för 
att först i ett senare skede underställas kommunen. Deltagande t.ex. i form av 
samråd med markägare, olika intressenter och allmänheten är vanligen ett viktigt 
moment i planprocessen. (Ernald Borges 1996 s. 25-26) 
 
I de flesta länder krävs tillstånd för byggande och andra förändringar av 
markanvändningen. Inom ett detaljplanområde betyder detta normalt att 
kommunen genom bygglov kontrollerar att enskilda exploateringsprojekt 
överensstämmer med upprättad plan. Det finns också länder där 
tillståndsgivning utgår enbart från en rådgivande översiktligt plan utan offentligt 
fastställda detaljplaner. (Kalbro 1992 s. 23; Ernald Borges 1996 s. 26) 
 
Ekonomiska, tekniska och andra utvärderingar görs kontinuerligt under hela 
exploaterings- och planläggningsprocessen. Kommunerna har intresse av 
utvärderingar av samhällsekonomiska effekter medan exploatörerna i första 
hand anlägger ett företagsekonomiskt perspektiv. Varje aktör gör utvärderingar 
huvudsakligen utifrån ett eget perspektiv, t.ex. exploateringens nytta för 
kommunens ekonomi eller exploatörens erbjudande om finansiering av 
kommunala anläggningar. De kan även utgå från ansvarig politikers prestige och 
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personliga nytta av ett projekt. Listan på exempel kan göras lång. Beroende på 
land kan betydelsen av ett olika utvärderingar såsom beslutsunderlag variera 
påtagligt. (Ernald Borges 1996 s. 26) 
 
Olika typer av genomförandeavtal förekommer mellan kommun och exploatör 
som ett komplement till en detaljplan. Med hjälp av avtalet fastställer parterna 
gemensamma mål och/eller reglerar respektive parts rättigheter och skyldigheter 
vid exploateringen. Kommunens förhandlingsposition baserar sig ofta på ett 
kommunalt planmonopol och en rätt att bevilja bygglov. Avtalen är dock 
frivilliga överenskommelser som torde gagna bägge parter och främja 
exploateringen. (Ernald Borges 1996 s. 27; Kalbro 1992 s. 167-180) 
 
En exploatering leder till stora investeringar i mark, gemensamma anordningar 
och byggnader. Detta medför att ny bebyggelse normalt måste ge ett rejält 
överskott. Beroende på kostnader är behovet av extern finansiering vanligtvis 
påtagligt. Kommunen kan ha ansvar för byggande av gemensamma anordningar 
såsom gator, grönområden och VA-anläggningar och den kan också ha rätt att ta 
ut avgifter från fastighetsägare för full eller begränsad kostnadsbetäckning. 
Skyldigheter och rättigheter varierar emellertid mellan länder. Det kan också 
finnas statligt stöd t.ex. för finansiering av bostadsbyggande. I andra länder får 
enskilda konsumenter bära hela kostnaden för sin bostad utan kommunala eller 
statliga subventioner. (Ernald Borges 1996 s. 27; Kalbro 1992 s. 24) 
 
Byggprocessen ligger i slutet av exploateringsprocessen. Processen kan uppdelas 
i anläggningsarbeten för infrastruktur och i husbyggande. Ansvaret för 
uppförande av bebyggelse åvilar byggherren som ofta måste anlita konsulter och 
byggentreprenörer för själva projekteringen och byggnadsarbetena. Inom 
områden med flera fastighetsägare behövs ofta ett samordnat ansvar för 
anläggnings arbeten. (Ernald Borges 1996 s. 28; Kalbro 1992 s. 24) 
 
Det sista momentet i exploateringsprocessen är enligt Ernald Borges (1996 s. 23, 
28) överlåtelse/förvaltning av nybyggda fastigheter. I vissa länder finns t.ex. 
allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag som har en central roll vid såväl 
exploatering som i överlåtelse- och/eller förvaltningsskedet. I andra fall kan 
förvaltningen utövas av enskilda ägare av hela hus eller uppdelats i form av 
ägarlägenheter i flerbostadshus. Enligt Kalbro (1992 s. 19) hör förvaltningen 
inte till exploateringsprocessen utan är det normala tillståndet i en fastighets liv 
som ibland bryts av ett kortvarigt exploateringsskede.1 Huvuddelen av 
livscykeln består således av förvaltning. 
 
Beskrivningen ovan har gett en bild av exploateringsprocessen som är 
nödvändig att ha i åtanke såsom ram för detta arbetes fokus, nämligen 

                                                 
1 På motsvarande sätt i Viitanen 1994b. 
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förändringar i fastighetsstrukturen. Momenten i processen kommer belysas mera 
framöver. Först skall emellertid markförvärv och fastighetsindelning lyftas fram 
ytterligare. 
 

1.1.2 Anpassning av ägar- och fastighetsförhållanden vid produktion av 
byggnadsmark 
 
I ett system som grundar sig på enskilt fastighetsägande strävar varje fastighets-
ägare efter att använda sin fastighet enligt egna behov och intressen. Ägaren 
använder fastigheten (rent ekonomiskt sett) på det sätt som ger bäst avkastning 
för honom/henne och denna strävan utgör ofta ett försök till att maximera det 
egna välbefinnandet. Om någon annan skulle kunna använda fastigheten på mer 
lönsamt sätt, kan parterna komma överens om en överlåtelse av fastigheten och 
fastigheten kan på så sätt allokeras till en mer effektiv användning. 
 
I praktiken fungerar emellertid fastighetsmarknaden inte fullständigt effektivt. 
Olika slag av friktion kan uppstå. Eftersom mark är en begränsad 
produktionsfaktor, kan ägarna utnyttja sin monopolställning och därmed 
förhindra att marknaden fungerar effektivt.2 Ägandestrukturen kan också vara så 
splittrad att en effektiv användning förhindras på grund av höga 
transaktionskostnader t.ex. förhandlingskostnader för att samordna innehav. 
Problemet kan illustreras med figur 1.1.2 där varje ny tomt bildas av mark från 
2-4 olika fastigheter. Innan tomterna kan bebyggas skall förvaltning/ägande 
förändras så att varje tomt har en ägare. Vidare skall mark behövlig för 
infrastruktur förvärvas och anläggningarna utföras. Förvärven kan göras på olika 
sätt (t.ex. genom frivilliga avtal, ägobyte, inlösen av tomtdelar, omreglering, 
anläggningsförfarande osv.) beroende på nationell lagstiftning. Enkla lösningar 
finns vanligen inte. 
 
Det kan antas att vid ett normalt exploateringsprojekt är området till stor 
utsträckning redan i en ägares besittning på grund av tidigare innehav, köp, 
inlösen etc. (figur 1.1.3 alternativ 1, 2 och 4) eller förs över till honom/henne 
efterhand. Beroende på situation och land upprättar ägaren/exploatören i 
samverkan med kommunen en exploateringsplan (markanvändningsplan) och 
genomför projektet. Inom områden med splittrad ägande- och fastighetsstruktur 
(alternativ 3) är det dock dyrt, tidskrävande och ibland till och med praktiskt 
omöjligt att för en enda ägare anskaffa hela området. Inom den senare typen av 
områden är det därför ofta svårt att få en förändring till stånd trots att området är 
lämpligt för byggande.  
 

                                                 
2 Se t.ex. Virtanen 1989 s. 49-60. 
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Figur 1.1.2 Regleringsbehov av fastighetsstrukturen inom planområde. 

Fastighetsstrukturen (streckad linje) skall ändras enligt planen 
(heldragen linje). 

 
Trots att området således skulle vara väl lämpat för exploatering, kanske inte 
heller ägarnas och/eller samhällets syn på hur eller när det bör exploateras 
sammanfaller. Markägarna kan också ha mycket olika möjligheter att delta i 
exploateringen eller att ta risker och det kan även saknas metoder att genomföra 
en förändring. Allt detta kan medföra att en önskvärd exploatering försenas 
betydligt eller omöjliggörs. För att underlätta verkställandet av förnyelse i dylika 
situationer har det i åtskilliga länder utvecklats metoder som erbjuder 
fastighetsägare och/eller kommunen eller andra utomstående intressen en 
möjlighet att exploatera områden i samverkan och ändå bevara det grundläggade 
ägandet (figur 1.1.3 alternativ 3). Denna situation är det primära intresset för 
denna undersökning. Dvs. hur skall fastighetsindelning förändras vid splittrad 
fastighetsindelning och där markförvärv och avstående av mark i princip 
balanserar varandra. Ägarna går in i processen med ett splittrat markinnehav och 
kommer ut med ett väl arronderat. 
 
För att fastighets- och ägandeindelningen skall kunna anpassas behövs lämpliga 
verktyg. Förändringen kan ske genom frivilliga avtal mellan parterna. 
Förutsättningarna och tillvägagångssätten för ingående av avtal är ofta noggrant 
reglerade i avtalslag eller i liknande lagstiftning. För att avtal skall gälla 
förutsätts att vissa formkrav följs och att de förändringar som avtalen reglerar 
också genomförs inom ramen för fastighets- och äganderättssystemen. Eftersom 
respektive fastighetsägare i allmänhet måste upprätta ett avtal med varje annan 
ägare, vars fastighet berörs av förändringen, är det mödosamt att upprätta 
förändringsavtal inom dessa områden med många fastighetsägare. Av denna 
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orsak underlättas en kontrollerad exploatering av ett större område genom 
skapande av någon slags koncentrerad projektorganisation. Annars torde 
exploateringen framskrida långsamt eller inte alls. 
 
 

 
 
Figur 1.1.3 Fyra modeller att anpassa fastighetsstrukturen till en exploater-

bar fastighetsstruktur (Kalbro 1992 s. 77; Larsson 1991 s. 6). 
 
 
Vissa länder (t.ex. Finland) har utvecklat tvångsmetoder med var hjälp 
fastighetsägare i förändringssituationer kan förvärva äganderätten (eller 
besittnings rätten) över de för exploateringen nödvändiga områdena. Med hjälp 
av sådana metoder kan ofta (ägande- och) fastighetsstrukturen anpassas i ett 
sammanhang till en ny struktur för att genomföra förändringen och då 
oberoende av om ett avtal mellan markägarna kan fås till stånd eller inte. 
 
Formbestämda omregleringsprojekt kan anses utgöra ett mellanting mellan helt 
frivilliga avtal och tvångsmetoder. Sådana omregleringsprojekt kan användas av 
en exploatör för att genomföra en plan eller som ett samverkansprojekt mellan 
fastighetsägare för att åstadkomma en förändring inom fastighetsstrukturen. 
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”Reglering av byggnadsmark” i Finland är en sådan metod. Denna metod är 
forskningsobjektet i denna undersökning.  
 
Syftet med finsk ”reglering av byggnadsmark” är att tillskapa ny eller förnyad 
byggnadsmark. Karaktäristiska drag för denna metod är bl.a. att den är en 
formbunden lagstadgad process som säkerställer en rättvis fördelning av 
byggnadsrätt markägare emellan och som också bestämmer skäliga ersättningar 
dem emellan.  
 

1.1.3 Samverkan mellan enskilda och offentliga intressen 
 
Samhället har på flera sätt försökt att styra verksamheter inom 
fastighetsmarknaden. Syftet med planläggnings- och byggnadslovssystemet är 
t.ex. att säkerställa att fastigheter används på ett för samhället ändamålsenligt 
sätt. Samhället kan också med hjälp av olika tvångs- och stimulansmetoder 
påverka efterfrågan och utbud av fastigheter och därigenom få fastigheter att 
effektivt allokeras efter en ur samhällelig synpunkt ändamålsenlig användning. 
 
Beroende på land växlar styrkan av styrningen. I vissa länder ges fastighets-
marknaden en central roll i allokeringen av fastigheter varför man försöker 
minimera samhällets styrande roll. I andra länder strävar man efter att ge 
samhället en stark ställning i allokeringen och fastighetsmarknaden fungerar då 
inom ramen för samhällets tydliga målsättningar och begränsningar, se figur 
1.1.4. I de länder som granskas närmare i denna undersökning (Finland, Sverige, 
Tyskland och Frankrike) opererar fastighetsmarknaden under en komplicerad 
växelverkan mellan dessa två former; dels genom möte mellan den fria 
fastighetsmarknadens utbud och efterfrågan och dels med de begränsningar som 
det offentliga kontrollsystemet ställer upp.  
 
Offentliga regleringar ger således villkor och begränsningar för marknads- och 
utvecklingsprocesser. Aktörerna på marknaden lär sig genom erfarenheter att 
använda de bästa förfarandena i vissa situationer och/eller undvika de dåligt 
fungerande förfarandena. Samtidigt förändrar lagstiftaren regleringar med 
utgångspunkt från samhällets erfarenheter, vilket förändrar förfarandenas 
egenskaper (bl.a. Dransfeld & Voß 1993 s. 24). Således är processerna i princip 
relaterad till en evig förändringssituation, vilket för övrigt komplicerar forskning 
på området. 
 
Vid granskning av produktion av byggnadsmark måste denna tudelning 
(fastighetsmarknad och offentliga kontrollsystemen) beaktas i utgångs-
premisserna. För denna undersökning innebär det att produktion av byggnads-
mark kommer att granskas dels utifrån markägares strävan efter intensivare 
användning av fastigheter och dels som en metod för plangenomförande 
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utgående från det samhälleliga planläggningssystemet. Båda aspekter ingår 
således i undersökningen. 
 
 

 
 
Figur 1.1.4 Olika profiler av rollfördelning mellan det allmänna och de 

enskilda. I ett land med profil A svarar det allmänna i 
huvudsak för planering och markanskaffning samt engagerar 
sig starkt i byggandet, i ett land med profil C svarar samhället 
främst för översiktlig planering. (Larsson 1991 s. 89) 

 
 

1.1.4 Relevansen av studieområdet  
 
Fastighetsinvesterares insatser är viktiga för genomförande av större 
utbyggnadsområden. De investerar om avkastningen av projektet med beaktande 
av risk och likviditet förväntas vara större än avkastningen av alternativa 
investeringar. Det lönar sig t.ex. inte för en ägare att investera i att renovera en 
fastighet, om han/hon får en bättre avkastning av en annan investering. 
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Avkastning förutsätter å sin sida efterfrågan: ett eventuellt genomförande sker 
således på marknadens villkor. Detsamma krävs ytterst av samhällets insatser, 
dvs. dess investeringar3. Det hävdas dessutom ibland att områdessaneringar i 
allmänhet inte kan företas utan en offentlig insats i en eller annan form (t.ex. 
Söfker 1994; Niemi 1993). 
 
Vid mindre förnyelseprojekt är fastighetsägarnas och invånarnas insats inom det 
egna området avgörande. I ett åldrande samhälle kan det vara särskilt svårt att 
genomföra förändringar: ägarna har inte längre några direkta ekonomiska motiv 
för att genomföra en förändring. Tvärtom kan risktagande och osäkerhet 
upplevas som skrämmande. En förändring bör också medföra förbättrad 
levnadsnivå på det enskilda planet. Exempel från Holland visar, att 
småföretagare/-ägare inom ett område är beredda att placera investeringar med 
låg avkastning inom området om de kan förbättra en otillfredsställande situation 
(Lohmann & van den Hazel 1994). Investeringsvilja kan således inte alltid mätas 
i direkta vinster, men man måste erhålla en nytta med åtgärden. 
 
En intressant frågeställning är om samhällets inverkan på förnyelseområden med 
splittrad fastighets- och ägandestruktur i allt större utsträckning kan ske genom 
att organisera förutsättningarna för samverkans- och förhandlingsprocesser på 
ett eller annat sätt och genom utgivande av startbidrag istället för att fungera 
som direkt genomförare. De s.k. hårda genomförandemetoderna (t.ex. 
expropriation) torde inte längre vara socialt eller ekonomiskt försvarbara annat 
än i undantagsfall. Dessa hårda metoder bör i så fall ersättas av s.k. mjuka 
metoder, vilka söker främja aktiviteter som utgår från ägarnas och nyttjarnas 
egna intressen. Prioritering av mjukare och småskaliga metoder framkommer 
bl.a. ur målsättningar och slutteser i den kampanj för utveckling av stadsmässiga 
samhällen som inleddes under ledning av Europeiska rådet år 1980. Syftet var 
bl.a. att främja samverkan och få medborgarna delaktiga i olika projekt. 
Slutteserna godkändes år 1982. Också kampanjens finska målsättningar 
betonade ett beaktande av invånarnas behov och värderingar vid stadsplanering 
och -byggande. (SKL 1982:8; Hyvönen 1988 s. 76) Detsamma betonades vid 
förnyelse av den finska byggnadslagstiftningen (Kom 1997:16) och i många 
pågående stadsförnyelseprojekt med EU-stöd. Omreglering av byggnadsmark 
kan förmodligen erbjuda ett lämpligt produktions- och förnyelseverktyg för att 
uppfylla dessa nya krav. T.ex. i Viitanen (1996) framgår att inflytande för 
markägare (dvs. innevånare inom småhusområden) är mer framträdande vid 
omreglering än vid ordinär planläggning. 

                                                 
3 T.ex. Allinsons (1995a s. 44-47) undersökningar i Bristol i England 

visar att privata exploatörer inte är villiga att investera i förlust-
bringande projekt och trots äganderätt är det inte heller mö jligt för 
den offentliga sektorn att genomföra en plan utan tillfredsställande 
finansiering. 
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1.2 Undersökningens syfte och struktur 
 

1.2.1 Forskningsproblem och syfte 
 
Såsom framgått ovan är denna undersökning inriktad på omreglering av 
byggnadsmark4. Avhandlingen behandlar närmare bestämt den finska 
förrättningen "reglering av byggnadsmark" (RBM) och då framför allt 
instrumentets funktion inom exploateringsprocessen. Hur skall instrumentet 
fungera och hur kan det förbättras? 
 
Samtidigt som undersökningen kartlägger problem som kan lösas med hjälp av 
omreglering av byggnadsmark och ökar förståelsen för utveckling av 
stadsstruktur skall den bidra med nya synsätt som kan bilda en strategisk 
utgångspunkt för utvecklingsarbete och förvaltning av omregleringsmetoden. På 
konkreta nivå kan undersökningen således bidra till bättre metoder för 
plangenomförande. 
 
En grundläggande fråga är också om målsättningarna för förfarandet är för 
anspråkslösa, varför hela förfarandet kan ses som onödigt eller för ambitiösa 
vilket riskerar leda till tunga processer som inte är användbara vid exploatering. 
Därför skall särskilt målsättningarna och förutsättningarna för finsk omreglering 
av byggnadsmark utredas närmare.  
 
Detta leder till frågan om vilka aktiviteter som skall inkluderas i omreglering av 
byggnadsmark? Förfarandet är en metod för produktion av byggnadsduglig 
mark vilket förutsätter att metoden bör vara väl anpassad till övriga aktiviteter 
(moment) i en exploateringsprocess (kap. 1.1). Däremot är det inte självklart 
vilka aktiviteter som skall ingå i omregleringsförfarandet. En särskild fråga är 
relationen mellan omreglering och detaljplanläggning. Planläggning är en av de 
mer centrala aktiviteterna för bestämmande av stadsstruktur och byggande av 
behövlig infrastruktur. 
 
Under en exploateringsprocess medverkar olika aktörer. Vid omreglering av 
byggnadsmark kommer visserligen de ursprungliga ägarna äga mark även efter 
förfarandet men det finns också andra aktörer. För att förstå omreglerings-
verksamheten skall därför även de aktörer utöver markägarna som medverkar 
vid omregleringsförfaranden granskas samt deras motiv och incitament. 
 

                                                 
4 Istället för omreglering av byggnadsmark används också enbart 

ordet omreglering i undersökningen. 
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Mot bakgrund av frågeställningarna ovan kan avhandlingens huvudsyfte 
formuleras. Detta är  

 
-  att ge förståelse för det finska systemet för omreglering av byggnads-

mark  
 och 
-  att ge bidrag till utveckling av systemet. 
 

1.2.2 Forskningsmetodik 
 
Omreglering av byggnadsmark granskas med hjälp av litteratur och då särskilt 
utgående från erfarenheter från de svenska och tyska, men också franska 
omregleringsförfarandena. Dessa länders lagstiftning och kultur samt problem 
påminner mycket om finska förhållanden, men det förekommer också 
intressanta skillnader länderna emellan. Lagstiftningsmässigt hör Finland till den 
nordiska rättsfamiljen som historiskt sett via den tyska rätten grundar sig till stor 
del på den romerska rättstraditionen (Zweigert & Kötz 1992 s. 286-295). Alla 
dessa länder är numera medlemmar i EU och i varje land är enskilt markägande 
förhärskande. I samtliga länder förekommer också en metod som kan 
klassificeras som omreglering av byggnadsmark. För Tysklands och Sveriges 
del har arbetet kompletterats med hjälp av studieresor och samtal med experter.  
 
I den del av avhandlingen som granskar omregleringsverksamheten i de 
studerade länderna närmar sig undersökningen en komparativ studie. Avsikten 
är emellertid inte att göra en direkt jämförelse utan systemen i andra de länderna 
användas såsom en referensram för att analysera det finska systemet. 
Forskningen kan i denna del närmast kallas strukturerad, deskriptiv analys. 
 
Den jämförande ansatsen genomförs huvudsakligen genom att beskriva och 
analysera processerna i respektive land. Beskrivningarna har minimerats för att 
få fram huvuddragen. Mer kompletta landvisa beskrivningar har gjorts i annat 
sammanhang och tas därför inte med i denna studie. Orsaken är att 
beskrivningarna inte har direkt intresse för syftet med denna studie utan snarare 
hör till den egen ”lärprocessen”.5 Finland behandlas däremot med större djup. 
 
Avsnitten om Finland grundar sig på en granskning och analys av den finska 
lagstiftningen och litteraturen, kompletterad med diskussioner med sakkunniga 
och intressenter samt med egna erfarenheter från praktiskt arbete i fält och inom 

                                                 
5 Beskrivning av franska förfaranden har publicerats i Viitanen 1995b 

och av tyska förfaranden i Viitanen 1997. Författaren har däremot 
inte publicerat någon beskrivning av Sverige beroende på den 
rikliga svenska litteraturen inom området. 
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undervisning. Forskningsområdet har också behandlats vid ett flertal seminarier 
samt i diplomarbeten och andra undersökningar, där jag deltagit och/eller lett, 
övervakat eller fungerat som handledare. En experimentell studie (fallstudie) 
med mig själv som deltagare har även genomförts med Riihimäki stad, 
Lantmäteriverket och Finlands Kommunförbund. Därvid utreddes för-
utsättningarna för verkställande av en förrättning ”reglering av byggnadsmark” 
inom ett småhusområde (Seppälä 1996). Utredningen ledde dock inte till att en 
förrättning påbörjades. 
 
För att erhålla en analytisk modell för studierna av omreglering av 
byggnadsmark skall den ovan beskrivna exploateringsprocessens moment 
analyseras med utgångspunkt från andra forskares resultat. Avsikten är att ta 
fram centrala moment i processen som sedan skall behandlas närmare. Även 
aktörerna i processen analyseras på liknande sätt. 
 

1.2.3 Avgränsning av forskningsområdet 
 
Arbetet fokuseras på det skede i exploateringsprocessen, där ett områdes 
fastighetsindelning förändras med hjälp av en officiell fastighetsreglering, utan 
att ägandeförhållandena förändras i någon högre grad. Säkerställande av 
möjligheterna att anlägga ny infrastruktur i området ingår också. Byggande 
lämnas utanför granskningen, medan (detalj)planläggning som hör till den 
undersökta delen av exploateringsprocessen tas med.6 Reglering av enbart 
servituts- och liknande rättigheter lämnas utanför. 
 
Tilltänkta småhusområden inom områden med splittrad och icke funktionell 
fastighetsindelning har valts som undersökningens huvudobjekt, dvs. områden 
där det finns många fastigheter och ägare och där byggande kan genomföras av 
innevånarna och markägarna själva såsom småskaliga projekt. Områdena är 
typiska s.k. förnyelse-, kompletterings- och ersättningsbyggnadsområden.  
  

1.2.4 Uppläggning av studien 
 
I kapitel 2 behandlas begreppet omreglering av byggnadsmark och dess 
anknytning till produktion och/eller förändring av den bebyggda miljön. Frågan 
undersöks utifrån två perspektiv; plangenomförande (samhälleligt) och 
fastighetsutveckling (enskild). Terminologi klargörs med hjälp av litteratur. 
                                                 
6 I föreliggande undersökning menas med "markexploatering" utveck-

lingsprocessens skeden fram till byggnadsskedet. Det motsvarar 
Archers (1992 s. 74-75) begrepp "land development", något som 
han skiljer från "building development". 
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Samtidigt avgränsas undersökningsobjektet närmare. De egenskaper som skall 
undersökas samt analysmetoder klarläggs också. En struktur för analysen av 
omregleringsverksamhet i efterföljande kapitel framförs också (se fig. 1.2.1). 
 
I kapitlen 3 och 4 koncentreras analysen på svenska, tyska och franska omreg-
leringsförfaranden. Först analyseras ländernas planläggnings- och plangenom-
förandesystemen på allmän nivå (kapitel 3). Syftet är att ta fram den referensram 
inom vilken omregleringsverksamheten fungerar i dessa länder. Detta bidrar till 
förståelse för omregleringens ställning i varje land och förhindrar således att helt 
vilseledande tolkningar görs av systemen vilket är en påtaglig fara vid studier av 
andra länder. I kapitel 4 analyseras verksamheten med omreglering av 
byggnadsmark i de valda länderna. Syftet är att förstå hur systemen är upp-
byggda, hur de fungerar och vilka erfarenheter man har av omreglerings-
verksamhet. 
 
Kapitlen 5 och 6 bygger på strukturen i kapitlen 3 och 4 rörande de svenska, 
tyska och franska systemen och är avsett att analysera finska förfaranden för 
omreglering av byggnadsmark. I kapitel 5 behandlas ordinär finsk plan-
läggnings- och plangenomförandeverksamhet. I kapitel 6 analyseras om-
regleringsverksamhet med stöd av nuvarande förrättning för ”reglering av 
byggnadsmark”. Observationerna från de svenska, tyska och franska 
förfarandena används för bidrag till förståelse och utveckling av finsk 
omregleringsverksamhet.  
 
Kapitel 7 behandlar generella observationer om omreglering av byggnadsmark 
och ger förslag till utveckling av finsk omregleringsverksamhet.  
 
Kapitel 8 är ett sammandrag på engelska. 
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Figur 1.2.1 Avhandlingens struktur. 

Kapitel 1–2 Syfte, struktur för
analysen 

Kapitel 3, Bakgrund för 
analysen 

Kapitel 4, Analys av utländska 
omregleringar 

Kapitel 6, Analys av finsk 
omreglering 

Kapitel 5, Bakgrund för 
analysen av Finland 

Kapitel 7, Slutsatser, förslag till 
utveckling 
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2 Problemet omreglering av byggnadsmark  
 
Omreglering av byggnadsmark kan ses som ett förfarande att inom förnyelse-
områden förändra en olämplig fastighetsstruktur till en för nybyggnation mer 
lämplig struktur. Detta kan vara en komplicerad process. Processens egenskaper 
varierar kraftigt mellan länder och kulturer: även grundprinciperna i förfarandet 
kan avvika betydligt. Därför är det enligt min mening viktigt att inledningsvis 
granska begreppet omreglering av byggnadsmark.  
 
I detta kapitel behandlas fenomenet omreglering av byggnadsmark samt hur 
omreglering anknyter till produktion och/eller förändring av den bebyggda 
miljön. Vid granskningen betonas förhållandet mellan offentlig och privat sektor 
i förnyelseområden med splittrad fastighetsstruktur. Därefter betraktas om-
reglering av byggnadsmark i praktiken för att därigenom identifiera 
huvuddragen i omregleringsprocesser. Granskningen utgör en grund för den 
senare analysen av system för omreglering av byggnadsmark. Granskningen 
inleds med en överblick över markanvändningsplanering och plangenomförande 
för att ge en samhällelig ram för exploatering och omregleringsverksamhet. 
 
 

2.1 Markanvändningsplanering och plangenomförande 
 

2.1.1 Markanvändningsplanering 
 
Markanvändningsplanering och tillståndsgivande är samhälleliga metoder för att 
reglera användning av mark och vatten. I Europa har lagbaserad mark-
användnings planering långa traditioner. Planering utövas på olika nivåer, 
vanligen på nationell, regional och lokal (kommunal) nivå. På högre nivåer är 
det närmast fråga om samhällsplanering medan planering på detaljerade nivåer 
närmast handhar konkreta projekt inom en del av en kommun. Regelsystemen 
för detta skiljer sig tydligt länder emellan men gemensamt är att byggande och 
förändringar av markanvändningen är underkastat en mer eller mindre vidsträckt 
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kontroll som påverkar hur bl.a. exploatering och således också omreglering av 
byggnadsmark skall/kan genomföras. (bl.a. Zaucha 2000; RP 101/1998 s. 14-29; 
EU 1997 s. 23-25; Nyström 1997; Ernald Borges 1996 s. 9-11; Kalbro 1992 s. 
47-48; Healey 1988; Hyvönen 1988 s. 1-6, 72-74, 522-524)7  
 
Markanvändningsplanering torde ha en stark inverkan på fastighetsmarknader 
och också på markexploatering samt omreglering av byggnadsmark. Då 
samhällen utvecklas och utvidgas stiger markvärdet ofta som en följd av att 
efterfrågan på mark och bruksmöjligheterna (specialiseringen) ökar. För 
exploateringsduglig mark innebär detta att förväntningar uppstår om att dess 
värde skall stiga inom den närmaste tiden. Dessa förväntningar bidrar till att 
höja markvärdet. Värdestegring som inriktar sig på ett speciellt område är dock 
osäker fram till dess man fått närmare vetskap om markens framtida 
användningssätt. I länder, där samhällets styrning av markanvändningen grundar 
sig på klara och fas tställda planer, koncentreras värdestegringen tydligt till de i 
plan utpekade byggnadsområdena efterhand som planer växer fram. I sådana 
länder (t.ex. Tyskland) sker markens värdehöjning stegvis och grundar sig på 
den prisutveckling som följer med precisering av planläggningen.8 Teorier om 
markens värdeutveckling som en följd av planläggningens etappvisa framväxt 
har framförts av många (bl.a. Virtanen 1967), men det finns konkurrerande och 
kompletterande teorier. Dessa utgår bl.a. från marknadskrafternas inverkan på 
samhällets utveckling och specialisering (bl.a. Gale 1984), invånarnas 
värderingar och efterfrågans inverkan på planläggning (bl.a. Clay 1980), mark-
värden som bestäms av kontrollerad planering (bl.a. Eriksson 1980), 
planläggning och markanvändning som följer markräntan (bl.a. Haila 1981 och 
1990) och cykliska investeringar i fastigheter till följd av ekonomiska 
konjunkturer (bl.a. Smith 1979). Martamos (1990 s. 47) undersökning från 
Vanda stad i Finland visar att byggnadsmarkens värdebildning och dess plan-
läggning påverkas av gemensamma faktorer, nämligen efterfrågan på bebyggda 
utrymmen, markägande, offentligt inflytande och ekonomiska möjligheter. 
Markvärdet följer således inte av planläggning utan samma faktorer påverkar 
istället både värdebildning och planläggning. Utifrån detta kan man dock 
knappast underkänna den teoretiska struktur som grundar sig på en etappvis 
värdeutveckling, eftersom det utan detaljplaner i regel inte är möjligt att uppföra 
tätbebyggelse i ett system som grundar sig på offentligt kontrollerad 
planläggning. Dessutom visar prisundersökningar att i praktiken beror t.ex. 
värdet på råmark såsom också på redan bebyggda fastigheter på säkerställandet 

                                                 
7  Angående planeringsteorier, -traditioner och -problem se Friedmann 

1987. 
8 Enligt Martamos (1990) undersökning är värdestegringen inte 

entydig och stegras inte heller stegvis  utifrån planernas 
detaljeringsnivå utan värdet varierar upp och ned beroende t.ex. på 
marknadsförändringar. 
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av områdets planläggning (Lukin 1996; Wallmark 1990) och att detaljplanerade 
tomters värde beror på dess tillåtna byggnadsrätt (bl.a. Virtanen 1988 s. 93-95). 
Värdeutvecklingen är dock inte nödvändigtvis linjär, men då planen preciseras 
ökar säkerheten om områdets kommande användning. Således kan de befintliga 
potentiella förväntningsvärdena koncentreras/söka sig till de områden som i den 
närmaste framtiden med största sannolikhet kommer att förverkligas. En 
paradox i detta sammanhang är att ur plangenomförandesynpunkt kan genom-
förandet förhindras pga. att markvärdet har stigit såsom en följd av för-
väntningarna. Båtnaden har med andra ord redan intecknats av de ursprungliga 
ägarna eller mellanhänderna. 
 
I länder, där utvecklingen grundar sig på ett marknadslett system utan 
detaljerade planer (särskilt Storbritannien), är markens värde lågt tills tillstånd 
till ett projekt medges, dvs. utvecklingsmöjligheten säkerställs (Dransfeld & 
Voß 1993 s. 159). I sådana länder kommer utvecklingsnyttan först och främst 
exploatören till godo och kan på detta sätt minska risken med projektet samt 
möjliggör (beroende på utbud/efterfrågan) att totalkostnaderna hålls låga. 
Resonemanget är dock omstritt eftersom omfattande spekulation om framtida 
användning kan förekomma, varefter exploatörerna kollektivt måste återta 
ursprungliga köpeskillingar plus ränta.  
 

2.1.2 Plangenomförande 
 
Planeringsteoretiker har ofta betraktat "plangenomförandet som ett verkställande  
av beslut där själva genomförandet inte behöver ägnas särskild uppmärksamhet i 
annat avseende än att få fram adekvata styr- och kontrollmedel som leder aktörer 
och aktiviteter mot målet, dvs. att genomföra det grundläggande beslutet" 
(Mattsson & Kalbro 1989 s. 3). Härvid ses planläggning som en självständig, av 
genomförandet oberoende planeringsuppgift. Problem i anslutning till genom-
förandet hör inte längre till planläggningen. Mattsson & Kalbro (1989 s. 3) 
menar att synsättet delvis beror på att planläggning ofta syftar "till att lägga fram 
en, i någon mening, optimal framtidsvision som definitionsmässigt inte bör 
frångås. Planens förverkligande skall garanteras med hjälp av tillräckliga 
resurser och av ett regelsystem som är anpassat för att bryta ned eventuellt 
motstånd från dem som inte delar framtidsvisionen. Genomförandet blir en 
resurs- och regelfråga frikopplad från själva planen."  
 
Denna syn på planläggning och genomförande har dock förändrats under senare 
år. Exempelvis skall enligt den plan- och bygglag som trädde i kraft i Sverige år 
1987 en genomförandestrategi upprättas vid planläggningen, dvs. Genom-
förandet skall beaktas vid själva planläggningen. Därmed är det dock inte sagt 
att genomförandet blivit parallellställt med planläggning. Beskrivningen kan ses 
som en kontroll av att planen är genomförbar. Också i Finland har problemen 
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med plangenomförandet beaktats i olika sammanhang (t.ex. MM 1992, Viitanen 
1991). Norrsells (1995), Allinsons (1995a) och Edvardsens (1994) under-
sökningar av verkliga exploateringsfall i Stockholmsregionen, i Storbritannien 
och i Norge understöder att andra moment än planprocessen kan spela en 
avgörande roll för markexploatering. Ernald Borges (1996 s. 22) konstaterar att 
"en s.k. ideal planeringsprocess, som leds av en kommun eller annan offentlig 
myndighet fram till ett rutinmässigt plangenomförande av en exploatör, är ett 
specialfall av markexploatering." Tanken på att planen och dess genomförande 
är åtskilda kan således till stor del anses ha frångåtts.9 Trots detta finns det 
möjligheter och metoder som strävar efter att underlätta eller säkerställa 
förverkligande av en önskad markanvändning. 
 
Främjande av plangenomförande 
 
Kommuner har olika möjligheter och metoder att främja plangenomförande. 
Även privata aktörer har vissa möjligheter härtill. Man kan dela in möjligheterna 
på olika sätt. Kommunen kan förbereda plangenomförandet t.ex. genom att 
anskaffa mark på förhand, göra olika slags markanvändningsavtal, förbjuda 
åtgärder som försvårar genomförandet eller besluta om speciella åtgärds-
områden. Dessa åtgärder kan man benämna strategiska åtgärder (t.ex. Kalbro 
1992 s. 81). Vid planläggning kan man försöka underlätta genomförandet genom 
fördelaktiga planlösningar och efter planläggning kan man t.ex. använda olika 
lagreglerade förfaranden såsom byggnadsuppmaning, fastighetsreglering och 
inlösen. Några av åtgärderna oc h förfarandena är frivilliga medan andra kan vara 
tvångsvisa. Vidare kan man främja genomförandet genom direkta och indirekta 
metoder. Som indirekta metoder kan särskilt nämnas taxering, ekonomiskt 
understöd, rådgivning, information och marknadsföring (bl.a. Hyvönen 1988 s. 
513). Metoderna kan även vara aktiva eller passiva. Det senare innebär att man 
ser tiden an och låter saker sköta sig själv 10. 
 
I undersökningen skall närmast sådana metoder för att främja plangenomförande 
i de studerade länderna granskas som anses vara viktiga inom områden med 
splittrad fastighets- och ägandestruktur för att därigenom få en uppfattning om 
redskapen som står till förfogande vid plangenomförande. Som sådana kan 
särskilt nämnas lagreglerade metoder som kommunen eller markägaren kan 
använda sig av. Dessutom är det viktig att granska kommunernas strategisk 
markanskaffning och främjande av plangenomförande vid planläggning samt 

                                                 
9 Också Friedmann (1987) framhäver aktiviter som kan åstads-

kommas genom planering, t.ex.: “Planning that changes nothing of 
substance is scarcely worth talking about” (s. 44). 

10 Detta kan dock leda till att planen blir långsamt eller aldrig 
genomförd vilket föranleder att planeringsinsatser går förlorade (se 
t.ex. Allinson 1995a, b). 
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användning av olika exploateringsmetoder. På detta sätt fås en ram för 
undersökningens analys av metoder för att främja plangenomförande (se kap. 
3.3.2 och 5.3.2)11: 
 
-  strategisk markanskaffning, 
-  förbud och begränsningar för att förhindra utveckling som försvårar 

plangenomförande, 
-  förköpsrätt, 
-  främjande av genomförandet vid planläggning, 
-  speciella genomförandeområden, 
-  förfaranden för främjande av plangenomförande, 
-  expropriation, inlösen och gratisöverlåtelse, 
-  byggnadsuppmaning,  
-  exploateringsavtal och 
-  markägares rättigheter gentemot kommunen. 
 
Kostnader av plangenomförande 
 
För att genomföra en plan måste man uppoffra resurser. Största delen av 
kostnaderna är knutna till byggande av byggnader men kostnader för mark-
exploateringen kan också vara betydande. Plangenomförandekostnader kan 
uppdelas t.ex. i kostnader för markanskaffning, kostnader för infrastruktur och 
kostnader för administration (se bl.a. Sohtell & Larsson 1994 s. 17). Det torde i 
varje land finnas bestämmelser om minst några av dessa kostnader. Upprättande 
av avtalet kan också spegla en viktig roll vid markexploateringar. Också staten 
kan delta i kostnader särskilt vid speciella situationer såsom vid sanering av 
nedsmutsade områden. Beroende på kostnadsansvaret kan genomföranderisken 
bli fördelad på olika sätt vid olika genomförandetyper vilket torde påverka 
användning av genomförandemetoder såsom omreglering av byggnadsmark.  
 
Genomförande i praktiken 
 
Dransfeld & Voß (1993 s. 141-142) har i sina undersökningar av fem länder 
(Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Italien) funnit fem 
huvudtyper av markexploateringsförfaranden (Baulanderschließungstypen). 
Dessa huvudtyper använder de vid strukturering och beskrivning av förfaranden 
i de undersökta länderna. I varje utvecklingsprojekt finns en central aktör som 
bär huvuddelen av utvecklingsrisken. Därför kan den indelning som Dransfeld 
& Voß gjort på basen av vem som bär ett sådant ansvar anses vara logisk och 

                                                 
11 Motsvarande granskningssätt har ofta använts i litteratur inom 

fastighetsteknik och -juridik, t.ex. Pietilä 1974, Hyvönen 1982 
(särskilt s. 378-379) och 1988, Fickert 1991, Dransfeld & Voß 1993, 
Acosta & Renard 1993. 
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klar. Eftersom huvudtyperna synes tillämpbara också för att beskriva 
förfaranden i Sverige och Finland, kommer samma typindelning att användas i 
denna undersökning. I Sverige och Finland kan dock kommunernas omfattande 
fastighetsinnehav förorsaka vissa svårigheter vid analysen. Typerna som 
Dransfeld & Voß har använt sig av är: 
 
Typ I: Kommunal markanskaffning 

Kommunen eller något liknande samfund införskaffar hela utvecklings-
området (temporärt). Det är då ofta fråga om ett område för 
nybyggnation. Typ I används ofta för att utveckla industriområden samt 
för social bostadsproduktion. 

 
Typ II: Offentliga bolags markanskaffning 

Typ II omfattar de projekt, där området anskaffas av offentliga eller 
halvoffentliga bolag. Denna typ används t.ex. då det är fråga om att 
hantera stora nybyggnads- eller saneringsområden i samverkan med 
kommunen. 

 
Typ III: En exploatörs markanskaffning 

En exploatör (developer) fungerar som tillfällig ägare av ett område för 
planerad bebyggelse och svarar för att infrastrukturen byggs ut. 

 
Typ IV: Enskild exploatering utan offentligrättsligt omregleringsförfarande 

I detta fall kvarstannar fastigheterna i ursprungliga och temporära 
ägares besittning under tiden området exploateras. Inget omreglerings- 
eller liknande förfarande används. Byggherrens uppgift är bara att 
skaffa de områden som behövs för att ansluta området till infrastruktur. 

 
Typ V: Enskild exploatering med offentligrättsligt omregleringsförfarande 
Också i detta fall kvarstannar fastigheterna i de ursprungliga och temporära 

ägarnas besittning under tiden området exploateras. Exploateringen 
sker med hjälp av ett offentligt omregleringsförfarande 
(omreglering av byggnadsmark). 

 
Typerna IV och V skiljer sig markant från typerna I-III på så sätt att i de förra är 
exploateringsrisken delad. Typerna används uttryckligen inom områden, där 
fastighetsägandet är uppdelat på många ägare och där ingen självklar enskild 
ansvarig finns att tillgå. Det utesluter inte att dessa områden delvis kan besittas 
av en eller flera professionella exploatörer. 
 
Följande beskrivningar är koncentrerade till omreglering av byggnadsmark, dvs. 
typ V.  
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2.2 Grunderna i omregleringsförfarandet 
 
De grundläggande egenskaperna vid omreglering av byggnadsmark har sitt 
ursprung i de ägoregleringsförrättningar (i Finland nyskiften) som framgångsrikt 
utförts på landsbygden under flera århundraden. Tyskland kan anses vara ett 
föregångsland inom urbana miljöer, där lagstadgad omreglering av byggnads-
mark utförts sedan slutet av 1800-talet. Redan dessförinnan hade enskilda 
omregleringar av stadsområden - närmast av tvångsinlösensnatur - genomförts i 
många länder, t.ex. efter större bränder (bl.a. Hyvönen 1988 s. 9-10, 806; 
Dieterich 1990 s. 8-15). Nuförtiden används metoder för omreglering av 
byggnadsmark i flera europeiska och asiatiska länder samt i Australien och 
Kanada (Larsson 1991 nämner nio länder). Redan detta faktum antyder att 
metoderna är variationsrika. 
 

2.2.1 Definitioner av omreglering av byggnadsmark sett i ett internationellt 
perspektiv 
 
Begreppet omreglering av byggnadsmark har inte definierats i litteraturen på ett 
entydigt sätt, utan i allmänhet har man antingen generellt eller mycket detaljerat 
beskrivit omregleringens grundläggande målsättningar, egenskaper eller 
uppgifter. Då dessa beskrivningar på ett bra sätt beskriver hur förfarandet 
uppfattas i olika länder och hur uppfattningarna förändras med tiden, är det på 
sin plats med en översikt över olika beskrivningar/definitioner. 
 
Doebele (1982b s. 2) har definierat omreglering av byggnadsmark såsom 
följer12: 
 

”Land readjustment is simply a method by which the city government, 
other designated public bodies, or even private associations can 
participate directly in the process of urbanization and thereby share in 
its profits.” 

 
Doebeles definition understryker att omreglering av byggnadsmark är en metod 
med vars hjälp samhället och/eller enskilda samfund direkt kan delta i 

                                                 
12 Den engelska termen ”land readjustment” förekommer i samma 

betydelse som ”land consolidation” och ”land pooling”. Vid den 
internationella konferensen i Taiwan 6-13 juni 1979 ”Land 
Consolidation: Its Potential for New Urbanization at the Rural 
Fringe” beslöts efter omröstning att termen ”land readjustment” 
skall vara den gällande för omreglering av byggnadsmark. Detta för 
att undvika sammanblandning med metoder för landsbygdsreglering 
(Doebele 1982a s. XV). 
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samhällsbyggandet och därav erhålla genererade vinster. Enligt definitionen är 
omreglering av byggnadsmark alltså i första hand ett system för deltagande och 
vinstfördelning.  
 
FN:s kommission för ekonomiska och sociala frågor i Asien och Stillahavs-
regionen (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (UN 1985 
s. 25) beskrev omreglering av byggnadsmark enligt följande: 
 

”The land readjustment technique is a mechanism which ensures the 
planned development of privately owned parcels of land for urban use 
and the recovery of the cost of infrastructure. In its simpliest form, it 
involves pooling of the land owned by the participants who receive 
back a percentage of their land in serviced condition, with the balance 
going towards roads and common amenities and to be sold to recover 
the cost of infrastructure. Land readjustment schemes can be planned 
and implemented on a voluntary basis, but they need to be backed by 
appropriate legislation. The legislation can also stipulate higher 
contributions of land from the participants to serve social objectives 
like low-cost housing.” 

 
Denna definition betonar kraftfullt planmässig exploatering av privatägd mark 
och byggande av infrastruktur samt kravet på nödvändig lagstiftning. Man 
framhäver även att mera omfattande sociala aspekter kan ingå i metoden. 
 
Archer har skrivit mycket om omreglering av byggnadsmark under de senaste 
årtiondena. Av den orsaken är det intressant att betrakta hur hans definition av 
omreglering av byggnadsmark har utvecklats under årens lopp. Man bör dock 
betänka, att alla hans definitioner inte avsett exakt samma metod, och dessutom 
att de gäller omregleringar i Stillahavs-regionen. Den ”land pooling” -metod 
som används i Australien definierar Archer (1982 s. 43) såsom följer: 
 

"Land pooling is the temporary consolidation of separate land 
holdings for their design and subdivision as a single estate with the 
sharing of the subdivision costs and profits between the landowners. It 
provides a means of achieving a more efficient subdivision process 
and the financing of the subdivision works from the increase in land 
values that it generates. It also provides some of the other advantages 
of large-scale land development." 

 
På detta sätt betonar Archer omregleringens fördelar genom dess storskalighet 
och processens effektivitet samt att kostnads- och vinstfördelning mellan 
markägarna är av betydelse. Definitionen kan ändå inte anses uttömmande, utan 
är snarast beskrivande av omregleringens centrala egenskaper. Definitionen 
saknar bl.a. ett väsentligt omnämnande, nämligen att omreglering är en metod 
med direkt stöd i lag. 



 

 38

 
År 1984 definierade Archer (1984a s. 1) omreglering av byggnadsmark på ett 
allmänt plan: 
 

"Land pooling is a technique for carrying out the unified servicing and 
subdivision of separate landholdnings for planned urban development. 
It is also known as land consolidation, land readjustment, land 
replotting, and land redistribution in particular countries because it 
involves these processes." 

 
I definitionen betonas vikten av fastighetsbildning och utbyggande av 
infrastruktur för planmässig tätortsutveckling. Archer (1984a s. 2) konstaterar nu 
att en grundläggande förutsättning för omregleringen är en lagstiftning, som 
rättfärdigar omregleringen och stadgar om dess genomförande. I sin följande 
definition tillför Archer (1984b s. 18) finansiering och planering till 
definitionen, men begränsar samtidigt metoden till att innebära planering av nya 
områden i städernas randområden: 
 

Urban land pooling/readjustment "is a technique for managing and 
financing the unified design, servicing and subdivision of separate 
landholdnings in urban-fringe areas for planned urban development." 

 
Betoningen av randområden grundar sig på Archers (1984b s. 9) uppfattning om 
var de viktigaste utvecklingsområdena förekommer under asiatiska förhållanden. 
På grund av svårigheten att finansiera omregleringar av byggnadsmark 
understryker han metodens möjlighet att bidra till finansiering av den offentliga 
sektorns investeringar (Archer 1984b s. 24). Följande år tillför Archer (1985 s. 
2) en obligatorisk, men tillfällig, sammanslutning av markägare för områdets 
(vinstgivande) utveckling: 
 

"Each land pooling project is therefore a compulsory but temporary 
partnership of the landowners in the pooling area for unified land 
development, with the sharing of project costs and returns between the 
landowners and with the recovery of the project costs out of the land 
value increases." 

 
Av Archers artiklar framgår klart, att omreglering av byggnadsmark varierar 
mellan olika länder, men också inom länderna. År 1986 skiljer Archer (1986 s. 
3) mellan den australiensiska ”land pooling” -metoden och den ”land 
readjustment” -metod som förekommer i Japan, Sydkorea och Taiwan: 
 

"The main difference between the two techniques is that under 
pooling the separate landholdnings are actually pooled with the 
transfer of ownership to the government pooling agency, whereas 
under land readjustment the separate landholdnings are only 
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notionally pooled for the purpose of designing and implementing the 
subdivision layout, as the legal ownership of the landholdnings 
remains with the landowners troughout the project." 

 
Sett ur principiell synvinkel är skillnaden markant och den australiensiska 
metoden kan snarare anses vara ett sätt att anskaffa än att omreglera 
byggnadsmark. Överförande av äganderätten till omregleringsmyndigheten sker 
under tvång och utan ersättning, men i ett senare skede tilldelas markägarna 
funktionsdugliga tomter för byggnation såsom ”ersättning”. På så sätt erhålls en 
ekonomisk vinst av omregleringen. (Archer 1986 s. 2, 4) Slutresultatet blir att de 
privatägda markerna inte försvinner helt och hållet, utan återförs till de 
ursprungliga ägarna i omreglerad form men minskade med de delar som gått till 
allmänna områden samt områden avsatta för omregleringens kostnadstäckning. 
Också Archer (1987 s. 5) har konstaterat denna legala skillnad mellan metoderna 
”land pooling” och ”land readjustment”, men anser ändå att båda hör till samma 
huvudkategori av förfaranden. På samma sätt har Larsson (1994a s. 806.1/2) 
ansett att den australiensiska och den kanadensiska metoden hör till ”land 
readjustment” -metoden. Detta visar klart att metoder för omreglering av 
byggnadsmark har stora variationer vad gäller sätten att bygga upp systemet 
(processen) men visar också systemets anpassningsförmåga till olika legala 
förhållanden. Det antyder också att begreppet ”omreglering av byggnadsmark” 
definierats snarast utifrån en praktisk än en legal utgångspunkt i litteraturen. 
 
År 1987 framställer Archer (1987 s. 2) en klar definition av begreppet 
omreglering av byggnadsmark med utgångspunkt från de asiatiska, 
australiensiska och kanadensiska omregleringarna. Definitionen har två infalls-
vinklar: 

 
Land pooling/readjustment (LP/R)13 "can be defined as a land 
development technique in which a group of adjoining land parcels are 
consolidated for their unified planning, servicing and subdivision with 
the sale of some of the new building plots for cost recovery and the 
redistribution of the other plots to the landowners. A definition from 
another perspective is that LP/R is a land management technique 
whereby a group of neighbouring landowners in an urban-fringe area 
are combined in a partnership for the unified planning, servicing and 
subdivision of their land with the project costs and benefits being 
shared between the landowners." 

                                                 
13 I olika länder används olika benämningar för metoden (land 

readjustment, land consolidation, land pooling, land replotting), men 
för tydlighets skull rekommenderar Archer (1987 s. 23) att orden 
”pooling” och ”readjustment” används tillsammans, eftersom det 
därmed är självklart vad som menas.  
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Den första infallsvinkeln betonar den samhällsledda verksamhet, varigenom 
området regleras för att ingå i stadsstrukturen och kostnaderna täcks med hjälp 
av tomtförsäljning. Den andra infallsvinkeln betonar den utveckling som 
åstadkoms med hjälp av markägarnas samverkan. 
 
I information rörande ett planerat forskningsprojekt har Archer (1996) begränsat 
definitionen geografiskt och kombinerat sina tidigare definitioner genom att 
betona samhällets markanförskaffning, plangenomförande och utbudet av mark: 
 

"Land pooling/readjustment (LP/R) is a method of managing and 
financing the urban development of urban-fringe land that is used in 
many cities in Japan, South Korea and Taiwan, and in some cities in 
Australia and Canada. It is a technique for combined land assembly, 
government land acquisition, infrastructure construction and 
financing, official plan implementation, and timely urban land 
development and supply that can be transferred to most of the 
developing countries of Asia to improve their urban land development 
and supply."  

 
I Archers definitioner kan man se hur begreppet omreglering utvecklats under 
tio år från ett verktyg för utvecklingsåtgärder gällande områden med splittrad 
ägande- och fastighetsstruktur till ett redskap för en enhetlig samhällelig 
markpolitik. 
 
Utifrån tyska förhållanden definierar Seele (1982 s. 175) omreglering av 
byggnadsmark på följande sätt: 
 

"Land readjustment is an instrument for land organization, which means both the 
provision of land needed for public purposes (especially transport and 
green areas and ground for public use) and the suitable formation 
(location, shape, size) of private land according to the rules of town 
planning. Land organization can come about voluntary arrangements 
(private land organization) or by compulsory measures (sovereign 
land organization). Sovereign land organization is only utilized when 
the desired purpose cannot be attained by private land organization." 

 
Definitionen understryker omregleringen som ett till planlagstiftningen hörande 
instrument med vars hjälp fastigheter anpassas till stadsstrukturen. Seele anser 
att både frivilliga och tvångsbaserade metoder lyder under begreppet 
omreglering av byggnadsmark. De tvingande metoderna används endast i fall (i 
Tyskland) när motsvarande omreglering inte kan åstadkommas på frivillig väg 
mellan privata parter (bl.a. Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 245). 
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I den nuvarande tyska lagstiftningen (BauGB) fastlås begreppet omreglering av 
byggnadsmark dock utan att definieras (Umlegung). Den enda lagstiftnings-
mässiga definitionen av begreppet Umlegung har förekommit i Wüttemberg-
Badischins byggnadslag 24.9.1948 (Dieterich 1990 s. 3): 
 

"Unter Umlegung versteht das Gesetz die Vereinigung von 
unbebauten oder bebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen zu 
einer Masse und deren Neueinteilung zu dem Zweck, aus Gründen des 
öffentlichen Wohls Baugelände zu erschließen und die 
Baugrundstücke zweckmäßig zu gestalten." 

 
Definitionen betonade omfördelning av fastigheter till ändamålsenliga 
byggnadsplatser med anslutning till kommunalteknik i lägen där förfarandet 
grundade sig på samhälleliga fördelar. Den nuvarande lagen (BauGB 45-46 §§) 
innehåller inte längre något krav på offentlig nytta. Fickert (1991 s. 161) 
definierar den tyska omregleringen av byggnadsmark med utgångspunkt från 
byggnadslagens stadganden (BauGB 45-79 §§) och framhåller även att 
omregleringen sker utan tvångsinlösen: 
 

"Umlegung ist nach der Konzeption des Gesetzes der Ingriff der 
Maßnahmen, die ohne Enteignung die Eigentumsverhältnisse an 
Grundstücken dergestalt zu ändern in der Lage sind, daß die 
Grundstücke entsprechend den Forderungen einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung bebaut oder auf sonstige Weise genutzt 
werden können." 

 
Den omreglering av byggnadsmark, som handhas av en fransk markägarförening 
(association foncière urbaine, AFU), definieras i boken Renard & Comby (1990 
s. 171) utifrån sina egenskaper: 
 

"The AFU system allows parcels too small to be developed to be 
turned into building land without the intervention of a property 
developer, the equipment costs of infrastructure being met by the 
concerned landowners." 

 
Denna definition ger en ny aspekt, nämligen att processen inte handhas av en 
(yrkesmässig) fastighetsförädlare, i varje fall inte som huvudansvarig, utan 
handhas av markägarna själva. 
 
Larsson (1991) har inte gett någon klar definition för omreglering, utan 
beskriver de egenskaper, som kännetecknar den utveckling av samverkan, som 
förekommer på områden med splittrad fastighets- och ägandestruktur enligt 
följande (s. 12-13): 
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 ”- avsikten är att anpassa markindelning och anläggningar till en ny 
eller ändrad urban användning - "exploatering", 
- förfarandet kännetecknas av en samverkan mellan de berörda 
delägarna inom ett avgränsat behandlingsområde, ofta organiserad 
inom en juridisk samfällighet, 
- eftersom samverkan i princip innebär att i varje fall huvudparten av 
de inblandade primärt kvarstår som delägare kommer byte av mark att 
spela en viktig roll i förfarandet, 
- samverkan utsträcks också till de anläggningar av gemensam 
betydelse, som erfordras för det avsedda ändamålet, 
- såväl bytesprocessen som anläggningarna leder till ett behov av 
normer för ekonomisk uppgörelse med fördelning av fördelar och 
kostnader mellan de inblandade. Eftersom förfarandet skett i 
samverkan, bör även fördelningen utformas härefter som en "rättvis" 
vinstfördelning, 
- normerna måste samtidigt fixera i vilken utsträckning mark - även 
mot delägares önskan - kan bytas mot pengar samt om eventuellt 
också kostnaderna i viss utsträckning kan betalas genom avstående 
mark, 
- i och med att företaget är samfällt för privata delägare måste 
dessutom regler finnas om graden av frivillighet resp tvång samt i 
sistnämnda fall under vilka förutsättningar tvingande regler skall 
kunna tillämpas” 

 
Metodens många skeden och mångsidighet framgår tydligt av dessa egenskaper. 
Förteckningen innehåller begrepp som anpassning av fastighetsindelning och 
infrastruktur till ett nytt eller förnyat tätortsutnyttjande, markägarnas deltagande 
i verksamheten, rättvis vinstfördelning, inlösen av mark mot ersättning och 
lagstadgade tvångsmedel. 
 
I Finland har omreglering av byggnadsmark ansetts höra till plan- och 
byggnadslagstiftningen samt fastighetsbildningslagstiftningen, speciellt med 
tanke på den utjämning av byggnadsrätter omregleringen medför. I princip-
betänkandet Kom 1974:44 (s. 177) rörande revideringen av byggnads lag-
stiftningen har utjämningssystemet av byggnadsrätter (omreglering av 
byggnadsmark) definierats enligt följande (egen översättning från finska): 
 

"Med utjämning av byggnadsrätter förstås i allmänhet en sådan 
förvaltningsåtgärd, med vilken man fördelar nyttan av vid planering 
uppkomna byggnadsrätter och andra fördelar mellan ifrågavarande 
planområdes markägare."  

 
I en bilaga till samma principbetänkande definierade Muukkonen (1974) ut-
jämningssystemet av byggnadsrätter (omreglering av byggnadsmark) i ett vidare 
perspektiv (egen översättning från finska): 
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"Med utjämning av byggnadsrätter förstås i allmänhet en sådan 
förvaltnings åtgärd, med vilken man dels fördelar vid planering upp-
komna byggnadsrätter mellan ifrågavarande planområdes markägare, 
och dels klargör förhållandena mellan markägarna och kommunen, i 
de fall där metoden anses vara den mest ändamålsenliga lösningen 1) 
för att underlätta förverkligandet av planen, 2) för att jämställa 
markägarnas inbördes situation, 3) för att minska kommunens 
inlösensplikt på grund av planen, 4) för att garantera en dynamisk 
planering samt 5) för att klargöra oklara fastighetsförhållanden." 

 
I kommittébetänkandet underströk man särskilt betydelsen av utjämnings-
förfarandet för att förverkliga en inbördes likställdhet markägarna emellan under 
planeringsprocessen. I betänkandet (Kom 1974:44 s. 177) nämndes även 
önskemålet att 1) uppgöra planen utan att beakta markägarförhållanden och -
gränser, så att planen kan göras så ändamålsenlig som möjligt, 2) underlätta 
plangenomförandet genom att undanröja fastighetstekniska svårigheter, som 
uppstått till följd av planeringen samt 3) säkerställa att en del av den 
värdestegring som följer av planeringen tillfaller samhället. Kommittén ansåg att 
den väsentligaste bristen i fördelnings förfarandet var, att förfarandet inte erbjöd 
tillräckliga möjligheter för samhället att förbehålla sig den värdestegring 
planeringen medför för att på så sätt få till stånd en mer omfattande fördelning 
av värdestegringen. Kommittén var dock inte enhällig utan till betänkandet 
bifogades flera reservationer (s. 218-228). 
 
Omreglering av byggnadsmark har i definitionerna oftast sammankopplats med 
ifrågavarande områdes fysiska planering och annan markanvändningsplanering, 
t.o.m. så att planeringen tillsammans med omregleringen utgjort en enda 
process. Med ett sådant förfarande uppnår man synergieffekter, bättre 
möjligheter till deltagande, kostnads- och tidsinbesparingar samt bättre planer. 
Också inom planering har man försökt skapa metoder som bygger på frivilligt 
deltagande, och vissa metoder liknar till stora delar förfarandet vid omreglering 
av byggnadsmark.14 I Sverige har bl.a. Carlsson, Kalbro & Smideman (1985) 
undersökt samverkansplanering och därtill hörande plangenomförande och 
kommit till slutsatsen att med hjälp av ett sådant förfarande kan man uppnå 
planeringsmässigt och ekonomiskt sett bättre lösningar samt en rättvisare 
behandling av markägarna än vad som är fallet vid traditionell planering, se 
vidare kap. 2.9.1 (Carlsson et al. 1985 s. 110-115).  
 

                                                 
14  Frivilliga metoder som baserar sig på förhandlingsprocesser mellan 

den offentliga och den privata sektorn har undersökts ymnigt i 
amerikansk litteratur rörande förnyelse av städer (se t.ex. Pirinen et 
al. 1997 s. 12-19). 
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2.2.2 Typindelning av förfaranden för omreglering av byggnadsmark 
 
Mångsidigheten i de tidigare framförda definitionerna och egenskaperna medför 
ett direkt behov av att försöka indela omreglering av byggnadsmark i olika 
förfarandetyper. Detta för att rationellt kunna granska förfarandet. För att erhålla 
en tillräckligt överskådlig och enhetlig bild av förfarandet bör utgångspunkten 
för typindelningen vara förhållandet mellan omregleringen och andra reglerings-
modeller för stadsmark, där fastighets- och/eller ägandestrukturen förändras. 
Dessutom bör omregleringen indelas i logiska grupper enligt sina primära mål-
sättningar eller egenskaper. 
 
Indelningen som presenteras i detta skede baserar sig närmast på den litteratur 
som behandlats tidigare i kapitlet. Utgångspunkten utgörs främst av de typfall 
som Larsson (1991 s. 5-12; se kap. 1.1.2) presenterat, samt av de genom-
förandemodeller och administrativa instrument som framförs av Mattsson & 
Kalbro (1989). Typindelningen har inte för avsikt att vara allmängiltig, utan är i 
första hand en begränsning av området för denna undersökning och en 
beskrivning av den terminologi som används i fortsättningen. 
 
Sätten, på vilka stadsmarkens fastighets- och ägandestruktur ändras, kan indelas 
i tre huvudgrupper på en skala mellan frivillighet/tvång: frivilliga åtgärder, 
ombildningsförfaranden och tvångsvisa anskaffningar (figur 2.2.1). Frivilliga 
avtal som markägare sluter sinsemellan och/eller med andra intressenter är i 
allmänhet av privaträttslig natur. Till sådana räknas också frivilliga för-
handlingsmetoder såsom public/private partnership samt grundande av 
bolagiserade utvecklingssamfund (bolagisering av ägandeformen, dvs. värde-
pappersering). En absolut förutsättning för att förverkliga frivilliga åtgärder är 
att alla parter samtycker till avtalet. De fastighetsstrukturella förändringar som 
följer av avtalet förverkligas genom metoder som fastighetsbildning, sammans-
lagning och/eller frivilliga ägobyten. På så sätt kan man även göra vissa 
frivilliga rättighetsregleringar, men de kan vara beroende av myndighets-
tillstånd.  
 
Tvångsvisa anskaffningar är i allmänhet det offentliga intressets verktyg, som 
särskilt inriktar sig på äganderätten, fastän utstyckning av det tvångsanskaffna 
området ofta orsakar ändringar i fastighetsstrukturen. Som tvångsanskaffningar 
räknas särskilt tvångsinlösen och den skyldighet markägaren har att utan 
ersättning överlåta mark för allmänna ändamål till kommunen. Även den 
kommunala förköpsrätten och radikala markreformer kan anses vara 
tvångsanskaffningar. I specialfall kan även en privat markägare vara berättigad 
till att tvångsvis lösa in ett område, som fallet är t.ex. vid inlösen av tomtdel i 
Finland. I samband med dessa åtgärder kan man sluta frivilliga avtal och utföra 
frivilliga eller tvångsvisa reglerings- och fastighetsbildningsåtgärder. Dessa 
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frivilliga och tvångsvisa anskaffningar motsvarar modeller (2) och (4) i fig. 
1.1.3. 
 

Figur 2.2.1  Strukturering av omregleringsförfaranden. 
 
 
Mellan dessa fullständigt frivilliga åtgärder och tvångsanskaffningar kan man 
urskilja en tredje grupp av lagstadgade instrument med syfte att strukturera 
fastighetsindelningen (modell (3) i fig. 1.1.3). Vid sådan ombildning av 
fastighetsstrukturen bevaras i allmänhet markägandet i stora drag då 
fastigheternas utsträckning ombildas. Objektet för ägandet, själva fastigheten, 
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samverkan
- vinstfördelning
- gemensamhetsanläggning

Omreglering för
plangenomförande
- markreglering
- separad planläggning
på förhand eller
parallellt

Markbyten
- ej vinstförd.

Omläggning
- vinstfördelning

Gemensam
markexploatering
- marktilldelning

Gemensamt
byggande
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kan flyttas till en ny plats eller t.o.m. bytas ut mot en bostadslägenhet. Trots att 
sakägarna kan ha möjlighet att avtala om i det närmaste alla förhållanden, 
medför förfarandet också möjlighet att använda vissa tvångsmedel, såsom t.ex. 
obligatoriskt deltagande, inlösensskyldighet eller hot om inlösen. 
 
Åtgärder som utförs på en enda fastighet eller registerenhet (modell (1) i fig. 
1.1.3) berörs ej av denna typindelning, trots att även de kan innehålla vissa 
tvångsvisa moment. Huvudsyftet med dem är dock inte att ombilda fastighets- 
och ägandestrukturen till stadsmark, utan i allmänhet är det fråga om ett 
samägande som skall upphöra. Sådana åtgärder är bl.a. skifte av samfällt område 
och klyvning. 
 
Ombildningsförfaranden 
 
Ombildning av fastigheter kan indelas i två grupper efter ändamål; 1) struktur-
rationalisering, som syftar till att rationalisera en redan befintlig 
markanvändning med hjälp av en ändring i fastighetsstrukturen och 2) 
omreglering för bebyggelsemark, vars ändamål är att möjliggöra en ändring av 
ett områdes användningssätt och/eller intensitet i markanvändning inom ett 
område med flera fastigheter dvs. omreglering av byggnadsmark15. Den senare 
formen innebär alltså en slags markexploatering. Till metoden omreglering av 
byggnadsmark räknas ett antal olika regleringsåtgärder som vidtas med avsikt att 
underlätta förnyelse av bebyggda områden, utan att för den skull basera sig på 
varken tvångsanskaffningar eller fullständigt frivilliga åtgärder. Kännetecknande 
för förfarandet är en kombination av planering av det område som skall 
uppbyggas eller förnyas med ett förverkligande av den därtill hörande fastighets- 
och infrastrukturen, m.a.o. genomförande av markexploateringen. I praktiken 
finns det flera olika sätt att uppnå detta (se kap. 2.2.1). 
 
Strukturrationaliseringar används traditionellt inom glesbebyggda områden, och 
i första hand för att effektivisera förutsättningarna för lantbruksverksamhet. I 
samband med detta kan man även reglera och planera markanvändningen i 
byarnas bebyggda områden. I sådana fall skiljer sig inte åtgärderna nämnvärt 
från egentlig omreglering för bebyggelse, men omregleringen av byggnadsmark 
är inte det huvudsakliga syftet med åtgärderna. Med hjälp av struktur-
rationalisering kan man också genomföra t.ex. väg- eller olika skyddsplaner, och 
även i detta fall är den huvudsakliga målsättningen snarare att så smidigt som 
möjligt anpassa den befintliga fastighetsstrukturen till en effektivare struktur, än 
att förverkliga en särskild plan. Regleringsförfaranden gällande landsbygden 
granskas dock inte i denna undersökning.  
 

                                                 
15 På engelska är motsvarande term urban land readjustment. 
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Fastigheters omfattning kan regleras också utan gräns - eller ägandejusteringar 
genom en rättighetsreglering med avseende enbart på de rättigheter som hör till 
fastigheterna. Sådana åtgärder är bl.a. servitutsregleringar, grundande av 
områden för sambruk oc h reglering av hyresrätter. I praktiken är man också 
tvungen att utföra dessa åtgärder i samband med omreglering av byggnadsmark 
och strukturrationaliseringar. I specialfall kan dessa krympas till att omfatta 
endast rättighetsregleringar. Eftersom denna undersökning avser att fördjupa sig 
i situationer där i huvudsak nya byggnadsplatser skapas, utelämnas rättighets-
regleringarna från den egentliga undersökningen. Man bör också komma ihåg, 
att i specialfall kan både rättighetsreglering och omreglering av byggnadsmark 
begränsas till att endast utgöra fördelning av exploateringsvinst. 
 
Omregleringsförfaranden 
 
Vid omreglering av byggnadsmark i tätorter kan flera olika förfaringssätt 
urskiljas (se kap. 2.2.1). De kan indelas i tre huvudtyper med utgångspunkt från 
dels hur omfattande (samarbets)åtgärder som ingår (förädlingsgrad) är, dels hur 
planeringen hör samman med förfarandet och dels hur exploateringsvinsten 
behandlas i samband med åtgärderna. Tre grupperna kan urskiljas, nämligen 1) 
omreglering för plangenomförande, 2) omreglering i samverkan och 3) 
omreglerings planering. I vissa fall kan dock skillnaderna mellan dessa huvud-
typer vara i det närmaste obefintliga, t.ex. om målsättningen enbart är att fördela 
exploater ingsvinsten utan andra åtgärder. 
 
Vid ett förfarande gällande omreglering för plangenomförande anpassas 
fastighetsstrukturen till en gällande plan eller till en plan som upprättas parallellt 
med förfarandet. Förfarandet förutsätter inte nödvändigtvis en bred samverkan 
mellan fastighetsägarna. Om man vid omregleringen utjämnar den värdestegring 
som planen och/eller förfarandet ger upphov till, är det fråga om omläggning av 
fastigheter. Ett förfarande där motsvarande fördelning inte utförs kan kallas 
markbyte. I sin enklaste form sker det som ett ägobyte mellan två fastigheter.  
 
Syftet med omreglering i samverkan är att reglera området för ny bebyggelse 
och med markägarna, ofta organiserade med ett gemensamt huvudmål, som en 
aktiv part. Planläggning förverkligas vanligen parallellt med förfarandet. 
Nödvändiga marköverföringar och utjämning av planerings- och/eller 
omreglerings vinsten utförs i samband med förfarandet och också nödvändig 
infrastruktur kan byggas ut. Däremot byggs inte byggnader som en del av 
förfarandet. Således är det här fråga om markexploatering där omreglering och 
planläggning utförs i samverkan. I undantagsfall kan planen finnas till hands 
redan innan förfarandet inleds, och då är förfarandet mycket likt omreglering för 
plangenomförande. Om det inte upprättas någon plan, är förfarandet tämligen 
likt omregleringsplanering. 
 



 

 48

Vid omregleringsplanering samlas alla fastigheter i en enda pott eller pool, 
varefter området planeras och den nödvändiga infrastrukturen byggs ut. Efter att 
utvecklingskostnaderna täckts återförs i allmänhet byggnadsdugliga tomter till 
markägarna enligt deras andelstal. Ifall man även förverkligar bebyggandet av 
tomterna som en del av processen är det fråga om gemensamt byggande. På 
detta sätt kan syftet med bildandet av ägolotterna även realiseras inom 
processen. Eftersom det egentliga byggandet utelämnas i denna undersökning, 
kommer detta alternativ inte att granskas närmare. Om däremot inget byggande 
ingår i förfarandet är det fråga om gemensam markexploatering, vilket ingår i 
denna undersökning. 
 
Trots att förfarandet med omreglering av byggnadsmark i olika länder och t.o.m. 
inom ett land sannolikt kan delas in enligt egenskaper i ovannämnda grupper, är 
inte indelningen helt entydig. I vissa typer av förfaranden kan nämligen egen-
skaper förekomma som är kännetecknande för en annan typ. För att få en mer 
fullständig bild av indelningen borde man i detalj beskriva alla de egenskaper 
som är alternativa för varje grupp. På detta sätt skulle omreglerings typerna 
utgöra ett slags ”omregleringsomfång”. En detaljerad typindelning av 
omregleringsförfarandet borde då beskrivas i matrisform, där matrisen skulle 
visa olika alternativ och resultatet bli en individuell egenskapsprofil. Problem 
med det beskrivna arbetssättet skulle uppstå då det gäller att välja de mest 
centrala dragen för varje metod, samt att avgöra vad profilen egentligen 
beskriver. Analysen skulle sannolikt bli alltför svåröverskådligt om den skulle 
behandla många egenskaper inkl. gradvisa skillnader i dem. Av detta följer att 
endast de viktigaste egenskaperna skall beskrivas. De egenskaper som kunde 
vara med är t.ex. olika grad av tvång/frivillighet osv. En sådan matris-
indelningens funktionalitet kommer emellertid inte att granskas vidare i denna 
undersökning, eftersom upprättande av en fullständig typindelning inte är 
huvudsyftet med undersökningen, utan analysen är avsedd att underlätta 
granskningen av omregleringsförfaranden under finländska förhållanden. 
 

2.2.3 Problembeskrivning 
 
Såsom framgick ovan är omreglering av byggnadsmark ett mångsidigt 
förfarande. Denna mångfald gör det svårt att skapa en enhetlig definition av 
begreppet, men ger goda möjligheter att hitta fördelaktiga och problematiska 
drag i olika förfaranden. En analys av olika förfaranden och erfarenheter av dem 
kan avslöja positiva respektive negativa karaktärsdrag. För att lyckas med en 
sådan analys av systemen behövs emellertid en ram. Denna ram skall i 
föreliggande undersökningen begränsas till centrala aspekter i omreglerings-
förfarandet, nämligen: 
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1. målsättningar, 
2.  aktiviteter, 
3.  aktörer, inklusive deras motiv, incitament samt organisering,  
4.  processfrågor i förfarandet i sig (inre process),  
5.  ekonomisk mekanism, 
6.  samordning med exploateringsprocessen som helhet (yttre process),  
7.  erfarenheter av förfaranden, och 
8.  effektivitet och funktionalitet. 
 
I den yttre processen blir förhållandet mellan planläggning och omreglering en 
central fråga beroende på planläggningens nyckelfunktion vid stadsbyggande. 
Nationella erfarenheter av förfarandet är vidare mycket beroende av förfarandets 
uppbyggnad men också av andra användbara exploateringsmetoder och också av 
exploateringskulturen i landet. Det är därför viktigt att studera exploatering och 
plangenomförande som helhet i vart och ett av de granskade länderna (kap. 3 
och 5; se också kap. 2.1). 
 
Genom granskning av ”nyckelområden” inom exploateringskulturen torde 
förfarandenas funktion och funktionsduglighet förstås och effektivitet, starka 
sidor och problem fångas upp. Denna information kan sedan användas vid 
granskning av behovet och möjligheterna till utveckling av det finska 
förfarandet för reglering av byggnadsmark. 
 

2.3 Målsättningar med omreglering av byggnadsmark 
 
Nationella målsättningar för utvecklande av institutet omreglering av byggnads-
mark varierar mellan länder, trots att det alltid är fråga om att möjliggöra 
exploatering inom ett visst område. Varje lands kultur, sedvänjor och lag-
stiftning inverkar dock på vilka problem man önskar och kan lösa med hjälp av 
omreglering. I vissa länder kan hela exploateringsprocessen ingå i om-
regleringen medan i andra ingår endast begränsade delar av den. Vidare kan 
omreglering av byggnadsmark vara ett samhälleligt verktyg för att producera 
byggnadsduglig mark eller markägarnas instrument för att utveckla sina 
markområden. Mellan dessa ytterligheter finns sedan en mängd kombinationer. 
Det är också stora skillnader i omregleringsförfarandena i de länder som 
behandlas i denna undersökning, trots att de hör till samma västeuropeiska 
kulturområde.  
 
Målsättningar för förfarandet torde ha en väsentlig inverkan på hur ett om-
regleringsförfarande fungerar och vilka erfarenheter man kan dra ur verk-
samheten. Målsättningar har också en central betydelse då man analyserar 
verksamhetens effektivitet. Om man inte är medveten om målsättningar kan man 
inte göra pålitliga iakttagelser av förfarandets effektivitet. I texten ovan har 
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redan omnämnts minst följande målsättningar för omreglering av byggnads-
mark: 
 
-  exploatering av mark i samverkan mellan markägare och kommun, 
-  genomförande av en plan, 
-  skapande av ny eller förnyad byggnadsmark, 
- säkerställande av rättvis fördelning av byggnadsrätt markägare 
 emellan, 
-  främjande av markägarnas investeringar, 
-  ökning av markägares inflytande vid stadsförnyelse, 
-  fördelning av exploateringsvinst, 
-  finansiering av planmässig utveckling, 
-  effektiv fastighetsbildning av planenliga tomter, 
-  genomförande av infrastruktur, 
-  främjande av ändamålsenlig planläggning och plangenomförande, 
-  användning som markpolitiskt verktyg, 
- anpassning av markindelning och anläggningar till ny eller ändrad 

urban användning, 
-  utjämning av byggnadsrätter, 
-  underlättande av förverkligande av en plan,  
-  jämställande av markägares inbördes situation,  
-  minskning av kommunens inlösensplikt på grund av planen,  
-  garanterande av dynamisk planering, 
-  klargörande av oklara fastighetsförhållanden, 
-  förverkligande av en inbördes likställdhet mellan markägare under en 

planeringsprocess,  
- upprättande av en plan utan att beakta markägarförhållande och  
 -gränser, så att planen kan göras så ändamålsenlig som möjligt,  
-  underlättande av plangenomförande genom att undanröja fastighets-

tekniska svårigheter, som uppstått till följd av planeringen samt 
-  säkerställande av att en del av den värdestegring som följer av 

planering tillfaller samhället. 
 
En del av målsättningarna är klart underordnade andra. På allmän nivå verkar 
målsättningarna kunna inordnas under intressenter såsom figur 2.3.1 försöker 
visa. Vid omregleringen samordnas och genomförs olika parters målsättningar. 
Omregleringsverksamhetens huvudmålsättningar granskas därför närmare för de 
studerade länderna (kapitel 4.1, 4.8, 6.1 och 6.8). Olika aktörers målsättningar 
vid omregleringsförfaranden tas också upp (kapitel 2.5). 
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Figur 2.3.1 Schematisk kategorisering av målsättningar vid omreglering av 

byggnadsmark. 
 
 

2.4 Aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark 
 
Såsom tidigare framhävts kan antalet aktiviteter vid omreglering av byggnads-
mark variera kraftigt t.ex. beroende på förfarandets målsättningar, omfattning av 
omreglerings området och den stadsstrukturella situationen inom ett område. 
Aktiviteterna kan visserligen begränsas till att ombesörja endast ett delmoment i 
en markexploateringsprocess såsom anpassande av fastighetsgränser till en plan. 
Den maximala omfattningen kan vara att genomföra samtliga moment i 
exploateringsprocessen och senare t.o.m. förvalta det bebyggda området. 
Således kan en omreglering av byggnadsmark när den används vid exploatering 
omfatta ett varierande antal moment inom en ”normal” exploateringsprocess16. 

                                                 
16 Med "normala" exploateringsprocess menar jag processen där en 

eller få exploatörer eller kommunen införskaffar ett område, 
upprättar detaljplan om sådan behövs, bygger infrastruktur och ofta 
även byggnader. 
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Dock torde alla omregleringsförfaranden som behandlar ombildning av 
fastigheter innehålla vissa centrala aktiviteter som också är kända från 
omarroderingsförfaranden på landsbygden. Förklaringen torde bl.a. vara att 
omregleringsverksamhetens grunder vilar på dessa omarronderingsförfaranden 
och att förändringar i fastighetssystemet i princip alltid innefattar vissa grund-
moment för att garantera systemets funktioner. 
 
Aktiviteter vid en normal exploateringsprocess behandlades redan i kapitel 1.1. 
Anknytning mellan processens aktiviteter och aktiviteter vid omregleringar 
kommer senare att granskas närmare i kap. 2.7. Först skall emellertid de centrala 
aktiviteterna i omregleringsförfaranden omnämnas. Redogörelsen grundar sig 
främst på den information som framkom ur definitionerna (kap. 2.2.1) 
kompletterad med mina egna erfarenheter från fastighetssystemets funktioner. 
Med utgångspunkt från definitionerna kan man göra en grov beskrivning av de 
uppgifter som ingår i det egentliga förfarandet för omreglering av byggnadsmark 
trots att metoderna varierar påtagligt mellan länder och även från fall till fall 
inom ett land. 
 
I korthet kan metoderna sammanfattas på följande sätt. Varje process behöver 
initieras. Efter initieringen följer inledande utredningar och beslut om 
verkställande av omregleringen. Aktiviteterna i ett påbörjat omreglerings-
förfarande kan på basen av litteraturstudier i sina huvuddrag beskrivas på 
följande sätt. Vid omregleringen samlas alla områden i en pott, i vilken 
delägarna i allmänhet har en andel bestämd genom tidigare markinnehav inom 
omregleringsområdet. Efter upprättande av en strategi (plan) delas områden ut 
till delägarna så att var och en i första hand återfår sitt gamla område, dock med 
fastighetsgränser anpassade till strategin (planen). Vid omregleringen avskiljs 
allmänna områden kanske till kommunen, särskilda rättigheter som berör 
fastigheterna regleras, nödvändiga ersättningar bestäms och eventuellt utbyggs 
också den infrastruktur området kräver. Finansiering av exploateringsåtgärderna 
fastläggs. Själva bebyggandet av byggnadsplatser ligger normalt utanför 
processen. Kommunen har ofta rätt att täcka sina kostnader genom att den får en 
andel av omregleringens värdestegring och denna andel erhålls ofta i form av 
mark. Vid slutet av omregleringen och ofta också under själva processen har 
sakägarna besvärsrätt över beslut som fattats. Schematiskt kan nämnda 
aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark beskrivas enligt fig. 2.4.1. Denna 
beskrivning ger den ram som kommer att följas i denna undersöknings närmare 
granskning av olika moment (aktiviteter) vid omregleringsförfaranden (i 
kapitlen 4 och 6; se också punkt 2.6 och 2.7 där aktiviteter granskas i 
processform). 
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Figur 2.4.1 Aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark. 
 
 

2.5 Aktörer och organisation för omreglering av byggnadsmark 
 
Beroende på lagstiftning kan olika parter initiera omreglering av byggnadsmark. 
En huvudsaklig uppdelning kan göras mellan offentliga och privata. Om-
regleringen kan också utföras i samarbete mellan offentlig och privat sektor 
samt av olika s.k. allmännyttiga företag och/eller föreningar. Den avgörande 
drivkraften i offentlig sektor torde vara det allmännas fördelar, såsom utveckling 
av stadsstruktur och levnadsbetingelser, ändamålsenlig placering av olika verk-
samheter samt behov av att genomföra vissa projekt, t.ex. ett järnvägsbygge. 
Den privata sektorn strävar naturligtvis efter vinst i någon form. Den har i 
allmänhet inte tillgång till tvångsvisa metoder för förvärv av mark vilket den 
offentliga sektorn normalt har. Genomförandet grundar sig därför närmast enbart 
på användning av egen mark eller på privatsrättsliga avtal. 
 
Tillvägagångssättet och ingående moment varierar beroende på vem som 
initierar en omreglering av byggnadsmark. Detta leder till att man vid 
granskning av omreglering måste beakta initiativtagarens syfte med förfarandet. 
I annat fall är risken att undersökningen jämför verktyg som är avsedda för olika 
situationer med följd att fel slutsatser dras. Omregleringen måste således 
granskas utifrån olika situationer och ur olika parters perspektiv. 

Initiering 
Beslut om att utföra omreglering 
Bestämmande av delningsgrund 
Markanvändningsplanering 
Upprättande av omregleringsplan 
Bestämning av ersättningar 
Fastighetsbildning och tillträde till ägor 
Byggande av infrastruktur 
Finansiering 
Omregleringens avslutande 
Besvär 
Uppgifter efter avslutandebeslut 
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2.5.1 Parter och deras intressen 
 
Parterna vid omreglering av byggnadsmark skiljer sig inte just från parter vid ett 
normalt exploateringsprojekt med samma syfte. Centrala är således markägare, 
kommun eller annan lokal myndighet (speciellt planerare), sektormyndigheter, 
exploatörer och/eller byggherrar (byggherresamfund) samt finansiärer. Övriga 
parter är främst hyresgäster och innehavare av andra särskilda rättigheter samt 
grannar, men också kommuninnevånare i övrigt samt personer och organi-
sationer, vars intresse berörs av exploateringen. Parternas betydelse för 
exploateringsprocessen varierar mellan olika länder och också inom samma 
land. I vissa länder kan en aktör spela en avgörande roll, medan aktören i ett 
annat land är helt okänd. Dessutom kan omregleringen utföras på initiativ av 
olika parter beroende på områdets användningsändamål (t.ex. bostäder, industri, 
affärs- och kontorsutrymmen). (Bl.a. Archer 1992 s. 76, Dransfeld & Voß 1993 
s. 168-193, Kalbro 1992 s. 26, 270-271, Ernald Borges 1996 s. 17, 64-70) 
 
Kommunens (samhällets) intressen 
 
Kommunen ansvarar bl.a. för att genomföra projekt av allmänt intresse. 
Placering av verksamheter kräver planering. Beroende på ekonomisk resurs-
användning och miljöpolicy skall markanvändning vara så effektiv och 
ändamålsenlig som möjligt sett ur allmänt synpunkt. Att nyskapa eller förnya 
stadsmark är ett sådant arbete. Att införskaffa områden i kommunal ägo 
förutsätter emellertid i allmänhet att kommunen binder resurser och tar en 
ekonomisk risk. Att använda sig av tvångsinlösen är därtill normalt inte 
populärt. Planläggning av splittrade områden utan att förutsättningarna för 
genomförande är säkerställda kan emellertid leda till långsamt och bristfälligt 
plangenomförande, vilket i sin tur medför ett underutnyttjande av infrastruktur 
samt att stadsstrukturen lätt splittras. 
 
Omreglering av byggnadsmark kan i sådana lägen erbjuda kommunen ett 
verktyg för att effektivt och förmånligt säkerställa genomförandet av nya 
områden eller förnyelseområden som till sin fastighets- och ägandestruktur är 
splittrade. 17 För kommunen är omreglering således en fråga om ett alternativt 

                                                 
17 Motsvarande problem kan också beröra samhällsägda, men privat 

ianspråktagna (lagligt eller olagligt) områden. Exempelvis har 
regleringsförrättningar av legoområden i Finland utförts med stöd av 
en speciallag (218/1962) (se bl.a. Pettinen 1964, Silvennoinen 1964 
och Kantola 1983 samt fotnot 109 i kap. 5.3.2.5). 
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markpolitiskt verktyg som aktivt inriktar sig på exploatering18. Användningen 
torde förutsätta att kommunen har möjlighet att delta i processen och att detta är 
också accepterat av markägarna. Därtill kan det vara möjligt att med hjälp av 
omregleringen upprätta kvalitativt sett bättre planer, särskilt om omregleringen 
ger en möjlighet till att rättvist fördela den värdestegring som byggnadsrätten 
medför mellan fastighetsägarna. En omreglering kan dessutom garantera 
kommunen en del av värdestegringen. 
 
Kommunens verksamhet är normalt indelad i sektorer. Inom ett exploaterings-
projekt ansvarar olika avdelningar och beslutsfattare för planläggning, mark-
anskaffning och markanvändningsavtal, fastighetsbildning, byggande av 
infrastruktur samt byggnadsövervakning. Befattningshavarna ser kanske till sina 
specialintressen. I så fall förutsätter en effektiv omreglering av byggnadsmark, 
där flera exploateringsuppgifter utförs, en koncentrerad process och brett 
samarbete mellan kommunens olika delar. Vikten av samarbete betonas 
ytterligare av att offentliga intressen kan variera inbördes, stå i konflikt med 
varandra eller till och med vara motsående (Pirinen et al. 1997 s. 31). 
 
Markägarnas intresse 
 
Markägarnas motiv kan i allmänhet konstateras vara maximering av den nytta 
egendomen kan ge. Denna nytta är inte enbart ekonomisk, utan kan t.ex. vara 
förbättring av otillfredsställande förhållanden (se t.ex. kap. 1.1.4). Inom 
områden med utvecklingspotential, vars fastighetsindelning inte möjliggör 
enskild förändring, krävs i allmänhet antingen ändring av ägandestrukturen 
(försäljning) eller ändring av fastighetsstrukturen avtalsvägen för att erhålla 
någon nytta. Att förändra ägandestrukturen är dock inte alltid möjligt (brist på 
t.ex. finansiering, villig motpart eller tillstånd) eller önskvärt (vilja att stanna 
inom området) och det är heller inte lätt att få acceptans till mer generella 
förändringar i fastighetsstrukturen (brist på fullständig enighet). Omreglering av 
byggnadsmark kan härvid erbjuda en metod att genomföra förändringen för dem 
som är beredda att göra det. 
 
För markägaren bör omregleringen medföra ett positivt resultat; vilja att genom-
föra en förlustbringande omreglering lär knappast stå att finna. Det får heller 
inte medföra någon större ekonomisk risk, eftersom tröskeln för att delta i 

                                                 
18 Istället för kontroll och begränsningar betonar Archer (1992 s. 74-

76) positiva (understödande) verktyg för att styra stadsstrukturer i 
ett samhällssystem som grundar sig på enskilt markägande. "The 
land management approach ... is a positive alternative to the 
prevailing development control approach which is usually focused 
on regulating land use at the building stage of development." 
Omreglering av byggnadsmark kan vara ett sådant positivt verktyg. 
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omregleringen annars kan bli alltför hög. Undersökningar har visat att de flesta 
försöker undvika risker (se bl.a. Korhonen 1990 s. 22-24). Enligt Knight & 
North (1997) grundar sig å andra sidan ett beslut om att delta i någon form av 
förnyelse alltid på ofullständig vetskap och osäkert resultat. Besluten kan 
således inte enbart vara grundade på rationalitet, utan torde i mångt och mycket 
utgå från föreställningar och förnimmelser sprungna ur förväntningar. Bonnard 
(1994) framhäver förutom motivet ekonomisk nytta bl.a. att själv få en möjlighet 
att bygga, att bevara äganderätten, att få infrastruktur till området och att få en 
olagligt uppförd byggnad ”lagligförklarad” som sporrar för att delta i en 
omreglering (se även kapitel 2.5.3). 
 
Särskilt då det är fråga om förnyelse av markägarens egen bostadsomgivning, är 
enligt utförda undersökningar målsättningen att uppnå ekonomisk nytta inte den 
enda bevekelsegrunden. Westholm (1992 s. 140-188) har i sin undersökning om 
omarronderingsverksamhet på landsbygden konstaterat att huvudsakligen enbart 
de som får sitt livsuppehälle från ett område (heltidsjordbrukarna) ser till om-
arronderingens ekonomiska fördelar. För andra medför en omarrondering ingen 
egentlig ekonomisk nytta, utan tvärtom strävar dessa ofta efter att bibehålla 
rådande förhållanden, den trygga (ofta barndomens) uppehållsort. Man fruktar 
en ändring, speciellt om denna kommer att förhindra ägaren att använda marken 
huvudsakligen på tidigare sätt. Vidare har Blomqvist (1994 s. 101) i sin under-
sökning om finsk landsbygd noterat att människor vanligen har mycket olika 
levnadssituatio ner vid tidpunkten för en omarrondering. Av rent personliga skäl 
är visst projekt inte aktuellt just under viss avgränsad tidsperiod för alla. 
Carlsson et al. (1985 s. 35-38, 100-103, 118, 126) konstaterade i sin under-
sökning om planeringsmöjligheter inom ett äldre villa- och fritidshusområde 
utan VA-anläggningar i Stockholmstrakten att "tomtägarnas inställning till 
planeringen kan till stor del beskrivas utifrån deras livssituation och boendeform 
i området". De permanentboende, speciellt de i hög ålder, vill helst inte ha några 
större förändringar, bortsett från att få till stånd en lösning på VA-problemen. 
De önskade behålla stora tomter och naturnärhet. Den vanligaste inställningen 
bland fritidsboende är att man inte vill hindra utvecklingen när planering blir 
aktuellt. "För en tredje grupp betydde tomtinnehavet huvudsakligen en framtida 
möjlighet till permanentbyggande. Dessa hade emellertid varierande inställning 
till vid vilken tidpunkt permanentbosättningen lämpligen borde ske." 
 
Enligt Carlssons et al. (1985 s. 110) undersökning förstod markägarna i en 
samverkansprocess, att planläggningsfrågorna inte är en sak mellan enskilda och 
kommunen, utan markägarnas gemensamma sak mot kommunen. Härvid visade 
det sig också att markägarna var kapabla att visa förståelse för varandras 
intressen. Omreglering av byggnadsmark kan således beskrivas som en 
genomförande- och intressebevakningsmetod för markägarna gentemot men 
också i samverkan med kommunen samtidigt som det är ett verktyg att inbördes 
sammanjämka olika ägares intressen. 
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Övriga intressen 
 
För en yrkesmässig exploatör är det på grund av höga förhandlingskostnader i 
allmänhet svårt att exploatera områden, vars ägostruktur är splittrad. Att få till 
stånd ett enhetligt ägande, om exploateringen så kräver, kan köp, särskilt 
avseende de sista ägorna, vara en dyr och/eller utdragen process19. Omreglering 
av byggnadsmark torde betyda att exploateringsrisken minskar betydligt, men 
samtidigt kan vinstmöjligheterna minska då en ägare till en liten andel kanske 
själv kan förverkliga exploateringen av sin fastighet. 
 
För byggnadsfirmor (byggentreprenatörer), som koncentrerar sig på byggandet, 
torde emellertid omreglering av byggnadsmark inte ha så stor betydelse bortsett 
från de som får i uppdrag av bygga enskilda hus när processen är slutförd. Infra-
strukturen torde dock genomföras som ett större projekt . 
  
För hyresgästerna kan utveckling av området medföra att hyresförhållandet bryts 
på grund av att användningen ändras eller tillfälligt blir mindre fördelaktigt. 
Senare kan en hyresförhöjning komma som följd av bättre standard.  
 
För innehavare av andra till mark och byggnader knutna särskilda rättigheter 
torde betydelsen av omreglering av byggnadsmark i stort motsvara hyres-
gästernas situation, dvs. intressenterna bevakar sina egna intressen inom 
processen. 
 
För innehavare av inteckningar och andra till fastigheterna knutna rättigheter har 
omreglering av byggnadsmark som regel ingen betydelse, eftersom värdet av 
fastigheterna som en följd av omregleringen i allmänhet inte sjunker. 
Fastigheterna flyttar endast [den s.k. surrogatprincipen (bl.a. Hoisl 1994 s. 2)]. 
Om inteckningsinnehavarnas ställning förändras behandlas detta vid förfarandet. 
Finansiärernas risk minskar oftast, främst tack vare värdestegringen. 
 
För konsulter, sakkunniga och omregleringsmyndigheterna innebär om-
regleringen närmast att arbetstillfällen skapas. 
 

2.5.2 Sammanjämkning av olika intressen 
 
Att sammanjämka olika parters intressen vid omreglering är till stor del 
beroende av hur olika rättigheter och skyldigheter mellan markägare och 

                                                 
19 I Storbritannia kan exploatören vara tvungen att vänta flera 

årtionden för att kunna förvärva de sista delarna av ett 
utvecklingsområde. Det finns inga tvångsvisa metoder att använda 
för exploatörer. (Allinson 1995 b-c; Key 1997) 
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samhället i allmänhet sammanjämkas samt av synen på äganderätt inom ett land. 
Denna allmän problematik med sammanjämkning av olika rättigheter och 
skyldigheter mellan markägare och samhället behandlas inte närmare i denna 
undersökning. Det kan bara konstateras att omreglering av byggnadsmark inte är 
möjligt att utföra i alla länder. 
 
Såsom framgått står motiven för omreglering i huvudsak att finna antingen i 
markägarnas intresse av att exploatera sitt område och därmed uppnå vinst eller i 
samhällets intresse av att genomföra ny eller förbättra existerande stadsstruktur. 
Normalt skall dock båda intressena föreligga, för att det skall löna sig att inleda 
en omreglering. För markägarorganisationers utvecklingsprojekt krävs i 
allmänhet ca 1/2-2/3 majoritet inom omregleringsområdet i olika länder för att 
inleda ett projekt (Larsson 1991 s. 95), men enligt Archer (1987 s. 4) är stöd från 
majoriteten av markägarna en nyckelförutsättning för en lyckad omreglering - 
vid effektivt genomförande borde man sträva efter minst 80 %:igt stöd. Därtill 
bör tvångsvisa metoder finnas att tillgå för förvärv av minoritetsägarnas 
fastigheter. Å andra sidan kan omregleringen i vissa länder inledas genom ett 
ensidigt beslut av kommunen (t.ex. Tyskland) eller genom ansökan av en 
markägare (t.ex. tidigare i Finland), varför kravet på enighet eller understöd inte 
förutsätts vid alla omregleringsformer. 
 
Med beaktande av de osäkerhetsfaktorer och stora ekonomiska insatser som hör 
till exploatering samt intressenas divergens, är det förståeligt att omregleringar 
som utförs på markägarnas initiativ alltid verkar innehålla dels krav på 
tillräckligt stort understöd för åtgärden och dels deltagandetvång eller 
åtminstone hot om inlösen.20 Enstämmighet är ett tecken på en gemensam 
övertygelse om projektet, vilken grundar sig på ett kulturbetingat informerande 
och som minskar den osäkerhet som hör till projektet och på samma gång ökar 
sannolikheten för att det skall genomföras. Att omregleringen skulle grunda sig 
på enighet mellan alla delägare torde emellertid vara möjligt enbart i 
undantagsfall och vid mycket begränsade omregleringar. 
 
Smideman (1997 och LMV 1993b) har undersökt förutsättningarna för att lyckas 
med den svenska omregleringsförrättningen (exploateringssamverkan). Enligt 
honom kan man uppskatta förutsättningarna för en lyckad förrättning såsom 
goda när både kommun och markägare starkt förpliktar sig att genomföra 
omregleringen. Om den ena parten inte är förpliktigad, är inte heller förut-
sättningarna för en lyckad förrättning särskilt goda och om båda är motvilliga 
finns det i princip inga förutsättningar för förrättningen. Smidemans 
undersökning utgår från förutsättningarna för det svenska förfarandet, men 
resultaten lämpar sig också mycket väl för analys av de kriterier Archer (1987 s. 
4) uppställt. Också i Förenta Nationernas undersökning (UN 1995 s. 93) 

                                                 
20 Detta framförs också av Larsson (1991 s. 94-96). 
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understryks behov av samverkan mellan offentlig sektor och markägare vid 
omreglering av byggnadsmark: 
 

”Ideally, a partnership for development should be formed between the 
public sector and the landowners. It is therefore very important that 
close links are established during the project”. 

 
Genom att kombinera de i kapitel 2.5.1 framförda intressenterna vid omreglering 
av byggnadsmark kan omreglering också beskrivas som en form av 
sammanjämkningsmetod för olika parters intressen (figur 2.5.1). Vid studier av 
olika länders system måste man enligt Kalbro (1992 s. 270) särskilt beakta 
ansvars- eller maktfördelningen mellan olika aktörer och grupperingar. 
Visserligen kan det också inom ett land finnas flera alternativa reglerings-
processer, i vilka ansvars- och maktfrågorna kan avvika betydligt från varandra. 
Utöver detta varierar de olika intressenternas styrka i olika skeden av 
utvecklings processen (generalplanläggning, detaljplanläggning, markan-
skaffning och bebyggande), vilket Larsson (1991 s. 88-90) har konstaterat då 
han jämfört rollerna hos den offentliga och den privata sektorn vid uppbyggnad 
av samhällsstrukturer i olika länder. Man kan därför förvänta sig att i länder med 
stark offentlig styrning är också det offentligas roll vid omreglering av 
byggnadsmark stor, medan i länder, där den privata sektorn har en central roll 
har den privata sektorn i allmänhet en stor roll vid omreglering av 
byggnadsmark. 
 

 
 
Figur 2.5.1 Omreglering av byggnadsmark som en metod för samman-

jämkning av olika parters exploateringsintressen. 
 
 
Utöver direkta intressen kan parterna också granskas med utgångspunkt från 
vilken syn de har på utveckling. Med detta som utgångspunkt har Pacione 
(1990) sett förändringar i markanvändningen som ett "triangeldrama" med tre 
huvudaktörer; "förändrare", "bevarare" och myndigheter/politiker såsom 
framgår av figur 2.5.2, där myndigheter och politiker kan ses som "medlare" 
mellan förändrings- och bevarandeintressen (Kalbro 1992 s. 270). Trots att 
markägarnas åsikter vid omreglering av byggnadsmark sannolikt indelas i 

Kommun Omreglering av 
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Övriga 
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"förändrare" och "bevarare", har emellertid samhället i allmänhet inte en roll 
som medlare utan är aktivt deltagande i processen. Däremot kan omreglerings-
myndigheten ha en medlarroll. Således är bilden en bra beskrivning av 
växelverkan mellan olika intressenter och samhället även vid omreglering av 
byggnadsmark. 
 

 
 
Figur 2.5.2 Förändring av markanvändningen: Ett triangeldrama med 

"förändrare", "bevarare" och myndigheter/politiker (Kalbro 
1992 s. 270). 

 

2.5.3 Organisation av omreglering av byggnadsmark 
 
Det stora antalet parter och behovet av att sammanjämka olika intressen leder till 
att organiserandet av omreglering får en central betydelse för i vilken omfattning 
en metod används och därmed för dess acceptans. 
 
Organisationssätt 
 
Eftersom en omregleringsprocess inkluderar många parter, får processens 
organisationsätt en central betydelse. Den varierar mycket mellan länder men 
även beroende på situation som skall lösas, t.ex. efter initiativtagare och/eller 
syftet med omregleringen. I exempelvis Japan kan en omreglering organiseras 
på fem olika sätt med utgångspunkt från följande potentiella initiativtagare; 
privat markägare eller hyresgäst, omregleringsförening, lokal myndighet, 
sektormyndighet eller offentligt företag (Miyazawa 1982 s. 92). Detta medför att 
omregleringsverktyget i Japan är lämpat för olika syften och situationer. I andra 
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länder kan en omreglering enbart organiseras på ett sätt, vilket sannolikt minskar 
dess tillämpbarhet. Samtidigt torde bruket av omregleringsverktyget underlättas 
av att ett förenklat regelverk kan erhållas, vilket är viktigt om det inte används 
särskilt ofta. I exempelvis Australien svarar kommunen för omreglering (Archer 
1986 s. 1).  
 
Två grundliggande organisationsaspekter kan urskiljas då det gäller omreglering 
av byggnadsmark: den inre och yttre organisationen av ett område. Den inre 
organisationen innebär att markägarna (och/eller hyresgästerna) bildar en 
gemensam organisation, t.ex. en förening, för att ombesörja utveckling av 
området enligt egna intressen. Vid den yttre organisationen framträder en yttre 
parts, normalt samhällets, intresse av att vara styrande. Normalt torde bägge 
aspekterna samordnas vid omregleringsförfaranden. Saken kommer att 
uppmärksammas i kapitel 4 vid granskning av omregleringsförfaranden i de 
studerade länderna.  
 
Inre organisation 
 
Då organisationen utgår från själva området, måste markägarna (eller de som 
nyttjar marken) vara tillräckligt motiverade för att delta i exploateringen. 
Markägarnas organiseringsmotiv torde kunna betraktas utgående från Ostroms 
(1991) observationer gällande användning av områden i sambruk, trots att det 
vid omreglering inte (i allmänhet) är fråga om en bestående organisering. 
Ostrom granskar i sin studie organisationsfrågor vid gemensamt utnyttjande av 
resurser i situationer där en tillgång är ekonomiskt betydande för deltagarna. 
Utgående från människornas rationella beteende utformar hon sin bakgrunds-
hypotes: deltagarna strävar efter att maximera sin vinst under iakttagande av 
vinstens (förlustens) sannolikhet. Om det är fördelaktigast för dem att organisera 
sig, så strävar de efter detta trots svårigheter med ”friåkare” o.dyl. Finns inga 
vinster i att gå samman undviker man det. Denna grundtanke lämpar sig också 
väl som utgångspunkt för gemensam exploatering, eftersom genomförda 
exploateringar kan medföra betydande vinster men behöver inte göra det. 
 
Knight & North (1997) betonar institutionernas grundläggande (fundamental) 
roll då människor fattar beslut under osäkerhet. Med hjälp av institutioner kan 
människorna minska den osäkerhet som sammanhänger med beslutsfattande och 
institutionerna erbjuder därmed ramar för att genomföra förändringsprocesserna. 
I enlighet med vad som följer av Ostroms (1991) och Knight & North’s (1997) 
teorier, strävar man efter att genomföra ett projekt med hjälp av en organisation 
som hjälper till att maximera vinsten men samtidigt också vidhåller befintliga 
institutioner och kulturarv. Det kan därför anses sannolikt, att om det existerar 
en av markägare accepterad omregleringsmetod som kan reducera exploa-
teringskostnaderna så kommer den också att användas om inte en fördelaktigare 
och mer accepterad metod än omreglering finns att tillgå. Om det däremot finns 
en omregleringsmetod som inte används, så är den antingen ofördelaktig, 
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kulturellt opassande, eller så existerar det andra, mer fördelaktiga och/eller 
accepterade metoder som leder till samma eller bättre resultat. 
 
Yttre organisation 
 
En yttre organisering förutsätter att omregleringsintresset åtminstone till största 
delen härrör från en utomstående part (kommun, offentligt samfund, 
halvoffentligt företag eller liknande). I dylika fall sker organiseringen utgående 
från de offentliga samfundens målsättningar och genom lagbundna, i allmänhet 
tvingande processer. Lagstiftningen innehåller dock materiella regler med krav 
på förutsättningar som måste råda för att en omreglering skall få genomföras. 
Också vid en yttre organisering kan formerna för omregleringen i vissa fall likna 
de vid en inre organisering, särskilt då den inre organiseringen leds av en 
utomstående part.  
 
Opartisk organisation 
 
Organisering av omreglering av byggnadsmark kan i lagstiftning regleras som 
en uppgift för en opartisk part, t.ex. en särskild omregleringsmyndighet eller en 
privat sakkunnig med skyldighet att genomföra förfarandet enligt lag-
bestämmelser. Initiativet kan komma från någon markägare (inom området) eller 
utifrån t.ex. från kommunen. Opartisk organisering förhindrar inte nöd-
vändigtvis att också markägare kan organisera sig vid förfarandet. Genom 
opartisk organisering torde rättvis behandling av sakägare kunna säkras och 
således tilliten till förfarandet stärkas. Tvångsvisa åtgärder torde också lättare 
kunna delegeras till omregleringsförfarandet. 
 
 

2.6 Processer vid omreglering av byggnadsmark  
 
Momenten som ingår i omreglering av byggnadsmark kan variera kraftigt 
mellan länder och från fall till fall. Detta leder till att förfarandeprocesserna kan 
variera kraftigt. Vissa grundläggande drag, typiska för en omregleringsprocess, 
kan emellertid urskiljas. 
 
Doebele (1982b s. 2) behandlar omreglering av byggnadsmark och betonar 
kommunens roll i processen samt behovet av utförande av infrastrukturella 
arbeten på följande sätt: 
 

”When an area of the city is ripe for development, it is declared a 
land-readjustment project. A site plan is prepared by the municipality 
and applied to the area, subdividing it into an appropriate pattern of 
streets, parks, schools, and sites for other uses. Within the block 
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formed by the streets, lots are allocated for private development. The 
areas for public use are then determinated by measuring the square 
meters in the planned streets, parks, and so forth and comparing it to 
the total area of the project. A similar calculation is then made of both 
the costs of installing the necessary infrastructure and of the probable 
total value of all lots when placed (with services) on the market. 
Comparison of these two figures produces the cost-equivalent rate, the 
percentage of lot areas that, if sold, would produce exatly enough 
money to recoup the costs of installing the infrastructure." 

 
Archer (1987 s. 3-4) framhåller också den roll som den lokala förvaltningen 
innehar vid vanlig omreglering av byggnadsmark, men betonar en tudelning av 
processen i dels ett planeringsmoment och tillståndsgivande, dels ett genom-
förande av planen. Skedet med genomförande av planen inleds då planen 
godkänns. Enligt Archer innehåller omregleringen också byggande av 
infrastruktur: 
 

"In a typical project the LP/R agency selects the area to be developed 
and identifies the land parcels (and owners) to be included. A draft 
LP/R scheme is then prepared to plan and define the project, and to 
demonstrate its feasibility. The scheme therefore includes plan of the 
proposed subdivision layout and network infrastructure, a schedule of 
the land owners, parcels and valuations, a schelude of plot valuations, 
a map of the original land parcels and a plot reallocation plan, an 
implementation programme, and cost estimates and a financial plan. 
The scheme is prepared as a draft scheme and then presented for 
majority landowner approval and placed on exhibition. After possible 
amendment it is submitted for central government approval. The 
approved final scheme authorises and regulates the implementation of 
the project. 

 
The LP/R agency then arranges a loan to finance the implementation 
activities and works. It designs the engineering works and engages 
contractors to construct them. The land is surveyed and subdivided 
into streets, open spaces and building plots with title documents. The 
streets and open spaces are transfered (dedicated) to the local 
government. Some of the building plots are sold in order to recover 
the project costs and repay the loan. The remaining plots are 
transferred to the landowners in proportion to their share in the 
project. The landowners can then sell or build on, or simply hold, their 
new plots." 

 
Larsson (1991 s. 14) har indelat processen vid omreglering av byggnadsmark i 
tre huvuddelar: 
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-  Förprocess; initiering av åtgärder, organisation fram till tillstånds-
beslutet dvs. att en reglering skall genomföras, 

-  Formell process; processutforming från tillståndsbeslutet till 
avslutandebeslut, och 

-  Efterprocess; besvärs- och överprövning, fullföljds åtgärder, åter-
anpassning, framtida drift och underhåll. 

 
Trots att indelningen i princip är klar är inte placeringen av uppgifterna i de 
olika delarna helt entydig. Larsson (1991 s. 122) konstaterar också själv, att 
inkluderandet av en efterprocess är vacklande, eftersom omregleringsprocessen i 
olika länder innehåller olika uppgifter. Indelningen i en oformell förprocess och 
en formell process är också besvärande, eftersom den formella processen 
omfattar olika moment i olika länder.  
 
Trots att en indelning i en oformell och en formell process i juridisk mening 
torde vara lätt att finna, kan det vid analyser av olika länder vara mer 
beskrivande om en indelning enligt initiativtagarens (sökandes) ekonomiska 
risktagande används. Risken för att starta processen ligger ofta på initiativ-
tagaren ända tills beslutet om att verkställa omregleringen fattats (bl.a. Larsson 
1991 s. 104). Förprocessen kan således anses innehålla aktiviteter fram till det 
att formellt beslut fattas om att de rätta förutsättningarna föreligger eller om att 
omregleringen skall genomföras.21 Därmed synes det vara behövligt att förändra 
uttrycket "formell process" som Larsson har använt till uttrycket "egentlig 
process".22  
 
Omreglering av byggnadsmark kan i ett avseende ses såsom en normal mark-
exploateringsprocess, eftersom den grundläggande målsättningen är att 
producera ny stadsstruktur. En väsentlig skillnad vid omregleringen jämfört med 
ett normalt exploaterings förfarande är att omregleringsprocessen har en lag-
bestämd processtruktur: processens inledning, skeden, avslutning, fördelning av 
vinst och kostnader, organisation, besvärsprocesser osv. är bestämda i lag. Den 
mest väsentliga skillnaden jämfört med landsbygdsregleringar torde vara att 
omreglering av byggnadsmark är en fråga om att förändra markanvändningen. 
Förändringen är vanligtvis bunden till plan. 
 
Schematiskt kan omreglering av byggnadsmark, utvecklad ur figur 2.4.1 
(aktiviteter), således beskrivas i tre steg såsom i figur 2.6.1. Då förteckningen av 
moment i figuren granskas finns skäl att beakta att ordningen mellan momenten 
                                                 
21  Detta påminner också om Archers (1987 s. 3-4) problembeskrivning 

(se ovan). 
22 I själva verket har också Larsson (1991) i sin analys förfarit på detta 

sätt. För t.ex. Sveriges del konstaterar han, att slutfasen av 
förprocessen sker inom ramen av en förrättning (s. 106). 
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Steg  Aktivitet 
I Förprocess  

Initiering 
Beslut om att utföra omreglering 

 
II Egentlig process  

Bestämmande av delningsgrund 
Markanvändningsplanering 
Upprättande av omregleringsplan 
Bestämning av ersättningar 
Fastighetsbildning och tillträde till ägorna 
Byggande av infrastruktur (kan höra också till 
efterprocessen) 
Finansiering 
Omregleringens avslutande 

 
III Efterprocess 

Besvär 
Uppgifter efter avslutandebeslut 

inte är entydig eller definitiv. Vidare kan några moment, beroende på land, höra 
till den egentliga processen eller till efterprocessen. 
 

 
 
Figur 2.6.1 Schematisk uppställning av aktiviteter vid omreglering av 

byggnadsmark (processform). 
 
 

2.7 Omreglering av byggnadsmark inom exploateringsprocessen 
 
Nästa steg är att behandla omregleringens koppling till exploateringsprocessen 
som helhet och då särskilt till planläggningen. 
 

2.7.1 Omreglering av byggnadsmark och exploateringsprocessen 
 
Omreglering av byggnadsmark används vanligen inom områden där en 
”normal” exploateringsprocess inte fungerar tillfredställande dvs. inom områden 
med splittrad fastighetsstruktur. Omregleringen används både inom områden för 
nybebyggelse och inom områden för stadsförnyelse. Såsom tidigare nämnts kan 
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den ses som ett verktyg för kommunal markpolitik för att genomföra en plan 
men kan också ses som ett verktyg för markägare. Vidare kan omregleringen 
vara en väl integrerad och aktiv del av exploateringsprocessen men också en 
tämligen separerad, självständig del. I det senare fallet är omregleringens roll 
närmast en separerad stöddel för exploateringsprocessen och dess funktion 
ligger egentligen nära fastighetsbildning. Detta leder till att en omreglering kan 
innefatta ett varierande antal moment av en ”normal” exploateringsprocess 
(figur 2.7.1). Denna mångsidighet av omreglering av byggnadsmark försvårar 
analysen av förfarandet samtidigt som detta tyder på att det är ett redskap med 
påtaglig problemlösningskapacitet och flexibilitet. 
 
 

 
Figur 2.7.1 Omreglering av byggnadsmark och exploateringsprocessen 

(Viitanen 1995c). Beroende på land och fall genomförs olika 
aktiviteter vid omregleringen. 

 
 
För att analysera omreglering av byggnadsmark i samband med mark-
exploateringsprocesser skall jag utgå från exploateringsmomenten i Ernald 
Borges’ (1996 s. 42-45) modell (se kap. 1.1.1). När man betraktar Ernald 
Borges’ moment ser man att fastighetsbildning inte finns med utan ingår 
troligtvis i momenten markförvärv och produktionsförberedande planprocess. I 
föreliggande undersökning har fastighetsbildningen och -omreglering en central 

DEVELOPMENT PROCESS

Idea
Initiation
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Finance
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Implementation
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ställning och därför kan Ernald Borges’ modell inte användas utan 
kompleteringar. Dessutom skall jag föra in flera aktörer, eftersom förfarandet 
med omreglering av byggnadsmark kan skötas av speciella offentliga genom-
förandeorganisationer och markägarorganisationer. Därtill genomförs fastighets-
ändringar av speciella organisationer. I nedanstående tabell (figur 2.7.2) förut-
sätts att exploateringen sker inom ett område där det behövs planläggning och 
att omregleringsförfarande används. Eftersom undersökningens egentliga 
inriktning är reglering inom områden, där markägandet i huvuddrag bevaras  
 

 
 
Figur 2.7.2 Moment för beskrivning av exploateringsprocesser genom 

omreglering av byggnadsmark. 
 
 
oförändrat, oberoende av exploateringen har indelningen av markförvärvs-
momentet i Ernald Borges’ processfigur utelämnats inledningsvis, trots att det 
också inom omregleringsområdet kan ske markförvärv av både strategisk och 
plangenomförande natur. Dessutom har momentet husbyggande utelämnats, 
eftersom det inte ingår i denna undersökning. Vid granskning av figuren bör det 

 
K OM MF M    

Initiering 
Markförvärv 
Omregleringsförfarande (inkl. markbyten) 
Planprocessen 
   Icke produktionsförberedande 
   Produktionsförberedande 
Tillståndsgivning 
Utvärdering 
Genomförandeavtal 
Avgiftsuttag/finansiering 
   Omreglering 
   Gemensamma anordningar 
Byggprocessen 
   Gemensamma anordningar 
Överlåtelse/förvaltning 
   Gemensamma anordningar 
 
Aktörer:  K = kommun/stat, OM = omregleringsmyndighet,  
  MF = markägarförening, M = markägare/byggherre. 
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beaktas, att momentens ordning vid olika omregleringsförfaranden kan variera 
betydligt (se kap. 2.6). Senare granskning av olika länders system skall ske med 
hjälp av figuren. I avsnitten 4.5 och 6.5 behandlas omregleringsprocessens 
knytning till exploateringsprocessen samt olika aktörers roll vid genomförandet i 
de studerade länderna. 
 

2.7.2 Förhållandet mellan omreglering av byggnadsmark och planläggning 
 
Vid rurala omarronderingar var, och fortfarande är, upprättande och genom-
förande av en regleringsplan centrala moment som dessutom är delar av en och 
samma process. Då regleringsverksamheten utsträcktes till att omfatta stads-
områden, uppstod problem med att sammanjämka planläggning och 
omreglering. Två grundalternativ krockar. Antingen är planläggnings- och om-
regleringsprocesserna två skilda processer såsom planläggning och plangenom-
förande traditionellt har varit eller så sammansmälts planläggnings- och omreg-
leringsprocessen till en och samma process liknande regleringen av jord-
bruksmark. Båda dessa metoder har prövats i praktiken. Den förstnämnda har 
t.ex. tillämpats vid nyskifte inom planläggningsområde i Finland och den senare 
vid AFU de remembrement i Frankrike och i Japan (Viitanen 2000; Larsson 
1991 s. 25-26, 90; se också kap. 4.5.3). Vid sidan av dessa grundalternativ finns 
det ”kompromiss”modeller, där en fast koppling eller samarbetsyta skapats 
mellan planläggnings- och omregleringsprocesserna, se figur 2.7.3. 
 
Enligt alternativ A i figur 2.7.3 är planläggnings- och omregleringsprocesserna i 
princip separata processer. Omregleringsprocessen vidtar när planläggningen 
avslutas. I självbevarelsedrift tar man redan vid planläggningen viss hänsyn till 
fastighetstekniska svårigheter och vid fastighetsbildning följer man plan-
bestämmelserna. Själva processerna har emellertid inga eller endast få 
kopplingar. Planläggaren utarbetar planen enligt bestämmelser i planlagstiftning 
och fastighetsbildningsmyndigheten genomför sen regleringar enligt fastighets-
bildningslagstiftning. Bägge processer har sina egna regler om förutsättningar 
för att anhängiggöra processen, för att informera och höra sakägare och andra 
deltagare och för att samråda med andra myndigheter, liksom för övrig moment 
i processen, såsom för förhandlingar, beslutsfattande, besvär, vinnande av laga 
kraft osv. I många skeenden berör båda processerna nästan samtidigt samma 
eller nästan samma deltagare. 
 
Ett närmare sammanhang mellan planläggning och omreglering än i alternativ A 
får man, om man vid planläggningen tar ställning till behovet av fastighets-
bildningsåtgärder, figur 2.7.3 alternativ B. Man kan vid planarbetet konstatera, 
eller i planen bestämma, att plangenomförandet förutsätter omreglering av 
fastigheter inom området (B1). Vidare kan man i planen stadga att genom-
förande av en omreglering får ske inom planområdet (B2). I bägge fallen kan det 
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i så fall vara möjligt att "fortsätta planarbetet" med vetskap om att en mer rättvis 
fördelning kommer att göras av planvinsten än om planen skulle genomföras 
utan omreglering. I det förstnämnda fallet (B1) kan det uppkomma svårigheter 
om det saknas förutsättningar för ett omregleringsförfarande. Detta borde 
emellertid vara exceptionellt om planarbetet har varit noggrant. Sådana 
kollisioner kan också förhindras med hjälp av lagstiftning.  
 
I alternativ C i figur 2.7.3 sammankopplas planläggning och omreglering så att 
bägge processerna pågår samtidigt och således kan sammanverka. Man kan i 
viss mån använda samma beslutsmaterial i processerna och kan säkra planens 
fastighetstekniska genomförbarhet. Det finns emellertid samma typ av 
effektivitetsproblem som i alternativ A och dessutom tillkommer krav på 
samarbete mellan de myndigheter som leder de olika processerna.  

 
Figur 2.7.3  Kopplingar mellan omreglerings- och planläggningsprocedurer 

(efter Viitanen 1994a och 1995a).23 
 
 
                                                 
23 Med hjälp av olika planläggnings- och markanvändningsavtal kan 

sambandet mellan planläggningen och omregleringen i samtliga fall 
ordnas mer hopkopplat än vad grundprinciperna visar. 

Alternativ A

Omreglering

Omreglering
Planering

InitiativInitiativInitiativInitiativ

PlaneringPlaneringPlanering

Omreglering

Omreglering

Alternativ B Alternativ C Alternativ D
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Vidare kan man knyta planläggning och omreglering till varandra såsom man 
traditionellt har gjort vid omarrondering på landsbygden: bägge förfarandena 
sammankopplas till ett enhetligt förfarande, figur 2.7.3 alternativ D. Med hänsyn 
till effektivitetskravet torde det vara möjligt att bygga upp detta system såsom 
det klart effektivaste, men i praktiken kan det också leda till organiserings- och 
befogenhetsproblem. I länder, där den offentliga sektorns roll vid reglering av 
byggnadsverksamhet är betydande kan det förekomma rädsla för förlust av 
denna kontroll.24 Vanligen är det ändå inte så att man inom förfarandet utarbetar 
en normal detaljplan utan man utarbetar enbart en omregleringsplan, som sedan 
kan fungera som detaljplan, dock kanske inte med dennas byggnadsreglerande 
bestämmelser. En dylik situation var tidigare vanlig i Japan (Larsson 1991 s. 
90).  
 
Sambandet mellan omreglering och planläggning kommer att behandlas närmare 
vid den landsvisa analysen i kapitlen 4 och 6. 
 

2.8 Ekonomisk mekanism vid omreglering av byggnadsmark 
 
I omregleringsförfaranden betonas behandling av de ekonomiska aspekterna. 
Dessa utgörs av bl.a. fördelning av omregleringskostnader och nytta/vinst, 
bestämmande och betalande av ersättningar, betalningseftergifter och liknande 
ekonomiska sporrar osv. I praktiken verkar detta å ena sidan förorsaka problem i 
omreglerings processen och å andra sidan medföra en flexibilitet som torde 
utvidga omregleringens användningsmöjligheter. Därför är det viktigt att 
granska förfarandenas ekonomiska mekanismer. Som centrala faktorer tas 
totallönsamhet, den samhälleliga vinsten, vinstfördelningen och finansieringen 
upp. 
 
Archer (1987 s. 8) konstaterar vid granskning av förutsättningarna för 
omreglering (Land Pooling/Readjustment) att företaget skall vara ekonomiskt 
livskraftigt och ordentligt lett: "Each project has to generate land value increases 
sufficient to cover the project costs and leave the landowners with a significant 
gain in their total land value." För att villkoret skall uppfyllas krävs, att projektet 
i praktiken skall vara riskfritt. Detta förutsätter att samhället, eller någon annan 
med kapacitet att bära risken, garanterar projektets lönsamhet. I ekonomisk 
verksamhet bör samtidigt risktagaren få ta del av en eventuell vinst. 
 
Trots att omregleringsverksamheten inte innehåller något direkt vinstkrav, torde 
strävan vara att omreglering alltid skall vara ekonomiskt lönsam. Då vinst 
uppstår, fördelas den först mellan samhället och deltagarna och vidare inbördes 

                                                 
24 Enligt Larsson (1994a s. 806.1/6) kan dessa farhågor anses 

överdrivna. 
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mellan deltagarna. Enligt Larsson (1991 s. 132) är inte den del av vinsten som 
tillkommer samhället så betydande, "att man med denna teknik får möjlighet att 
bygga ut ett område och förse det med lokal infrastruktur utan stora kostnader 
för myndigheten". Förfarandet torde också kunna motiveras av de indirekta 
intäkter som kommunen erhåller, t.ex. ökad investeringsverksamhet och 
skatteintäkter. Särskilt i situationer, där omregleringsvinsten är betydande och 
risken liten kan samhällets deltagande i vinstfördelningen vara berättigad25. En 
överdriven betoning av kravet kan dock riskera omregleringens förutsättningar 
och förverkligande. 
 
Skapandet av ett rättvist vinstfördelningssystem är komplicerat. Beroende på 
rättvisebegrepp kan man komma till olika vinstfördelningsmodeller, vilka i sin 
tur leder till olika slutresultat. Dessutom kan definitionen av själva vinst-
begreppet göras på olika sätt26. Att skapa en allmän och entydigt "riktig" vinst-
fördelnings modell för omregleringsförfaranden torde således vara omöjligt27. 
Trots detta visar utförda undersökningar, att med hjälp av de vinstfördelnings-
metoder som använts vid omreglering är det i stor utsträckning möjligt att 
markägarna emellan utjämna den värdestegring planläggningen och/eller 
omregleringen medför (se t.ex. Flodin & Hermanson 1989, Kalbro 1992 s. 210-
216). Härmed kan den vinstfördelning som uppkommer i samband med 
omregleringen anses öka rättvisan och jämställdheten vid behandlingen av 
markägarna. 
 
Larsson (1991 s. 135-136) konstaterar att den vinstfördelningsmetod, som 
används i många länder, där man eftersträvar en utjämning av värdestegringar 
och kostnader enligt rimliga normer men med en relativ enkel fördelnings-

                                                 
25 T.ex. Archer (1986 s. 7-8) framställer att kommunen (i Australien) 

borde få ta del av omregleringens värdestegring enligt ett 
partnership-koncept och inte bara nöja sig med att täcka 
projektkostnaderna. Detta understryks också i UN (1995 s. 94). 

26 Saken har under de senaste åren behandlats så pass grundligt i 
samband med markexploateringar, att den inte behöver granskas 
närmare i detta sammanhang, se bl.a. Kalbro 1988a, Kalbro 1988b, 
Larsson 1991 s. 129-130, 154-157, Larsson 1993 och SOU 
1996:168. 

27 Kalbro (1988b s. 23) poängterar i sin avhandling att han inte 
presenterar "det optimala fördelningssystemet" av exploaterings-
vinst mellan fastighetsägare. "Jag ansluter mig till åsikten att 
innebörden av begreppet rättvisa är avhängigt individuella 
värderingar och att det därför inte är möjligt att, på objektiva 
grunder, förespråka ett visst synsätt på rättvisa framför ett annat 
(eller att fastställa hur stor vikt som skall läggas på rättvisa 
gentemot effektivitet)." 
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mekanism, kan anses vara förnuftig. "Ett sofistikerat fördelningssystem är 
knappast motiverat, då själva grunden för ett sådant ... alltid är diskutabel. 
Viktigast är att kontrollera, att ingen markägare lider direkt förlust och att ev 
vinst av företaget förefaller att fördelas på ett rimligt sätt dvs. byggrätterna 
tilldelas något så när jämnt efter tidigare markinnehav och kostnaderna - 
inklusive markreservationer till allmänna anläggningar - fördelas i överens-
stämmelse härmed. Även en enkel vinstfördelning framstår som rättvis om man 
jämför med den eljest vanliga exploateringssituationen, att antingen 
byggrätterna fördelas ojämnt mellan markägarna i enlighet med en antagen plan 
eller området köps upp - frivilligt eller tvångsvis." Hur vinstfördelningen ser ut 
när området köps upp är emellertid knappast klarlagt. 
 
Larsson betonar alltså Pareto-kriteriets (se Kalbro 1988b s. 47-48) krav på 
minimirättvisa och enkelhet. Larssons uppfattningar verkar i hög grad motsvara 
de som Kalbro (1988b) framfört. Kalbro (1988b s. 158) framhäver förutom de 
av Larsson nämnda faktorerna också krav på systemets ekonomiska effektivitet.  
 
En analys av ekonomiska frågor i omregleringsprocessen kan delas upp efter 
processens olika delar, nämligen efter förprocessen, den egentliga processen och 
efterprocessen. Förprocessens kostnader kan medföra en betydande ekonomisk 
risk för initiativtagaren, eftersom den egentliga omregleringen kanske inte blir 
av. Denna risk kan vara ett verkligt hinder för användning av omreglerings-
förfarandet. Risken för att omregleringen inte fullföljs ökar med svårigheten att 
göra pålitliga vinstvärderingar i början av förfarandet. T.ex. Larsson (1991 s. 
129) uppskattar att just svårigheten med att göra vinstvärderingar som "står sig 
vid eventuell domstolsprövning", är en av orsakerna till att det i lagstiftningen 
"som regel inte uppställs krav på någon formell vinstberäkning före tillstånds-
beslutet".  
 

2.9 Erfarenheter med omreglering av byggnadsmark 
 
Omreglering av byggnadsmark kan motiveras bl.a. med bättre plankvalitet, 
inbesparing av samhällets resurser och miljöaspekter. Vid normal planläggning 
får markägaren räkna sig till godo den värdeförändring planen medför, dvs. 
markvärdet kan stiga väsentligt. Det kan emellertid också sjunka. Vid 
omregleringsförfarandet kan värdehöjning av marken utjämnas rättvist mellan 
markägarna. Förfarandet har således för avsikt att också förhindra den 
eventuella spekulation som hör till planläggning. Då planen upprättas i samband 
med omregleringen kan de existerande fastighetsgränserna lämnas obeaktade 
och då flerfaldigas antalet möjliga planlösningar. Det är därigenom möjligt att 
höja planens kvalitet. Samtidigt kan också den sociala strukturen inom området 
bevaras i motsats till vad som är fallet om tvångsinlösen skulle användas. 
Ägarnas investeringsvilja kan också aktiveras. Deras värderingar är kanske inte 



 

 73

heller enbart mätbara i pengar, men de måste i alla fall ha en möjlighet att 
erhålla en del av den nytta åtgärderna för med sig (se kap. 2.5.1). 
 
Då samhällen förstoras uppkommer en betydande ökning av särskilt byggnads- 
och underhållskostnader för infrastruktur. Förtätning av glest bebyggda eller 
bebyggande av obebyggda områden inom eller i direkt anslutning till redan 
existerande samhällsstruktur sparar ofta in kostnader (Harmaajärvi 1992; Lahti 
1996; Kopra et al. 1997). Samtidigt bevaras också naturmiljön genom att 
samhällen förtätas. Då det med hjälp av omreglering av byggnadsmark är 
möjligt att genomföra i övrigt problematiska, men ur miljö- och samhällstruktur-
mässig synvinkel fördelaktiga områden, kan således betydande inbesparingar av 
kostnaderna för samhällsstrukturen erhållas och miljöbelastningen minskas dvs. 
hållbar utveckling kan främjas. 
 

2.9.1 Exempel på förbättrad plankvalitet som en följd av omreglering av 
byggnadsmark 
 
Carlsson et al. (1985) prövade, om samverkan tomtägare emellan som metod för 
kommunal planering kan ge bättre planutforming och ekonomi än en 
konventionell planläggningsteknik gör.28 Försöksområdet var ett äldre villa- och 
fritidsbebyggelseområde med 19 fastigheter i storlek mellan 1.500 - 2.500 m2 
nära Stockholm inom vilket pågic k förnyelseplanering. Författarna konstaterade 
(s. 8-9) att det finns ett systemfel i traditionella planerings- och genomförande-
processer inom dylika områden. Byggnadstraditionen är inte tillräckligt enhetlig 
för att täta stadsmiljöer spontant ska bli bra. Normala planprocessen medger inte 
heller att det arkitektarbete som läggs ner kan bidra till att skapa en helhet. 
Enligt lagbestämmelser får vidare en markägare andel av den totala 
exploateringsvinsten beroende på hur byggrätterna lokaliseras på de enskilda 
fastigheterna, vilket kan medföra att värdeutfallet för en plan fördelas mycket 
ojämnt mellan fastighetsägarna. Vid planarbetet tas emellertid ofta hänsyn till 
dessa fördelningskonsekvenser vilket innebär att planutformningen inte görs 
optimal (se fig. 2.9.1). 
 
 

                                                 
28 Begreppet samverkan användes i en vidare betydelse än 

exploateringssamverkan (Carlsson et al. 1985 s. 13). 
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Figur 2.9.1 Exempel på förbättrad plankvalitet som en följd av omreglering 

(ESL) av byggnadsmark (LMV 1993a). 
 
 
I undersökningen (Carlsson et al. 1985) upprättades en s.k. samverkansplan som 
så väl som möjligt grundade sig på förhandlingar med sakägarna och därmed på 
deras önskemål. Planen jämfördes sedan med en existerande, konventionell 
planskiss. Samverkansplanen kunde främja gemensamma målsättningar genom 



 

 75

att för en del av tomterna anvisa en effektivare markanvändning och lämna en 
del av tomterna obebyggda. Samtidigt kunde enhetligare grönområden avsättas 
samt bättre tomtlutningar och tillgänglighet till tomterna erhållas med endast 
små markarbeten. Ekonomiskt var varken den traditionella planen eller den 
motsvarande samverkansplanen lönsamma med dåvarande fastighetspriser, utan 
bägge gav en utvecklingsförlust. Exploateringskostnaderna för samverkans-
planen var dock ca 10 % lägre. Om möjligheterna till tilläggsbyggande inom 
samverkansplanen beaktades genom att använda parhus som byggnadstyp, steg 
inkomsterna med ca 25 % jämfört med den konventionella planen och 
exploateringen blev då ekonomiskt lönsam samtidigt som också behovet för 
kommunen att subventionera anläggningskostnader upphörde. Utan vinst-
fördelnings möjligheter skulle dock inte heller samverkansplanen varit vinst-
bringande för en stor del av markägarna.  
 
Carlsson et al. (1985 s. 111) ansåg att: "När det gäller planutformingen kan de 
principiella fördelarna vid samverkansplanering sammanfattas i tre punkter: 
 
* Högre förtätning i vissa delar av planen kan användas för att främja gemen-
samma mål. 
* Som en följd av detta kan annan mark ges ett lågt utnyttjande – t ex som 
grönyta. Ändamål som ekonomiskt brukar väga lätt men som är betydelsefulla i 
större sammanhang kan därför lättare beredas plats vid samverkan. 
* Värden som förstörs vid förändrad markanvändning är en gemensam 
exploateringskostnad. Detta ger större möjligheter att göra just de ingrepp i det 
befintliga som leder till ett bättre resultat och därför kan vara till fromma både 
för den enskilde och för det gemensamma." 
 
Denna frihet kan utnyttjas till att utvinna miljömässiga kvaliteter och 
tillfredsställa enskilda, gemensamma och allmänna önskemål. Samverkans-
planering ger för tomtägarna större möjligheter att tillgodose de personliga 
önskemålen, då de inte behöver vara bundna till sina ursprungstomter eftersom 
hela områdets resurser står till förfogande. Således bör man kunna ge miljön en 
mindre monoton prägel genom att byggnaderna kan göras mer individuella. 
(Carlsson et al. 1985 s. 111-112) 
 
Det verkar alltså som att man med hjälp av samverkansplanläggning också kan 
erhålla mer effektiva planer av högre kvalitet. Enligt forskarna (Carlsson et al. 
1985 s. 125) innehar kommunen i många avseenden en nyckelställning då det 
gäller att främja förutsättningarna för plangenomförandet. Kommunen kan 
sträva efter att skapa en förhandlingskontakt till markägarna för framtiden, 
anpassa planläggningens målsättningar till de ekonomiska villkoren för ett 
samarbete och avgränsa området på ett ur problemlösningssynpunkt 
ändamålsenligt sätt. Detta förutsätter att planläggare och kommun exakt och 
noggrant sätter sig in i de lokala förutsättningarna, i olika intressen samt i 
utformningen och genomförandet av planen. 
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Carlsson et al. (1985 s. 58) konstaterar, att de ekonomiska aspekterna vid 
samverkansplanläggning ger utrymme att ersätta tomtägarna för vissa förluster 
för att uppnå enighet. Detta innebär dock enligt forskarna att man går utanför 
principerna för själva samverkan. I princip är det också så, men om omreg-
leringen inte skulle innehålla denna till planeringen hörande egenskap, skulle 
omregleringen krympa till att bara utgöra plangenomförande och då skulle den 
nytta med samverkansplanläggningen som forskarna eftersträvade aldrig uppnås 
(jfr. Carlsson et al. 1985 bl.a. s. 110-115). Om man således strävar efter att 
utföra samverkansplanläggning, tvingas man oundvikligen in i förhandlings-
situationer. Ju fullständigare enighet som i så fall krävs desto mer är olika parter 
tvungna att sammanjämka sina önskningar.29 
 

2.9.2 För- och nackdelar med omreglering av byggnadsmark 
 
Med hjälp av litteraturen kan fördelar och nackdelar rörande omreglering av 
byggnadsmark sammanfattas mer systematiskt än vad som kan göras med hjälp 
av Carlssons et al. (1985) exempel. I allmänhet utgår bedömningarna av för- och 
nackdelarna från någon slags jämförelse med andra genomförandemetoder samt 
från den samhälleliga grundsynen hos den som utför bedömningen. En del av 
studierna grundar sig dock på erfarenheter från praktisk omreglerings-
verksamhet, varvid praktiska synpunkter ofta framförs för att utveckla och 
förbättra förfarandet, men också synpunkter som argumenterar för den metod 
som författaren är van vid. Fördelar kan också vara önskedrömmar och 
nackdelar kan grundas på en omotiverad rädsla. Samma faktor kan för någon 
utgöra en fördel samtidigt som det är en nackdel för någon annan. Behandling av 
frågan försvåras ytterligare av att synpunkterna i allmänhet grundar sig på ett 
visst lands kultur, markägarförhållanden samt omregleringsverksamhet och 
gäller då inte alltid under andra förhållanden. Det känns dock motiverat att 
behandla de uppfattningar som framförts om för- och nackdelar/problem med 
omreglering av byggnadsmark. Granskningen grundar sig främst på Doebele 
(1982a), Larsson (1991, 1994a) och Archer (1984, 1987) och utgår till stor del 
från asiatiska och australiska erfarenheter. De grundar sig överhuvudtaget inte 
på finska omregleringar. Granskningen nedan gör inte anspråk på att vara 
uttömmande. 
 
Fördelar 
 
Merparten av de i litteraturen framförda fördelarna uppstår oberoende av om 
projektet leds av samhället eller någon enskild exploatör. Åtskilliga fördelar är 
också gemensamma för markägare och samhället och endast ett fåtal fördelar 

                                                 
29 Se förhandlingsplanering t.ex. Kalbro 1992 s. 239-. 
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kan hänföras enbart till markägarna, vilket är förståeligt, eftersom sannolikt alla 
omregleringar kräver åtminstone någon slags tillstånd eller samtycke från 
samhället. En lagstadgad omreglering som helt motverkar samhället torde 
således inte tillåtas. 
 
En stor del av fördelarna med omreglering av byggnadsmark verkar vara knutna 
till att underlätta, påskynda och minska kostnaderna för produktion av ny stads-
struktur. Med hjälp av omregleringar är det möjligt att exploatera sådana 
områden som till sin ägostruktur är splittrade, men som ligger fördelaktigt 
placerade i den urbana miljön och som annars skulle vara svåra att exploatera. 
Då markägarnas användningsmöjligheter effektiveras och de erhåller ekonomisk 
nytta, är de också beredda att godkänna deltagande i utbyggnad av nödvändig 
infrastruktur. Samhället sparar härmed kommunala medel och minskar den risk 
som hör till en exploatering som utförs på egen hand. Då fastighetsstrukturen 
anpassas för byggnadsverksamhet ökar de privata investeringarna, näringslivet 
aktiveras och arbetslösheten minskar, kommunens skatte- och avgiftsinkomster 
ökar samtidigt som markens prisnivå kan hållas relativt låg och spekulation blir 
begränsad. 
 
Deltagande av markägarna samt kravet på rättvis och jämställd behandling dem 
emellan minskar konflikter under utvecklingsprocessen. Då samtidigt samarbetet 
mellan markägarna och kommunen, andra myndigheter, planläggare, 
producenter av infrastruktur, byggare och exploatörer ökar kan alla dra nytta av 
detta. Omregleringen av byggnadsmark är således politiskt mer acceptabel än 
inlösen. Sett ur markpolitisk synvinkel möjliggör omregleringen bl.a. förbättring 
av fastighetsregistren och ökar därmed markägarnas rättsskydd, förhindrar att 
okontrollerad bebyggelse uppstår, underlättar styrning av exploatering till rätt 
tidpunkt och plats till ringa kostnader. Den möjliggör också lösningar på vissa 
exploateringsproblem (t.ex. brobyggen), reglering av ägandemässigt omstridda 
områden liksom områden med okända ägare, är ett motgift till spekulativ 
återhållsamhet gällande utveckling och kan producera fördelaktiga områden till 
och med för social bostadsproduktion. 
 
Stadsstrukturellt sett kan omregleringar medverka till att rekonstruera förstörda 
områden, förbättra sanitets- och miljöförhållanden samt allmän säkerhet, av-
lägsna ruckel och försköna omgivningar. Sett ur planeringssynvinkel medför ett 
insamlande av områden till en enhetlig helhet bättre planer som är oberoende av 
markägarförhållandena samt bättre infrastruktur. Fastighetsmarknaden påverkas 
av omregleringen genom att utbudet på tomter ökas, vilket i sin tur minskar de 
relativa boendekostnaderna och balanserar utbud och efterfrågan, särskilt inom 
områden där efterfrågan är stor. Markförvärv för allmänna behov är effektivt att 
genomföra med hjälp av omreglering och en effektivt genomförd omreglering är 
i sin tur ett rättvist system för att få de som drar nytta av den att betala 
åtminstone offentlig infrastruktur, dvs. metoden är ett förvaltningsmässigt sett 
lättare och sannolikt ett mer smärtfritt sätt att genomföra utvecklings be-



 

 78

skattningen ("betterment taxation"). Processen kan således med lätthet anpassas 
till att tjäna olika offentliga målsättningar. 
 
Ur markägarnas synvinkel möjliggör omreglering dessutom en förändring av 
markanvändningen på ett sätt som medför nytta, och torde uppbringa en större 
vinst än om de skulle ha utfört förändringen tillsammans med en enskild 
exploatör, eftersom dennes vinstmarginal faller bort vid en omreglering. Om 
markägarna inte behöver betala för byggande av infrastrukturen och inte 
förrättningskostnader med pengar, men ändå kan behålla sin mark, är metoden 
vanligtvis godtagbar. Dessutom använder samhällets tjänstemän sina fullmakter 
och sin status till förmån för markägarna, vilket kan anses vara en betydande 
fördel. 
 
Nackdelar/problem 
 
Nackdelar och problem förekommer enligt litteraturen för såväl samhället som 
markägarna inom omregleringsområden, men också för hyresgäster och 
utomstående markägare. Omreglering av odlingsmark till område för byggnads-
ändamål skadar främst sådana jordbrukare som arrenderar sin mark, eftersom de 
inte kan ta del av omregleringsvinsten. Förnyelse av bebyggda områden medför 
i sin tur nackdelar för hyresgäster i form av flyttningstvång eller höjda hyror. 
Hur de som äger mark utanför omregleringsområdet, och därmed drar nytta av 
att infrastruktur byggs, skall delta i kostnaderna har också upplevts som ett 
problem.30 Dessa nackdelar och problem uppstår dock även vid annan 
exploatering än omreglering och är således allmänna till sin natur. Vid omreg-
leringen skulle det dock finnas goda möjligheter att även behandla dylika 
nackdelar. 
 
Att processen är komplicerad och svårförstådd förorsakar problem för genom-
förandet, särskilt för den offentliga sektorn. Värderingstekniskt är processen ofta 
krävande och man har på grund av varierande förhållanden ofta varit tvungen att 
genomföra omregleringsområden som små projekt. Den invecklade processen 
kräver sakkunskap, arbete och samarbete mellan olika intressenter, vilket på 
grund av höga kostnader kan förhöja markpriset. Systemet uppmuntrar inte 
heller till att sänka priset på mark och producerar ingen mark till låg-
inkomsttagare. Metoden uppmuntrar inte heller markägarna att delta i processen 
om de ändå får ett tillräckligt bra pris för sin mark. Att uppnå en tillräcklig 
enighet kan ofta också vara svårt. En bidragande orsak till svårigheterna är ofta 
de i lag uppställda begränsningarna för verksamheten. 
 

                                                 
30  Virtanen (1970) anser att utredning av den krets för vilken en rättvis 

utjämning av nyttan borde förverkligas är ett hopplöst företag. 
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Den för omregleringens lönsamhet viktiga balansering av ökade fastighets-
värden och nedlagda kostnader för infrastrukturarbeten är ofta svår att hantera. 
Särskilt i små, långsamt växande städer kan metoden leda till att onödig 
infrastruktur byggs. Om inte den mark som är avsedd för finansiering av 
projektet kan realiseras, är det lätt att hela projektet avbryts. En effektiv styrning 
av projektet kan försummas om all uppmärksamhet koncentreras på försäljning 
av ”finansieringsmark”, förvärv av områden för allmänt bruk, och säkerställande 
av stadsstrukturens utveckling. Också omfattningen av allmänna områden kan 
bli begränsad och kostnaderna för byggande av anläggningar kan komma att 
endast delvis täckas. Metoden lämpar sig inte för förnyelse av existerande 
byggnadsområden, då den inte erbjuder finansieringshjälp eller löser det 
tillfälliga boendet. Den ökar också exploateringsrisken. 
 
Ett problem är att metoden inte heller inbjuder eller tvingar färdiga tomter till 
försäljning utan gör det möjligt för tomtägarna att invänta kommande värde-
stegringar. Också skydd av markägarnas intressen i samhällsledda projekt kan 
försummas. Om profitörer uppenbarar sig inom omregleringsområdet är det de 
och inte markägarna som ofta tar hand om vinster. 
 

2.9.3 Slutsatser av granskningen av erfarenheter 
 
Omreglering av byggnadsmark är såsom framgått inte ett problemfritt 
instrument även om de fördelar man kan uppnå verkar vara betydande. 
Processerna är ofta krävande och komplicerade och förutsätter således en hög 
kunskapsnivå hos den som leder processen.31 Även beslutsfattare måste känna 
till mekanismerna och möjligheterna väl för att processen inte skall stranda på 
skepsis och brist på kunskap. Ett intensivt deltagande kan medföra konflikter 
och således fördröja genomförande av förnyelse. Tack vare de positiva 
möjligheterna som hör till metoden har omreglering av byggnadsmark dock 
använts under ca 100 år och bruket av metoden verkar inte vara hotat där man 
lärt sig att använda den. Största problemen för användandet av omreglerings-
förfaranden verkar således bero på olika intressenters (bl.a. beslutsfattare, 
myndigheter, olika intresseorganisationer, lagstiftare etc.) misstänksamhet och 
okunnighet (även rädsla) att utveckla förfarandet till ett tillämpligt och effektivt 
verktyg. Eftersom effektivitet framhävdes vid genomgång av erfarenheter finns 
det behov att fördjupa beskrivningen av denna aspekt. 

                                                 
31  Detta betonas också i UN (1995 s. 94, 96). 
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2.10 Effektivitet och funktionalitet vid omreglering av byggnadsmark 
 
I princip borde all verksamhet vara effektiv för att kunna överleva vid 
konkurrens om levnadsutrymme. Om någon verksamhet blir ineffektiv, borde 
den ersättas med en effektivare verksamhet. Å andra sidan är det väldigt svårt att 
mäta effektivitet; även vad man menar med effektivitet är svårt att definiera32. 
Enligt Sjöblom (1990 s. 64) menas dock med effektivitet "förhållandet mellan 
prestationer och uppställda målsättningar eller berörda gruppens behov".  
 
Då man granskar förfarandets effektivitet, kan man dela in effektiviteten i 
kostnadseffektivitet och verksamhetseffektivitet. En god effektivitet förutsätter 
att bägge formerna uppfylles. Kostnadseffektivitetet granskas ofta med 
kostnads-nytto-analyser, vilket förutsätter, att verksamhetens kostnader skall 
utredas eller värderas. Vid verksamhetseffektivitet granskar man verksamhetens 
och de därav följande prestationernas konsekvenser i relation till uppställda 
målsättningar och krav. Konsekvenserna kan vara samhälleliga och personliga. 
Samhälleliga konsekvenser kan man värdera genom de förändringar som 
verksamheten har medfört. Personliga konsekvenser (bl.a. tillfredsställande av 
behov och förväntningar samt personers belåtenhet) kan man mäta t.ex. med 
hjälp av enkäter, utredningar av tjänstens efterfrågan och antalet besvär. Det kan 
också kallas kundtjänstförmåga. Utredning om verksamheters effektivitet kan 
göras på olika sätt. Vid måluppfyllelseanalys identifieras och analyseras för-
farandets mål vilka jämförs med förfarandets effekter, dvs. vilka är förfarandets 
mål och har de förverkligats. Vid effektivitetsanalys uppskattas problem och 
brister samt föreslås förbättringar för att effektivare uppfylla målen. Verk-
samhets effektivitet kan också granskas i relation mellan prestationer och 
kostnader. Effektiviteten anses förbättrad t.ex. då samma mål nås med lägre 
kostnader eller då högre mål nås med samma kostnader. Konsekvenserna torde 
mestadels vara ekonomiska, sociologiska och miljömässiga (innefattande också 
hälsokonsekvenser) men kan också vara politiska, organisatoriska osv. (VM 
1991 s. 9-14; Nilstun & Hermerén 1984 s. 10-21; Rummukainen 1994 s. 13-
15)33 
  
I denna undersökning granskas hur omregleringsförfarandenas målsättningar 
förverkligas i de studerade länderna dvs. förfarandenas effektivitet relativt mål-
uppfyllelse (se kap. 4.8 och 6.8). Effektiviteten kan dock inte jämföras mellan de 
olika ländernas förfaranden, utan granskningen måste egentligen grunda sig på 
respektive lands omreglering och på detta sätt framgår effektiviteten i jämförelse 

                                                 
32 Se t.ex. Sjöblom (1990 s. 53-64). 
33  Rummukainen (1994) har granskat lagstiftningens effektivitet vid 

styckning och tomtmätning i Finland. 
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med andra system som syftar till att uppnå motsvarande slutresultat. Inom ramen 
för denna undersökning har en sådan detaljerad jämförelse inte kunnat utföras, 
utan granskningen grundar sig på översiktliga hänvisningar till förverkligandet 
av de uppställda målsättningarna i respektive land. På detta sätt är syftet med 
granskningen att något belysa omregleringsförfarandenas effektivitet och 
således underlätta värderingen och utvecklingen av det finska systemet, dvs. för 
Finlands del finns ett drag av effektivitetsanalysen vid granskningen. Särskilt 
mot bakgrund av metodernas olikheter är det möjligt att den landsvisa gransk-
ningen avslöjar egenskaper som underlättar eller försvårar användandet av 
omregleringsförfarandet. Det kan vara så att ekonomiska aspekter och 
effektivitet utgör en grund för vilka moment som skall tas med i omregleringen; 
bara moment som kan genomföras ekonomisk och effektiv förverkligas vid 
omregleringsförfarandet, dvs. förfarandet skall vara funktionsdugligt. 
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3 Planläggning och plangenomförande i Tyskland, 
Sverige och Frankrike 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över respektive lands plan-
läggnings- och plangenomförandesystem samt att förstå likheter och skillnader 
mellan de olika systemen och deras användningsändamål. Vidare är strävan att 
få fram positiva och negativa karaktäristika för varje system för att få underlag 
för förståelse av omregleringsverksamheter i länderna. Det skall emellertid 
noteras att behandlingen varken genomförts uttömmande eller med full säkerhet 
utan generalisering och förenklingar har använts. Svårigheterna är påtagliga vid 
undersökningar som behandlar olika länder (se t.ex. EU 1997 s. 9-10). Dessutom 
förändras såväl lagstiftning som praktisk tillämpning kontinuerligt vilket medför 
risk för att framställningen snabbt blir inaktuell (Nyström 1997; Dransfeld & 
Voß 1993 s. 24). 
 

3.1 Inledning 
 
Innan ländernas planläggningssystem granskas närmare ges kortfattad 
beskrivning över länderna för att få en uppfattning om bakgrund och förut-
sättningar. 
 
De länder som är med i granskningen har olika egenskaper, trots att de alla 
tillhör Europeiska Unionen och allas rättssystem grundar sig på romersk 
rättstradition. Tyskland och Frankrike är stormakter med befolkning på 82 resp. 
58 miljoner. Detta skiljer sig markant från Sverige med 8,8 miljoner. Areal-
mässigt står länderna klart nära varandra (Frankrike störst med 552.000 km2 och 
Tyskland minst med 357.000 km2), vilket å andra sidan innebär att Sverige (20 
inv/km2) har låg invånar täthet i jämförelse de två andra länderna (Tyskland 230 
inv/km2, Frankrike 106 inv/km2). I alla länderna är befolkningen påtagligt 
koncentrerad till några (stor)stadsområden medan landsbygden är relativt 
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glesbefolkad (stadsbefolknings andel varierar från 75 % i Frankrike till 87 % i 
Tyskland). Detta medför att skillnaderna i de byggda samhällsstrukturerna inte 
är så stora som de genomsnittliga siffrorna låter förstå. I Stockholmstrakten 
finns t.ex. 266 inv/km2. (Statistikcentralen 1998) 
 
Statsskick är republik i Frankrike och Tyskland medan det är monarki i Sverige. 
Tysklands förvaltningsstruktur avviker dock väsentligt från de övriga genom sin 
förbundsstatsstruktur (16 delstater). På lagstiftningsnivå har förbundsstaten 
behörighet endast gällande centrala frågor, medan detaljerad lagstiftning stiftas i 
delstaterna. 
 
På det lokala planet utövas förvaltningen i samtliga länder av kommuner. Deras 
förvaltning och ekonomisk ställning skiljer sig dock betydligt från varandra. I 
Frankrike finns ett mycket stort antal kommuner, ca 36.500 st. Invånarantalet 
understiger tusen personer i 20.000 kommuner. Genomsnittet är 1.500 invånare 
och arealen 15 km2. I Tyskland finns ca 16.000 kommuner med i genomsnitt 
5.000 invånare och 20 km2. Jämfört med Sverige (286 kommuner, i genomsnitt 
30.800 invånare och 1.520 km2) är de franska och tyska kommunerna små. Detta 
torde också innebära att de franska och tyska kommunerna normalt inte förfogar 
över stora resurser för att utveckla sin samhälleliga struktur. (Statistikcentralen 
1998) 
 
I Tyskland sköter kommunerna, förutom de största städerna, åtskilliga centrala 
funktioner såsom t.ex. avfallshantering och kollektivtrafik genom samarbete 
inom s.k. Kreise (Dieterich et al. 1993 s. 3). Typiskt för de franska kommunerna 
är kommundirektörens centrala roll för kommunens ledning och beslutsfattande. 
Oavsett decentralisering av förvaltningen (år 1983) har han/hon också beroende-
förhållande till statsförvaltningen, särskilt till departementens (95 st. i det fasta 
Frankrike) chef, dvs. prefekten (Wilson 1988). 
 

3.2 Planläggning 
 
Kommunen har i alla länder en principiell, stark ställning vid styrning av 
planläggning och byggande, medan den statliga förvaltningen har en rådgivande 
och/eller övervakande funktion för den kommunala planläggningen. Detta 
medför att man egentligen inte kan tala om något fullständigt planmonopol; i 
Sverige har man dock vant sig vid att tala om planmonopol. I Frankrike påverkar 
den statliga planeringsmyndigheten påtagligt upprättandet av de kommunala 
översiktliga planerna POS. Vid upprättande av detaljerade planer är emellertid 
kommuner med POS enbart skyldig att underställa planen statlig myndighet för 
granskning (Acosta 1997). I Tyskland underställdes de kommunala planerna de 
statliga myndigheterna för godkännande eller granskning men genom en 
förändring i byggnadslagstiftningen år 1997 förstärktes kommunernas plan-
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läggningskompetens så att kravet numera närmast bara gäller översiktliga planer 
(Söfker 1998 s. XVIII; BauGB 6, 10 §§). I Sverige torde den kommunala 
planläggningsansvaret vara längst framskridet i så måtto att kommunen endast är 
skyldig att förhandla med statliga myndigheter i planläggningsskedet. Dock kan 
länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva kommunala 
detaljplaner, om det kan befaras att beslutet inte tar tillräcklig hänsyn till 
riksintressen, mellankommunala angelägenheter samt säkerhet och hälsa. 
Länstyrelse kan under dessa omständigheter vid behov upphäva kommunens 
beslut (PBL 12:1-3 §§; Fog & Åström 1994 s. 46). Planläggningssystemet i 
Tyskland är klart hierarkiskt. Detsamma synes gälla i Frankrike då man upp-
rättar planer på olika nivåer. I Sverige kan man däremot knappast tala om någon 
planhierarki.  
 

3.2.1 Regionplanläggning 
 
Regionplanläggningen har i Tyskland en stark ställning. I Sverige och 
Frankrike34 är den betydligt svagare och därtill frivillig. Regionplanläggningen 
har emellertid inte normalt någon påtaglig betydelse för markanvändningen i 
något av länderna, utan övergripande målsättningar förverkligas egentligen i 
samband med mer detaljerad planläggning och/eller tillståndsprocesser för 
markanvändningen. (Bl.a. BauGB 1 §; Söfker 1998 s. XI; Dransfeld & Voß 
1993 s. 82-87; RP 101/1998 s. 15, 18, 21; Kalbro 1992 s. 23, 49-51; Renard & 
Comby 1990 s. 168; Acosta & Renard 1993 s. 34-38) 
 

3.2.2 Generalplanläggning 
 
Markanvändnings- och fastighetsmarknadsverksamheten påverkas mer konkret 
av planering på kommunal generalplanenivå, då denna är tillräcklig noggrann 
och har kort tidsperspektiv. Planens direkta rådgivande och bindande inverkan 
på byggande och markanvändning varierar dock märkbart mellan länderna. 
 
I Tyskland är generalplanen (Flächennutzungsplan) en kommunal, ganska 
noggrann (skala normalt 1:10.000 men kan variera från 1:5.000 till 1:25.000) 
plan som anvisar markanvändningssätt. Generalplanen är inte obligatorisk, men 
om den finns, är den bindande för detaljplanläggning. Generalplanen har inte 
direkta rättsverkningar mot medborgarna. Kommunen skall underställa planen 

                                                 
34 För Frankrikes del avses här Schéma directeur (SD) vilken 

kommunerna kan upprätta tillsammans. Den används numera 
närmast i urbaniserade och tätbefolkade områden. (Se t.ex. Viitanen 
1995b, Novall 1997 s. 29) 
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högre förvaltnings myndighet för granskning. (Bundesbauministerium 1988; 
Fickert 1991 s. 26-37; Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 133-139; BauGB 5-8 §§) 
 
I Sverige förnyade man år 1987 plan- och bygglagstiftningen. Plansystemet är 
inte hierarkiskt och återspeglar en hög grad av kommunal självstyrelse. Varje 
kommun måste ha en aktuell översiktsplan. Den kan göras mer detaljerad för 
avgränsade områden. Planen är inte bindande, utan verkar som vägledning och 
informations källa vid beslut om markanvändning. För områden, där det behövs 
mer detaljerade bestämmelser om markanvändningen men dock inte så 
noggranna som i detaljplan, kan kommunen anta områdesbestämmelser för att 
reglera markanvändningen. Dessa bestämmelser är av principiell karaktär och 
ger inte någon byggrätt för enskild fastighet. (Boverket 1993; Fog & Åström 
1994 s. 49)  
 
Det franska plansystemet avviker betydligt från de övriga ländernas.35 Vid 
decentraliseringen på 1980-talet fick kommunerna år 1983 rätt att kontrollera 
markanvändningen genom en markanvändningsplan (plan d’occupation des sols, 
POS). POS är ett rättsligt bindande plandokument vilket definierar den tillåtna 
markanvändningen och då vanligen i hela kommunen36. Planen är visserligen 
inte obligatorisk, men mycket vanlig, eftersom kommunen genom den får rätt att 
självständigt besluta om byggnadslov och annan detaljerad markanvändning. 
Den utarbetas i praktiken gemensamt av statliga och kommunala myndigheter 
samt med olika intresseorgan (handelskammare, arbetarförbund, föreningar 
osv.). POS har tre funktioner: 
 
-  fastställa exploaterade urbana zoner, 
-  identifiera framtida exploateringszoner, och 
-  begränsa exploatering utanför urbana zoner. 
 
Planen upprättas i allmänhet i skala 1:10.000 och anvisar exploateringsgraden 
inom byggnadsområden relativt noggrant vilket medför att planen i noggrannhet 
närmar sig detaljplanenivå. (Renard & Comby 1990 s. 156-165; Acosta & 
Renard 1993 s. 38-41) 
 
Granskningen visar att generalplanerna i de olika länderna skiljer sig betydligt 
från varandra till sitt innehåll och användningsområde (se tab. 3.2.1). Den 
svenska översiktsplanen som närmast påminner om en kommunal strategi synes 
                                                 
35 Nolvall (1997) har beskrivit det komplicerade franska planlag-

stiftnings- och plansystemet i jämförelse med det svenska systemet. 
36 POS kan också upprättas för ett specifikt delområde inom en 

kommun (bara en POS per kommun) eller gemensamt för flera 
kommuner. Det senare förekommer i urbaniserade områden med 
många små kommuner (Nolvall 1997 s. 30). 
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vara den enklaste varianten. I detta sammanhang bör noteras att det svenska 
plansystemet är det yngsta och ett av förnyelsens uttryckliga syfte var att plan-
läggningen skulle bli effektiv istället för att planer upprättades för plan-
läggningens egen skull. 
 
 
Tabell 3.2.1 Generalplanens egenskaper i Tyskland, Sverige och Frankrike 

vid mitten av 1990-talet. 
 

 
Egenskap/Land 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Obligatorisk 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Bindande verkan mot markägare 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ja 

 
Bindande för den detaljerade 
 planläggningen 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Kräver statens fastställelse 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

 
 

3.2.3 Detaljplanläggning 
 
I Tyskland regleras byggande och annan detaljerad markanvändning av kom-
munal detaljplan (Bebauungsplan). Om det finns generalplan är den bindande 
för detaljplaneringen (BauGB 8 §). Detaljplanen är juridiskt bindande för 
byggande (BauGB 30 §). Kommunen beslutar när och var en detaljplan skall 
upprättas, ändras eller upphävas. Kommunen är skyldig att upprätta planer för 
bebyggelse då kommunens utveckling och bebyggelsens ordnande förutsätter 
detta. (BauGB 1 §) Medborgaren har emellertid ingen (direkt) rättslig grund att 
kräva att en detaljplan upprättas och det finns inte heller en möjlighet att 
bindande avtala om upprättande av en Bebauungsplan (BauGB 2 §). Kom-
munens har fr.o.m. 1998 ingen skyldighet att underställa detaljplaner högre 
förvaltningsmyndighet om de grundar sig på en generalplan (BauGB 10 §). 
Fr.o.m. 1990 har kommunerna, först inom gamla Östtyskland och efter 1993 i 
hela republiken, också haft en möjlighet att använda speciella avtalsmässiga 
planer för att planlägga och genomföra vissa områden. En sådan avtals- och 
anläggningsplan (Vorhaben- und Erschließungsplan, VE-plan) grundar sig på en 
plan upprättad av en exploatör samt ett offentligrättsligt genomförandeavtal 
mellan kommunen och exploatören. Planen har genomförandetid. Inom området 
kan t.ex. gränsregleringar genomföras. Förfarandet har permanentats fr.o.m. 
1998. (BauGB 12 §; Söfker 1998 s. XVI-XIX; Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 
171-175)  
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I Sverige beslutar kommunen när och var detaljplan skall upprättas. Markägaren 
kan i praktiken upprätta förslag men kommunen är inte skyldig att ta upp 
förslaget till formell behandling (Prop. 1985/86:1 s. 152-153). Planen får inte 
göras mer detaljerad än nödvändigt eller omfatta ett större område än vad som är 
befogat med hänsyn till planens syfte och bestämmelser om byggnaders 
användning (LMV & BoV 1992 s. 51). Ny markanvändning i strid med detalj-
planens syfte är förbjuden (PBL 8:11 §). Planen består av plankarta och planbe-
stämmelser samt planredovisningar. Redovisningen har ingen rättsverkan, men 
verkar som bakgrundsmaterial då man bl.a. vid fastighetsbildning och vid 
byggnadslovsärenden behöver bedöma planens syfte. Till redovis ningen hör 
förutom en planbeskrivning också en genomförandebeskrivning, som visar hur 
kommunen tänkt att planen skall genomföras. (Boverket 1993 s. 48-49) För 
detaljplan måste en genomförandetid fastslås, vilken skall vara mellan 5 och 15 
år (PBL 5:5 §). Under genomförandetiden har fastig hetsägare garanterad bygg-
rätt i enlighet med planen och kommunen är skyldig att genomföra verksamheter 
inom områden som i planen anvisats till kommunalt huvudmannaskap dvs. gator 
och park. Efter genomförandetiden är planen fortvarande giltig, men kommunen 
kan ändra, ersätta eller upphäva den utan att bli ersättningspliktig till markägare 
eller annan rättighetsinnehavare som förlorar byggrätt eller annan rätt (LMV 
1988:3 s. 15). Vidare har man ännu en plantyp inom detaljplanområden: fastig-
hetsplan. Sådan upprättas då det behövs närmare bestämmelser om fastighets-
bildning eller för bildande av servitut, gemensamhetsanläggningar o.dyl. (PBL 
1:3, 6:3-4 §§; LMV 1988:3 s. 35). Fastighetsplanen är inte obligatorisk, men då 
den har upprättats, är den bindande (PBL 8:11 §). 
 
En plan som i detalj reglerar markanvändningen såsom en detaljplan finns 
egentligen inte i Frankrike. Då markanvändnings planen (POS) bara bekräftar 
olika markanvändningszoner, måste man vanligen i samband med markex-
ploatering utarbeta en detaljerad plan, vilken utvisar hur marken kommer att 
indelas i tomter och hur anläggningar för infrastruktur kommer att anläggas 
liksom andra speciella markanvändningsregler, som är bindande för kommande 
byggande. Sådana exploatörsplaner är avstyckningsplan (lotissement), ex-
ploateringsplan (plan d'aménagement de zone, PAZ) och program för 
infrastruktur inom "överenskommelse"område (zone d'aménagement concerté, 
ZAC) 37, samt AFU-plan som utförs av en fastighetssamverkansförening 
(Association Foncière Urbaine, AFU). Planerna behöver godkännas av kommun 
eller stat. Om det inte finns en POS i en kommun kan man använda speciella 
avtalsregler (Modalités d'Application de la Réglementation Nationale Urbaine, 
MARNU) såsom en "förenklad plan". Detta förutsätter att kommunen kommer 
överens med den statliga infrastrukturmyndigheten (Direktion départementale de 

                                                 
37  Acosta & Renard (1993 s.76) likställer ZAC-proceduren i det 

närmaste med den tyska Babauungsplan. 
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l’Equipement, DDE) om markanvändningsprinciperna i kommunen, men 
egentligen medför MARNU inga lagliga garantierer för viss markanvändning. 
(Acosta & Renard 1993 s. 74; Booth 1993; Larsson 1991 s. 57; Renard & Com-
by 1990 s. 166-167; Nolvall 1997) 
 
Med undantag för i Frankrike är beslut om detaljerad planläggning liksom själva 
upprättandet av planer en offentlig verksamhet. I Frankrike är däremot privat 
planläggning ganska omfattande. Dock kan man iaktta att utvecklingen har 
börjat gå mot ökande möjligheter för privat eller "Public Private Partnership" -
planläggning i Tyskland (t.ex. VE-plan) och Sverige (exploateringssamverkan, 
exploateringsavtal osv.). 
 

3.2.4 Planläggningssystem och fastighetsmarknader 
 
Såsom noterades i kap. 2.1.1 kan planerna och planläggningssystemet inverka 
påtagligt på fastighetsmarknaderna. Den potentiella marknadsinverkan är större 
ju starkare rättsverkan planerna har och ju mer detaljerade de är. I figur 3.2.1 
visas sammanfattningsvis olika plannivåer i de studerade länderna på basis av 
Dransfeld & Voß’ (1993 s. 88, 93) framställning.38 Dock måste man notera att 
det inte finns en i lag reglerad "Erschließungplan" i Tyskland utan med uttrycket 
menas olika slags planer för gator, vatten- och avloppsnät osv. (Dieterich 1995). 
För Frankrike kan noteras att i framställningen av Dransfeld & Voß fattas AFU-
plan och särskild infrastrukturplan (Programme d’Aménagement d’Ensemble, 
PAE). AFU-planen kan likställas med en detaljplan såsom lotissement medan 
PAE-planen närmast är ett genomförandeinstrument för exploatering och skall 
därför grupperas såsom en Execution plan (se Dransfeld & Voß 1993 s. 157). 
 
Det kan konstateras att lagreglerad kommunal planläggning är översiktligare och 
detaljplanering mer projektorienterad i Frankrike än i de övriga länderna. I 
Frankrike är det därför ganska logiskt att nödvändig detaljerad planläggning vid 
omregleringsförfaranden (AFU) utarbetas av deltagare i omregleringen. För 
samhället kvarstår godkännarens och övervakarens roll. I de andra länderna är 
det kommunala ansvaret för planläggningen mer detaljerat och preciserat. Det 
kommunala ansvaret leder till att det är svårare att utforma metoder för 
samverkansförfaranden på sådant sätt att förfarandet blir konsistent med den 
offentliga planläggningen, inte blir för komplicerat och samtidigt ger verklig 
nytta.  
 
Då osäkerheten om kommande byggnadsområden minskar torde markvärdena 
stiga som en följd av planläggningens precisering i ett planlett system. 

                                                 
5 Figur 3.2.1 rörande Tyskland och Frankrike har hämtats direkt från 

Dransfeld & Voß (1993 s. 93). 
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Utvecklingsnyttan torde komma markägaren eller mellanhänderna till godo (se 
kap. 2.1.1). I ett marknadslett system utan noggranna planer på olika nivåer är 
markens värde lågt innan tillstånd till ett projekt medges och utvecklingsnyttan 
kommer först och främst exploatören till godo. I de studerade länderna är 
värdeutvecklingen i Frankrike följdriktigt i enlighet med det marknadsledda 
systemet (Dransfeld & Voß 1993 s. 160). I Tyskland följer värdebildningen i 
stor utsträckning en etappvis utveckling medan i Sverige, där samhällets roll vid 
framtagande av byggnadsmark är betydande och den översiktliga plan-
läggningen relativt svag, stiger markvärdet enligt Mattsson (1995) knappast 
påtagligt innan detaljplanering utförts (fig. 3.2.2). 

 
 
Figur 3.2.1  Jämförande framställning av planer. Figuren grundar sig på det 

framställningssätt Dransfeld & Voß (1993 s. 93) använt. 

 
Byggnadslovsförfarandet medger i allmänhet (Tyskland och Sverige) inget 
utrymme för köpslående (planning gain), t.ex. i form av beskärning av värde-
stegringen eller uttag av kostnader för byggande av infrastruktur, mellan 
kommun och byggherre inom områden med fastställd detaljplan, utan byggnads-
lovet måste beviljas om det uppfyller de detaljplanekrav som ställs på projektet. 
Förhållandena torde leda till att planvinsten primärt kommer först och främst 
markägaren eller mellanhänderna till godo i Tyskland och Sverige.  
 
I Frankrike möjliggör markanvändningsplanen på delgeneralplannivå (POS) ett 
köpslående vid godkännande av den strategi som exploatören uppgjort och som 
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ligger till grund för senare beviljande av byggnadslov. Denna möjlighet är dock 
närmast begränsad till ZAC-områden, ibland också lotissements-områden. 
(Dransfeld & Voß 1993 s. 107, 247) Köpslående i någon form genom 
användande av exploaterings- eller markanvisningsavtal i samband med 
detaljplanering är emellertid knappast sällsynt i Sverige, trots att det inte finns 
särskilda regler för företeelsen (se t.ex. Viitanen 1996). Även i Tyskland 
förekommer liknande avtal. Genom avtal verkar kommunerna således kunna 
inverka på vinstfördelningen i samtliga länder. 

 
 
Figur 3.2.2 Markvärdets utveckling i samband med planläggning (Dransfeld 

& Voß 1993 s. 160; Mattsson 1995). 
 
 
Den utförda granskningen tyder på att planläggningssystemets inverkan är 
betydande på fastighetsmarknaderna i Tyskland och Sverige. I Frankrike synes 
inverkan vara något svagare (tabell 3.2.2). Eftersom den detaljerade mark-
användnings planeringen i det franska systemet i allmänhet är privat, är de 
privata aktörernas (exploatörerna) roll också mer mångfacetterad än i övriga 
länder. 
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Tabell 3.2.2 Planläggningssystemets inverkan på fastighetsmarknaden 
(grundar sig på Dransfeld & Voß 1993 s. 98). 

 
 
  

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Grad 

 
+++ 

 
+++ 

 
++ 

+    litet inflytande 
++  mellanstarkt inflytande 
+++ starkt inflytande 
 
 

3.3 Plangenomförande 
 
I detta kapitel granskas plangenomförande i de studerade länderna, varmed i 
princip avses aktiviteter för omställande av råmark till färdig byggnadsmark, 
varvid ett område hopkopplas med en orts nätverk av infrastruktur. Dessutom 
uppmärksammas förnyelsesituationer i allmänhet. Syftet är att ge en bild av de 
ramar inom vilka omreglering av byggnadsmark har att röra sig och av vilken 
ställning därmed omreglering har relativt andra genomförandemetoder. 
 

3.3.1 Genomförandeskyldighet 
 
Såsom huvudprincip är plangenomförande i samtliga länder markägares ansvar 
inom områden som avsatts för privat byggande enligt plan. För byggande krävs 
byggnadslov från övervakande myndighet. Planen ger inte skyldighet att 
bebygga privat byggnadsmark. Kommunen har dock ofta till sitt förfogande 
verktyg, med vilka den kan sträva efter att säkerställa plangenomförandet (t.ex. 
byggnadsuppmaning och inlösen). Genom avtal är det möjligt att åstadkomma 
en genomförandeskyldighet för markägare.  
 
Skyldighet att ordna nödvändig infrastruktur varierar däremot betydligt mellan 
länderna. I Tyskland åvilar genomförandet av tekniska anläggningar inom ett 
detaljplanområde (gator och andra för orten nödvändiga allmänna områden, 
vatten, avlopp, gas, el och värme) normalt kommunen. Kommunen kan 
emellertid genom avtal överföra denna skyldighet till annan, men detta sker 
relativt sällan (Dransfeld & Voß 1993 s. 140). Innan en fastighet är klar att 
anslutas till nätverket av infrastruktur, råder byggnadsförbud på den. 
Kommunen kan införskaffa områden som krävs för infrastruktur både på 
frivillig väg och medelst lagstadgade metoder. En markägare har som regel inte 
rätt att kräva att det detaljplanerade området anslutes till nätverket utan detta är 
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en kommunal fråga. (BauGB 123-124 §§; Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 362-
369; Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 277-290; se kap. 3.3.2.9 och 3.3.3) 
 
I Sverige skall en detaljplan innehålla en särskilt utredning om hur planen skall 
förverkligas. Skyldigheten att genomföra åtgärder inom s.k. allmänna områden 
(mark för gator, vägar, torg och parker) inom detaljplanområdet beror på vem 
som enligt planen getts ansvaret härför (huvudmannaskap). Om särskilda skäl 
för annat saknas, skall kommunen vara huvudman. Är inte kommunen ansvarig 
är det som regel markägarna inom området. Förutom fritidsområden är 
kommunen normalt skyldig att bygga ut vatten- och avloppssystem inom detalj-
planområden. Fjärrvärmesystem, elförsörjning och telekommunikation ordnas 
avtalsmässigt (PBL 5:4, 6:26 §§; VAL 1-2 §§; LMV 1988:3 s.17; Kalbro 1992 s. 
114-125). 
 
Om kommunen är huvudman, har den ansvaret för utbyggnad och underhåll av 
allmänna platser inklusive gator. Om kommunen inte är huvudman, ansvarar 
enskilda fastighetsägare och då oftast genom en samfällighetsförening eller 
annan förening för utbyggande och underhåll av allmänna platser. Hur under-
hållning skall anordnas då kommunen inte är huvudman bör framgå av planens 
genomförandebeskrivning. (PBL 6:26-30 §§; LMV 1988:3 s. 48; se kap. 3.3.3) 
 
Kommunen skall om den är huvudmannen efter hand som bebyggelsen 
färdigställs iordningställa gator och andra allmänna platser så att platserna kan 
användas för avsett ändamål. Före genomförandetidens (5-15 år) utgång skall 
platserna upplåtas till allmänt begagnande inom områden som har bebyggts i 
enlighet med planen. Om någon vill bebygga en fastighet innan den gata till 
vilken fastigheten har utfart blivit iordningställd och innan avloppsledning 
anlagts, skall han/hon anordna utfartsväg och avloppsanordning från fastigheten. 
(PBL 6:26, 28 §§) 
 
I Frankrike är det i allmänhet privata eller offentliga exploatörer som bygger ut 
infrastruktur såsom en del av exploateringsprojektet. Exploatören är ofta den 
som tar initiativ till att genomföra en plan. Tack vare tillståndsförfarandet och 
förköpsrätt har dock kommunen goda möjligheter att inverka på utbudet av till 
infrastruktur anslutna fastigheter. Kommunen är i regel inte skyldig att delta i 
genomförandet, men i praktiken medverkar och avtalar den om genomförande 
av infrastruktur och då särskilt inom affärs- och industriområden. För att 
finansiera infrastrukturen har kommunerna möjligheter att uppbära avgifter av 
exploatörer eller markägare. (Dransfeld & Voß 1993 s. 140, 157-158; se kap. 
3.3.3 och 3.3.4) 
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3.3.2 Främjande av plangenomförande 
 
I detta kapitel granskas olika möjligheter och metoder att främja plangenom-
förandet i de studerade länderna. I analysen granskas speciellt sådana metoder 
som anses vara viktiga inom områden med splittrad fastighets- och 
ägandestruktur (se kap. 2.1.2). 
 
 
3.3.2.1 Strategisk markanskaffning 
 
I Sverige och Frankrike har samhällelig markanskaffning för exploatering 
traditionellt varit betydande. I Tyskland synes offentlig markanskaffning ha haft 
en underordnad roll. 
 
I Tyskland har få kommuner en långsiktig strategi för anskaffning av en 
markreserv, till största delen beroende på den finansieringsbörda som uppstår. 
Däremot har vissa offentliga och halvoffentliga samfund använt en sådan 
strategi. (Dransfeld & Voß 1993 s. 81) Många kommuner försöker dock på 
förhand införskaffa områden som skall planläggas (Reinhardt 1993 s. 295), men 
enligt Dieterich & Hucke (1985) är endast 10 % av den obebyggda mark som 
exploateras i kommunal ägo (Dieterich et al. 1993 s. 108-110).  
 
I Sverige kan man notera att kommunernas markägande historiskt sett spelat en 
mycket central roll vid plangenomförande. När staden ägde all eller nästan all 
mark, var planläggning och plangenomförande ganska enkelt. Många kommuner 
äger fortfarande stora markområden och använder ännu i dag sin starka position 
på marknaden genom att frivilligt eller genom expropriation anskaffa större 
områden före byggande. Ett annat ofta använt sätt att styra bebyggelse har varit 
att teckna exploateringsavtal mellan byggnadsföretaget (som anskaffat ett större 
område) och kommunen i samband med antagande av detaljplan. I mindre 
kommuner har markägande ofta varit mer småskaligt och av praktiska skäl har 
det också varit vanligt att planlägga privat mark utan exploateringsavtal (se kap. 
3.3.4). (BFR 1986 s. 2; Frykberg & Svensson 1992 s. 29-42, 81-92; Kalbro 1992 
s. 27-29, 78-90, 234-242) 
 
I Frankrike har samhällets, närmast statens, markanskaffning inför exploatering 
av tradition varit betydelsefull. Före decentraliseringen 1993 stöttade staten 
markanskaffning med ända upp till 30 % av kostnaderna. På 1980-talet 
minskade statens roll betydligt. Staten praktiserar dock fortfarande strategisk 
markanskaffning via tre regionala markanskaffningsbolag vars förvärv sker till 
90 % på frivillig väg. Den privata sektorns markanskaffningar har ökat. 
(Dransfeld & Voß 1993 s. 80-81) Enligt Acosta & Renard (1993 s. 42-67) 
bedrivs i praktiken ingen aktiv markpolitik i huvuddelen av städerna.  
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3.3.2.2 Förbud och begränsningar 
 
För att underlätta plangenomförande finns ofta bestämmelser, vilka syftar till att 
förhindra sådan utveckling som försvårar plangenomförande eller kommande 
planläggning. Bestämmelserna utgörs normalt av byggnads- och/eller exploa-
teringsförbud samt delningsbegränsningar. 
 
När man granskar förutsättningar för byggnadslov (Baugenehmigung) i 
Tyskland sker det med utgångspunkt från planläggningssituationen inom 
området. Det finns tre typsituationer: inom detaljplanområde skall byggandet 
överensstämma med detaljplan, inom områden utan detaljplan men inom tätort 
skall byggandet anpassa till befintlig bebyggelse och utanför dessa områden är 
byggande bara tillåtet under begränsade förutsättningar. Förutom plan behövs 
anslutning till väg och ledningar före byggande tillåts. (BauGB 29-36 §§) Inom 
ett område som kommunen beslutat detaljplanera, kan den för att säkerställa 
planläggningen, utfärda ett åtgärdsförbud som utan ersättningsskyldighet kan 
vara i kraft upp till fyra år (BauGB 14, 16-18 §§). 
 
Om ett tänkt byggprojekt överensstämmer med detaljplan och i övrigt uppfyller 
lagliga förutsättningar kan en exploatering inte förhindras. Om en projektplan 
avviker från plan kan undantagstillstånd begäras. (Dieterich et al. 1993 s. 60; 
Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 168) För delning av en fastighet behövde markäga-
ren tidigare som regel ett delningstillstånd från kommunen eller byggnads-
lovmyndigheten. Fr.o.m. 1998 behövs detta bara om kommunen har genom 
stadga bestämt att tillstånd behövs inom ett detaljplaneområde eller inom ett 
område med stort inflyttningstryck. (BauGB 19-22 §§; Schmidt-Eichstaedt 1993 
s. 230-234) 
 
I Sverige ändras fastighetsindelningen genom fastighetsbildning enligt fastig-
hetsbildningslagen. Om nya fastigheter skall bildas, sker det genom avstyckning, 
klyvning eller sammanläggning och om mark från en fastighet skall överföras 
till en annan fastighet genom fastighetsreglering (FBL 2:1 §). Inom detaljplan, 
fastighetsplan eller områdesbestämmelser skall fastighetsbildning ske i enlighet 
med planen eller bestämmelserna (FBL 3:2 §; PBL 8:11 §). Inom området som 
inte omfattas av detaljplan, får fastighetsbildning vanligen inte ske, om åtgärden 
skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig 
bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området (FBL 3:3, 9 §§). 
För byggande behövs tillstånd från kommunen (PBL 8:1 §; RP 101/1998 s. 15, 
25-26; Kalbro 1992 s. 68-72). 
 
Om kommunen i Frankrike inte har en markanvändningsplan (POS) är 
exploatering i princip begränsad till redan bebyggda områden. På grund av 
speciella avtalsregler (MARNU) eller överenskommelse med staten är byggande 
också möjligt utan POS (se kap. 3.2.3). 
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Ett markområde är möjligt att bebygga om det ligger inom ett område som kan 
exploateras enligt rådande bestämmelser och samtidigt har en för byggnadsända-
mål anpassad anslutning till infrastruktur (Acosta & Renard 1993 s. 69). 
Byggnadsprojektet måste baseras på planbestämmelser (byggnadstyp, storlek, 
exploateringsgrad osv.) och på andra relevanta planer såsom t.ex. naturskydds - 
och bevarandeplaner samt byggnadsbestämmelser. Om ett markområde skall 
delas upp i mer än två tomter för bebyggande, måste man införskaffa ett särskilt 
avstyckningstillstånd (autorisation de lotissement) från borgmästaren i 
kommunen med POS och annars från prefekten i departementet. Tillstånd kan 
nekas om projektet inte överensstämmer med POS, om det strider mot lagliga 
bestämmelser och om detta bedöms äventyra jämvikten för kommunens 
utveckling. (Acosta & Renard 1993 s. 72, 75; Booth 1991; Larsson 1991 s. 51; 
Punter 1988) Om fastighetsdelningen inte genomförs för byggnadsändamål, 
behövs inget tillstånd (Renard & Comby 1990 s. 169). 
 
Inom urbana zoner av POS är infrastrukturen redan uppbyggd och det är därmed 
normalt inga svårigheter att erhålla ett byggnadslov. Vanligtvis är det då fråga 
om renovering och förtätning. Planerad tillväxt sker huvudsakligen inom 
framtida exploateringszoner (NA-zoner) som saknar infrastruktur. Exploatering 
inom NA-zoner kan ske genom speciella exploateringsprojekt eller genom att 
vanliga byggnadslov lämnas under förutsättning att byggandet överensstämmer 
med planbestämmelserna. Områden som har redovisats för allmänt ändamål 
(emplacements réservés dvs. allmänna områden och allmänna tomter) kan inte 
exploateras innan den lokala myndigheten har införskaffat dem eller planen har 
ändrats. Om markägaren så kräver skall myndigheten införskaffa dessa områden 
inom två år. (Renard & Comby 1990 s. 164-165; Vilmin 1990 s. 72-73; Acosta 
& Renard 1993 s. 39) 
 
 
3.3.2.3 Förköpsrätt 
 
I alla studerade länder kan kommunen använda förköpsrätt. I Sverige och 
Frankrike är möjligheten till ett förköp omfattande, medan den är begränsad i 
Tyskland. Trots att förköpsrätt finns i samtliga länder utnyttjas den sällan.39 
 
I Tyskland har kommunen förköpsrätt inom detaljplanområde om marken 
behövs för offentliga ändamål eller såsom bytes- eller ersättningsmark för natur-

                                                 
39 I Frankrike utnyttjas förköpsrätten i ca 5 % av de fall då möjligheten 

finns (Hostiou 1990 s. 65). I Tyskland fanns enligt den dåvarande 
BBauG möjlighet att använda förköp för ca 3 % av alla köp och den 
utnyttjades i ca en tredjedel av dessa fall (Dransfeld & Voß 1993 s. 
149). 
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skyddsändamål. Den kan också utövas inom bl.a. Umlegungs-, stadsförnyelse- 
och bevarandeområden samt områden behövliga för bosättning (BauGB 24 §). 
Genom en kommunal stadga kan kommunen utvidga förköpsrättens användning 
(BauGB 25 §). 
 
I Sverige har kommunen förköpsrätt vid försäljning som omfattar fast egendom  
 
1.  som behövs för tätbebyggelse, 
2. som behöver rustas upp eller byggas om för att tillgodose bostads-

försörjningen, 
3. som behövs för idrott eller friluftsliv, 
4.  med byggnad som bör bevaras av kulturhistoriska eller miljömässiga 

skäl, 
5.  som är bebyggd med hus som behöver användas för permanent bostad 

och som är belägen inom ett område där det råder en avsevärd efter-
frågan på fritidsbostäder (FL 1 §). 

 
Förköpsrätt får inte utövas om försäljningen endast avser fastighet, som är 
mindre än 3.000 kvadratmeter och är bebyggd med friliggande småhus, rad- 
eller kedjehus, som är permanent bostad eller bostad för fritidsändamål för högst 
två familjer (FL 3 §). Även andra inskränkningar råder. Förköpsrätten innebär 
att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på de villkor 
som avtalats mellan denne och köparen (FL 5 §). (Kalbro 1992 s. 88-90) 
 
I Frankrike finns fyra lagar som reglerar offentliga myndigheternas förköpsrätt. 
Inom områden med förköpsrätt måste fastighetsägaren anmäla sin försäljning-
savsikt till kommunen, som har två månader till sitt förfogande för att använda 
sin rätt. Om kommunen inte accepterar förslaget till köpeskilling kan den ge ett 
motförslag och om fastighetsägaren inte godkänner detta, kan han/hon avstå från 
försäljningen eller överlämna värderingen till domstol. (Acosta & Renard 1993 
s. 45-48) 
 
 
3.3.2.4 Främjande av genomförande vid planläggning 
 
Plangenomförande vid detaljerad planläggning regleras på klart skilda sätt i de 
studerade länderna. Endast i Sverige har genomförandet erhållit en särställning 
bland andra planläggningskrav. I Tyskland anses genomförandet vara ett bland 
alla andra krav, vilket i princip kan medföra att genomförande inte beaktas 
tillräckligt i planläggningsskedet. I Frankrike ingår normalt en markanvänd-
ningsplan på detaljplanenivå i själva exploateringsprojektet. 
 
I Tyskland är kommunen skyldig att utarbeta planer för bebyggelse då 
kommunens utveckling och bebyggelseordning kräver detta (BauGB 1 §). Detta 
förutsätter att planeringen anpassas till rådande förhållanden, innehåller ett över-
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dimensionerings förbud och förorsakar minsta möjliga intrång i egendoms-
förhållanden. Planläggningen förutsätter ingen kostnads/nytto-analys, men 
planer för vilka genomförande inte kan förväntas får inte upprättas. (Fickert 
1991 s. 4-8) En detaljplan skall omfatta en motivering (Begründung) för ända-
målet med planen samt en beskrivning av de viktigaste konsekvenser som 
planen medför. Den skall också innehålla nödvändiga och ändamålsenliga 
hänvisningar för genomförande av planen, t.ex. behov av Umlegungsförfarande 
(BauGB 9 §; Dieterich 1990 s. 27; Fickert 1991 s. 66). Vidare hör en 
miljökonsekvensbeskrivning till planen (Bundesbauministerium 1988 s. 92). Då 
en detaljplan förorsakar påtagliga olägenheter för boende eller arbete inom 
planområdet skall kommunen utarbeta en skriftlig socialplan som visar hur de 
ogynnsamma konsekvenserna kommer att undvikas eller mildras (BauGB 180 
§). På detta sätt skall genomförandeaspekterna beaktas i planläggningen. 
Dessutom skall enskilda och offentliga värden beaktas likvärdigt. (BauGB 1 §; 
Fickert 1991 s. 14-18). 
 
Plangenomförandet i Sverige är i princip helt kopplat till planeringen. Detaljplan 
får inte upprättas om man inte har behov av den markanvändning som föreskrivs 
i plan. "Planläggning och plangenomförande är ömsesidigt beroende av 
varandra" (LMV & BoV 1992 s. 74), varför genomförandefrågor skall uppmärk-
sammas vid planens utformning: "Vid utformningen av en detaljplan skall skälig 
hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, ägande-, rätts- och fastighetsförhållanden 
som kan inverka på planens genomförande" (PBL 2 §). 
 
För att säkerställa genomförandet av planen har det stadgats att en genomföran-
deredovisning är obligatorisk i detaljplaneprocessen men denna har ingen rätts-
verkan (PBL 5:10; 6:1 §§; Prop. 1985/86:1 s. 205). Plan- och bygglagen syftar 
med plangenomförandefrågorna bl.a. till att (Prop. 1985/86:1 s. 199-200; LMV 
& BoV 1992 s. 74): 
 
- ge ökad uppmärksamhet åt tekniska, ekonomiska och fastighets-

rättsliga genomförandefrågor i planeringsprocessen, 
-  få till stånd bättre samordning och tidplanering av olika genom-

förandefrågor, 
-  effektivisera användandet av olika administrativa och finansiella 

instrument i syfte att få en ny plan genomförd och 
-  främja förståelsen för att planering och plangenomförande bör ses som 

en sammanhängande process som lämpligen utförs genom ett lag-
arbete mellan personer med skilda sakkunskaper. 

 
I Frankrike finns inte, såsom redan framgått, någon egentlig detaljplan, utan 
kommunen upprättar vid behov en plan på generalplanenivå (POS). Trots att 
markanvändningsprinciperna bestämts i samband med planen, beaktas genom-
förandet i detalj först då exploateringsplanen upprättas. Det är oftast exploatören 
som upprättar planen. I detta skede är man också ofta tvungen att ändra POS, 
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dvs. man anpassar planen till genomförandekraven genom att ändra planen. 
(Dransfeld & Voß 1993 s. 145; Bonnard 1994). 
 
 
3.3.2.5 Förfaranden för främjande av plangenomförande genom omreglering av 
byggnadsmark m.m. 
 
I Frankrike och i Tyskland styrs exploatering ofta med hjälp av att utpeka 
utvecklings- och förnyelseområden. I samband med att de fastläggs träder 
speciella bestämmelser i kraft för dem. I Sverige är liknande områdes-
definitioner sällsynta men för omreglering av byggnadsmark (exploateringssam-
verkan i Sverige) kan särskilda områden avgränsas. För områden, där fastighets- 
och ägarstrukturen är splittrad, existerar i samtliga länder ett förfarande, genom 
vilket utvecklingen av ett område och/eller plangenomförandet kan främjas, bl.a. 
genom att utföra ägoregleringar, förverkliga infrastrukturen och utjämna 
omregleringsnyttan. Dessa omregleringsförfaranden tas översiktligt upp här och 
behandlas sedan grundligare i kapitel fyra. Man kan också i undantagsfall utföra 
omregleringsåtgärder för exploatering med hjälp av regleringsförfaranden 
närmast avsedda för reglering av landsbygdsområden samt genom frivilliga 
ägobyten. Med hjälp av planläggnings- och liknande avtal kan kommunerna 
avtala om utveckling av vissa områden med därtill hörande villkor. Avtal 
granskas närmare i kap. 3.3.2.8. 
 
Tyskland 
 
I Tyskland finns det flera olika områdesbaserade offentligrättsliga förfaranden 
för att främja plangenomförande och exploatering. Först kan nämnas för-
faranden för omreglering av byggnadsmark (Bodenordnung; Umlegung och 
Grenzregelung). Tyskland anses vara omregleringarnas föregångsland och 
reglerna för Umlegung härstammar från slutet av 1800-talet (Dieterich 1990 s. 
14-19). 
 
Umlegung är ett kommunalt omregleringsverktyg för att genomföra detaljplaner. 
Då det är uppenbart att det behövs åtgärder för att anpassa fastighetsgränser till 
en ny detaljplan beslutar kommunen om Umlegung och gör samtidigt en 
avgränsning av omregleringsområdet. Deltagande i Umlegung är obligatoriskt 
för alla markägare. För varje fastighet bestäms ett andelstal vilket visar hur stor 
fastighetens andel är i omregleringsföretaget. Först avskiljs områden för gemen-
samma behov såsom för trafikleder och grönområden. De överlämnas till 
kommunen. Resten fördelas enligt andelstalen till de deltagande fastigheterna så 
att fastigheternas gränser anpassas till planen. Vid behov bestäms ersättningar så 
att ingen fastighet förlorar i värde relativt värdet före Umlegung. Då kommunen 
svarar för alla kostnaderna tar den omregleringsvinsten medan markägarna får 
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tillgodoräkna sig planvinsten.40 Sedan omregleringen genomförts får mark-
ägarna full dispositionsrätt över de nya planenliga områdena och kan bebygga 
sina byggnadsplatser efter att kommunen har genomfört infrastrukturarbeten. 
Dessa hör dock inte till omregleringen. Före Umlegung är det vanligtvis 
omöjligt för markägare att överhuvudtaget bebygga sina fastigheter. (Dieterich 
1990; BauGB 45-79 §§) 
 
Ett betydligt enklare omregleringsförfarande än Umlegung är en s.k. gräns-
reglering (Grenzregelung). Med hjälp av denna kan man göra ägobyten 
(Austausch) och marköverföringar från en fastighet till en annan. Vid 
förfarandet kan också behövliga förändringar i servitut och andra rättigheter 
verkställas. Kommunen kan genomföra gränsreglering inom detaljplanområden 
och inom områden av sammanhållen bebyggelse för att anknyta området till 
behövlig infrastruktur eller för att undanröja en icke ändamålsenlig mark-
indelningssituation under förutsättning att åtgärden tjänar allmänna intressen. 
Fastigheternas värdeförändringar skall vara små. Kommunen svarar för 
genomförandekostnaderna såsom vid Umlegung. (BauGB 80-84 §§) I 
jämförelse med Umlegung utgör gränsreglering ett litet ingrepp (Fickert 1991 s. 
162). 
 
Vidare är det möjligt att genomföra åtgärder som motsvarar omreglering enligt 
BauGB på frivillig väg genom civilrättsliga avtal, varvid kommunen inte har 
samma framträdande roll vid genomförandet av åtgärderna såsom då BauGB:s 
regler tillämpas (Fickert 1991 s. 161). Frivilliga åtgärder genomförs av 
respektive fastighetsbildningsmyndighet (Vermessungsamt) och kostnaderna 
betalas av de enskilda, varför något arealavdrag inte blir aktuellt utöver över-
låtande av den mark som erfordras för anläggningar (Larsson 1991 s. 45). 
Förutom frivilliga civilrättsliga avtal kan kommunen använda offentligrättsliga 
avtal såsom vid Vorhaben- und Erschließungsplan. Inom BauGB:s andra kapitel 
rörande speciell stadsbyggrätt (besonderes Städtebaurecht) stadgas om fyra olika 
kommunala förfaranden att påverka stadens utveckling: saneringsåtgärder, 
utvecklingsåtgärder, bevarandestadga och åtgärdsåläggande.  
 
För att genomföra saneringsåtgärder (regleringar) som är av offentligt intresse 
och för att utöva kontroll över befintligt byggnadsbestånd i städer och byar har 
kommunen möjlighet att bilda ett saneringsområde (Sanie rungsgebiet) genom att 
utfärda en särskild saneringsstadga (Sanierungssatzung) (BauGB 136, 142 §§). 

                                                 
40  Med planvinst menas värdehöjning på grund av fastställd detaljplan 

dvs. värdeskillnaden mellan råmark och råbyggnadmark. Omreg-
leringsvinsten är värdehöjningen på grund av genomförd fastighets-
bildning inom detaljplanlagt område dvs. värdeskillnaden mellan 
råbyggnadsmark och reglerad byggnadsmark före betalning av 
infrastrukturkostnader (se fig. 3.2.2).  
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Saneringsåtgärder är åtgärder genom vilka man väsentligt förbättrar ett områdes 
missförhållanden t.ex. i sanitärt eller trygghetsavseende. Det kan också vara så 
att området inte uppfyller funktionella krav. Genomförandet av en sanering kan 
indelas i två delar: ordningsåtgärder, som kommunen i första hand har ansvaret 
för, och byggande, som i regel tillkommer markägarna (BauGB 146-148 §§). 
Vid genomförandet kan ett värdeumlegungsförfarande användas. I detta fall 
använder man sig inte av utjämningsbidrag (BauGB 153, 155 §§). Saneringen 
kan också genomföras genom ett enklare förfarande (BauGB 152 §; Bundes-
bauministerium 1988 s. 78).  
 
För att genomföra utvecklingsåtgärder som ligger i offentligt intresse och som 
betjänar uppförande av bostäder och inrättande av arbetsplatser samt iordning-
ställande av områden för kommunalt behov inklusive anordningar i städer och 
byar, har kommunen möjlighet att bilda ett utvecklingsområde (Entwicklungs-
bereich) genom att utfärda en utvecklingsstadga (Entwicklungssatzung) (BauGB 
165 §). Utvecklingsstadgan kräver tillstånd från högre förvaltningsmyndighet. 
Annars liknar handläggningen vid utvecklingsåtgärder till största delen hand-
läggningen vid saneringsåtgärder.  
 
För bevarande av byggnader och sammanhängande skyddsvärda områden kan 
kommunen genom en bevarandestadga (Erhaltungssatzung) utfärda en tillstånds-
plikt för byggnadsåtgärder (BauGB 172-174 §§). För snabbt verkställande av 
åtgärder av offentligt intresse kan kommunen utföra åtgärdsåläggande (Städte-
bauliche Gebote) för byggande, modernisering, reparationsarbete, plantering och 
rivning (BauGB 175-179 §§; se kap. 3.3.2.7). 
 
Sverige 
 
I Sverige sker omregleringen av byggnadsmark i form av "exploatering i 
samverkan" (ESL) genom en fastighetsförrättning. Exploateringssamverkan ger 
en möjlighet för fastighetsägare att genomföra detaljplan genom att de går 
samman i en samfällighet och ansvarar för att området exploateras. Om 
möjligheten stadgas i lagen om exploateringssamverkan (ESL) som trädde i 
kraft tillsammans med den nya PBL år 1987.41 Syftet med lagen är att underlätta 
för kommunen och fastighetsägarna inom områden med splittrade ägoför-
hållanden att tillsammans göra en plan för bebyggelse utan att vara bundna av 
fastighetsgränser och genom att anpassa fastighetsindelning till den nya planen 
och utföra anläggningar för gemensamma behov. ESL omfattar inte själva 
byggandet av hus. (ESL 1 §; LMV 1988:3 s. 30; Boverket 1993 s. 122) Genom 
ett sådant regelsystem ökas möjligheterna att välja goda planläggningsalternativ 
(Prop. 1985/86:2 s. 11). 

                                                 
41 Förfarandet har föreslagits att ersättas med en fördelningsförrättning 

av byggrätt (SOU 1996:168). 
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Lantmäteriverket sammanfattar exploateringssamverkan med följande sätt 
(LMV 1988:3 s. 30): 
 

 "1 Fastighetsägare som vill delta tillskjuter sin fastighet (bebyggbar 
eller inte) och får ett andelstal (utifrån arealen). 
2 En samfällighetsförening bildas där fastighetsägarna är medlemmar. 
Samfällighetsföreningen uppträder som en part gentemot andra parter 
t ex kommunen, entreprenörer. 
3 En ny detaljplan tas fram av kommunen i samråd med 
fastighetsägarna. Detaljplanen kan utformas utan låsningar till den 
gamla fastighetsindelningen. 
4 Fastighetsindelning anpassas till den nya detaljplanen och 
anläggningar för gemensamma behov t ex gator och ledningar, utförs 
av samfällighetsförening. 
5 Varje fastighetsägare tilldelas bebyggbar mark i förhållande till sitt 
andelstal." 

 
Förutom egentliga omregleringsförrättningar existerar fastighetsreglerings-
förrättningar (ägobyten) i Sverige, med vilkas hjälp fastighetsstrukturen 
inklusive enskild fastighet kan anpassas till befintlig detaljplan och då även 
tvångsvist. Fastighetsreglering får ske om man genom den får en lämpligare 
fastighetsindelning eller eljest en mer ändamålsenlig markanvändning och om 
fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen 
medför (FBL 5:4 §). Rätt att påkalla fastighetsreglering har bl.a. ägare av en 
fastighet som berörs av regleringen samt kommunen för att mark skall kunna 
användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt (FBL 5:3 §). Reglering som 
begärts av sakägare får genomföras enligt huvudregeln om den är nödvändig för 
att en fastighet som tillhör sökanden skall förbättras (FBL 5:5 §). Vid en mer 
omfattande reglering förutsätts att de sakägare som har ett väsentligt intresse i 
saken inte mera allmänt motsätter sig regleringen och har beaktansvärda skäl för 
detta (s.k. opinionsvillkor). Vid reglering skall varje fastighet få sådan samman-
sättning och utformning att den inte i mindre mån än före regleringen lämpar sig 
för det ändamål vartill den är avsedd att användas och dess värde får inte ändras 
väsentligt (FBL 5:8 §).  
 
Frankrike 
 
I Frankrike finns såsom nämnt tre juridisk-ekonomiska förfaranden, i vilka man 
definierar ett exploateringsområde, för att exploatera ett markområde: av-
styckningsplan (lotissement), "överenskommelse"område (zone d'aménagement 
concerté, ZAC) och fastighetssamverkansförening (Association Foncière 
Urbaine, AFU). Därtill kan kommunen avgränsa s.k. speciella indrivningsom-
råden med särskild infrastrukturplan (PAE; se kap. 3.2.4 och 3.3.3) för att 
finansiera infrastrukturarbeten. Förutom dessa kan man inom mera rurala 
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områden, såsom i jordbruksbyar och landsbygdens små tätorter, samordna 
skiftes- och exploateringsförfaranden till kombinerad fastighetsreglering – sam-
hällsutbyggnad (remembrement - aménagement).  
 
Då ett markområde uppdelas i mer än två tomter för exploatering, måste man 
söka särskilt avstyckningstillstånd (se kap. 3.3.2.2). Förfarandet definieras i 
särskild lag om "lotissement" från 1958 "som ett medel vars syfte är att få till 
stånd en frivillig indelning av tomter/fastigheter för bostäder, grönytor, industri-, 
kontors- och affärsbyggnader etc" (Larsson 1991 s. 50). Vanligen tar mark-
exploatören, ofta efter att ha införskaffat flera bredvid varandra liggande 
parceller, ansvaret för utarbetandet av en avstyckningsplan, bygger in-
frastrukturen inom området, delar marken efter avstyckningsplanen och säljer 
byggbara tomter. Ansökan för ett avstyckningstillstånd skall innehålla ett 
standardiserat ansökningsformulär, en översiktlig plan över området, en 
detaljerad plan som tydligt redovisar gator, parkeringsplatser, byggnader osv., 
en genomförandebeskrivning, bestämmelser som är ägnade att tillgodose 
allmänna intressen och stadgar för den förening som skall bildas av de blivande 
tomtägarna för att ta ansvar för drift och underhåll av vägar, parkmark och andra 
gemensamma anläggningar samt ibland även dokument, såsom en miljö-
konsekvensbeskrivning. Tillståndet kan nekas om projektet inte stämmer 
överens med POS, om det strider mot lagbestämmelser eller om det bedöms 
äventyra jämvikten för kommunens utveckling. Fastän den största delen av av-
styckningsplanerna upprättas av privata aktörer, kan även offentliga 
myndigheter använda förfarandet. (Acosta & Renard 1993 s. 72, 75; Booth 
1991; Larsson 1991 s. 51; Punter 1988) 
 
"Överenskommelse"område (ZAC) är ett genomförandeförfarande, som 
myndigheter kan använda för större exploateringar inom områden där samhället 
har anskaffat marken. Förfarandet infördes i planlagsstiftningen år 1967 och 
syftet var att erbjuda ett instrument för samarbete mellan lokala myndigheter 
och exploatörer, så att exploatören skulle betala en överenskommen del av infra-
strukturkostnaderna. Målet med ZAC är inte nödvändigtsvis att indela marken 
utan snarare att samla ihop den för att planlägga och bygga. Handlingarna utgörs 
av två huvuddokument: en särskild exploaterings plan (PAZ) och ett program för 
infrastruktur. Förfarandet kan användas för alla typer av exploatering (ny perifer 
exploatering, stadsförnyelse, industriområde, köpcentrum osv.). Om det finns en 
översiktlig plan (POS) kan en ZAC bara användas inom urbana zoner eller 
exploateringszoner. Om det inte finns en POS, måste en ZAC anpassas till 
befintlig regional plan. Själva byggandet kan delegeras till privata exploatörer. 
(Acosta & Renard 1993 s. 75-76; Booth 1991; Renard & Comby 1990 s. 145-
146; se också kap. 3.3.4). 
 
Omreglering av byggnadsmark baserar sig i Frankrike på ett förfarande som 
initieras av en markägarsammanslutning "Association Foncière Urbaine" (AFU). 
Förfarandet kan se olika ut beroende på hur sammanslutningen bildats (frivilligt, 
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auktoriserat, tvångsvist) och dess ändamål. Förfarandet härstammar från 1967 
års lagförnyelse och reglerna finns nu i planlagstiftningen (Code de 
l’Urbanisme, C.urb.L 322-1-11 §§). Som förebild för systemet har man använt 
ett förfarande från 1865 och 1927 för att genomföra strukturförbättringar på 
landsbygden. Förfarandet grundar sig på rurala omarronderingar och det första 
försöket att använda det i urbana områden gjordes av franska planläggare i 
Marocko mellan världskrigen. På 1940-talet testade man förfarandet i Frankrike 
för att sanera krigsskadade områden. (Gohier 1990; Larsson 1991 s. 49) 
 
Nuvarande lagstiftning definierar tre olika AFU-förfaranden (frivilligt, 
auktoriserat och tvångsvist) som är tänkta att användas för att (Larsson 1991 s. 
51; Bouyssou & Hugot 1998 s. 306-307; C.urb.L 322-2 §): 
 
-  omskifta parcellerna jämte därpå vilande rättigheter och skyldigheter 

liksom att utföra nödvändiga anläggningar (omarrondering) (AFU de 
remembrement), 

-  sammanföra parcellerna till en gemensam lott för exploatering 
samfällt eller av tredje man (gruppering) (AFU de groupement de 
parcelles), 

-  utföra anläggningar för gemensamt ändamål (AFU pour la 
construction et la gestion d'ouvrage d'intérêt collectif), och 

-  utföra årgärder för bevarande och restaurering (AFU de restauration 
immobilière). 

 
Vid ett frivilligt AFU-förfarande (AFU libre) måste markägarna vara eniga om 
alla åtgärder dvs. kunna använda privaträttsliga avtal. Tvångsvist AFU-
förfarande (AFU forcée) kan förordnas av prefekten, om det ur allmän synpunkt 
är speciellt angeläget (C.urb.L 322-4 §), men enligt Bonnard (1994 s. 27) har 
denna möjlighet troligtvis aldrig använts. Den vanligaste formen av AFU är det 
auktoriserade AFU-förfarandet för omreglering av byggnadsmark (AFU 
autorisée de remembrement), inom vilket man kan använda sig av vissa 
offentliga maktmedel. Framställningen i denna undersökning koncentreras 
(särskilt i kap. 4) på detta förfarande.  
 
 
3.3.2.6 Expropriation, inlösen och gratisöverlåtelse 
 
I samtliga länder finns möjlighet att utnyttja inlösen för att utveckla stads-
strukturer. Skillnaderna i förfarandena är stora. Regelrätt expropriation på basen 
av expropriations tillstånd verkar vara relativt sällsynt. I Sverige används 
emellertid allmänt olika, direkt på planer grundade tvångsanskaffningar 
och/eller gratis överlåtelser. Också enskilda markägare kan i vissa fall utnyttja 
inlösen som grundar sig på plan. 
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I Tyskland är det möjligt för kommunen att använda expropriation (Enteignung) 
för att förvärva fastighet eller del av den om området krävs för viss användning 
enligt detaljplanen och ägaren inte genomför detta eller för användning som 
ersättningsmark. Obebyggda eller i ringa mån bebyggda områden kan också 
exproprieras inom områden med sammanhållen bebyggelse. Expropriationen 
skall vara nödvändig sett från allmänt intresse och ändamålet skall inte kunna 
uppnås genom att andra medel nyttjas såsom t.ex. Umlegung. (GG 14 §; BauGB 
85-92 §§; Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 246-251) Möjligheterna att utnyttja 
expropriation är i praktiken ringa (Dransfeld & Voß 1993 s. 153). 
 
I Sverige kan kommunen med regeringens eller länsstyrelsens tillstånd 
expropriera mark som med hänsyn till framtida utveckling krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Kommunen skall 
påvisa att området behövs t ex med stöd av översiktsplan eller detaljplane-
program (ExL 2:1 §). Även fastigheter i områdets omedelbara närhet kan 
exproprieras om deras värde ökas eller användningsmöjligheterna förändras 
väsentligt genom expropriationen (ExL 2:11 §). Tillstånd får inte "meddelas om 
ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av 
expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan 
vinnas genom den" (ExL 2:12 §). (Kalbro 1992 s. 85-88) 
 
Regler om tvångsförvärv av mark i direkt plangenomförande syfte finns i plan- 
och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL), 
ledningsrättslagen (LL) och lagen om exploateringssamverkan (ESL). Förutom 
skyldigheten att i vissa lägen överlåta mark gratis reglerar PBL direkt bara 
kommunens rätt till förvärv av mark för allmänna platser där kommunen är 
huvudman och förvärv av kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (PBL 
6:17 §). PBL ger också möjlighet till inlösen efter genomförandetidens utgång 
av fastigheter eller delar av fastigheter som tillhör olika ägare och som enligt 
fastighetsplanen skall utgöra en fastighet samt mark, som inte har bebyggts i 
huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen (PBL 6:24 §). Utöver detta ger 
PBL indirekta möjligheter att tvångsförvärva mark eller utrymme med stöd av 
andra lagar. (Kalbro 1992 s. 83) Inlösen enligt PBL genomförs av fastighets-
domstolen såsom expropriation (PBL 15:1 §). Alternativt kan fastighetsreglering 
ofta användas. 
 
Genom fastighetsreglering får mark överföras från en fastighet till en annan 
under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller eljest mer 
ändamålsenlig markanvändning erhålls, t.ex. för att få fastigheten att stämma 
bättre överens med gällande detaljplan eller fastighetsplan. Ett ytterligare krav är 
att fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen 
medför (FBL 5:1, 4-5 §§). För mark som genom överföring frångår fastighet kan 
ersättning utgå i pengar under förutsättning att detta är ändamålsenligt (FBL 5:2 
§). Fastighetsreglering kan påkallas av ägare till en fastighet som berörs av 
regleringen eller kommunen (FBL 5:3 §). Inlösen vid en fastighetsreglering får 
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dock inte ske, om syftet med överföringen skäligen kan vinnas på annat sätt 
(FBL 8:2 §). Inom ett fastighetsplanelagt område får ägare till en del av ett 
område som enligt fastighetsplanen skall bilda en fastighet på begäran lösa 
återstoden av den blivande fastigheten utan hinder av de inskränkningar inlösen 
normalt medför (FBL 8:4 §). Fastighetsregleringar utförs av fastighetsbildnings-
myndigheten genom förrättning. Regleringsbeslutet kan överklagas till 
fastighetsdomstol, hovrätt och Högsta Domstolen. 
 
I Sverige kan en detaljplan medföra betydande skyldigheter till överlåtelser av 
mark utan ersättning. Först och främst om kommunen inte skall vara huvudman 
för allmänna platser, är den som äger obebyggd mark som enligt detaljplanen är 
avsedd för allmän plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken, om den 
behövs för att kvartersmark, som tillhörde honom/henne när planen antogs, skall 
kunna användas för avsett ändamål (PBL 6:18 §). Vidare får länsstyrelsen på 
ansökan av kommunen förordna att mark, som för områdets ändamålsenliga 
användning enligt upprättat förslag till detaljplan (före antagandet av 
detaljplanen) behövs för sådana allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman eller för allmänna byggnader, utan ersättning skall avstås till 
kommunen eller upplåtas till annan huvudman, om det kan anses skäligt med 
hänsyn till den nytta markens ägare kan väntas få av planen och till övriga 
omständigheter (PBL 6:19 §). I praktiken är bestämmelsernas betydelse liten 
eftersom kommunen har efter PBL 6:31 § möjlighet att ta ut och fördela 
kostnader som uppkommer för gator och andra allmänna platser inom ett visst 
område mellan fastighetsägare inom området (se SOU 1996:168 s. 325-339).  
 
Med stöd av AL kan mark tvångsupplåtas för allmänna platser under 
förutsättning att kommunen inte skall vara huvudman. Även mark för gemen-
samhetsanläggningar på kvartersmark kan upplåtas med tvång. Med stöd av LL 
kan mark upplåtas tvångsvis för allmänna ledningar och för enskild VA-ledning. 
Förfarandena, som naturligtvis också kan grundas på frivillig överenskommelse, 
genomförs på motsvarande sätt som fastighetsreglering, dvs. av lantmäteri-
myndighet. (Kalbro 1992 s. 83-84, 91-96) 
 
Genom expropriation kan offentlig myndighet i Frankrike förvärva mark för 
allmänt intresse (general interest), om markägaren vägrat att överlåta sin 
fastighet frivilligt (Hostiou 1990). Förutom myndigheter kan även halvoffentliga 
samfund och industri- och handelskammare företa expropriation, då det är fråga 
om ett projekt av allmän nytta. I praktiken är möjligheterna att utnyttja exprop-
riation omfattande - vid markförvärv för social bostadsproduktion utnyttjas den 
t.o.m. för privata behov. (Dransfeld & Voß 1993 s. 153) En expropriation 
granskas först via ett administrativt förfarande, om det föreligger ett allmänt 
intresse och därefter bestäms ersättningar genom ett juridiskt förfarande. 
Ersättningen skall motsvara det fulla marknadspriset med ett tillägg för förlorade 
utvecklingsmöjligheter , som ofta är upp till 25 % av marknadsvärdet. Om 
markägaren inte godkänner expropriationsmyndighetens värdering, kan han/hon 
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överklaga till domstol. I Frankrike förvärvas årligen ca 120 km2 mark genom 
expropriation, varav ca 15 % utgör stadsmark. (Acosta & Renard 1993 s. 46) 
Förutom expropriation har kommunerna rätt att inom områden med POS 
förvärva allmänna områden ("Emplacements réservés"). Denna möjlighet 
används emellertid sällan (Dransfeld & Voß 1993 s. 150; Renard & Comby 
1990 s. 164-165). 
 
 
3.3.2.7 Byggnadsuppmaning 
 
Med hjälp av byggnads- och liknande uppmaningar kan kommunen sträva efter 
att påskynda genomförandet av en gällande plan. Denna möjlighet (Städtebauli-
che Gebote) föreligger i Tyskland (se kap. 3.3.2.5). Trots att metoderna är 
många, är reglerna för verkställande relativt svagt utformade och därtill är 
proceduren långsam (Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 319). Förfarandet finns inte i 
Sverige. För genomförande av en detaljplan har kommunen emellertid direkt 
stöd i lag att efter genomförandetidens utgång tillämpa inlösen av mark vars 
användning inte överenstämmer med planbestämmelse (PBL 6:24 §). 
 
 
3.3.2.8 Exploateringsavtal 
 
I samtliga länder är det i praktiken möjligt att ingå exploateringsavtal. I all-
mänhet samordnas avtalen med upprättandet av detalj- eller motsvarande plan, 
vilket medför att planläggningen på sätt och vis sammansmälter med 
exploateringsprocessen. Det är i princip fråga om en samverkan mellan 
kommunen och den privata sektorn (Public -Private-Partnership), där parternas 
styrka i förhandlingssituationer kan avvika betydligt från varandra. Avtals-
möjligheterna i de studerade länderna har granskats också i Viitanen 1996. 
 
Tyska kommuner har möjlighet att förutom privaträttsliga avtal också ingå 
offentligrättsliga avtal med enskilda (t.ex. VwVfG 4. del; BauGB 11, 12, 124 
§§; Dieterich 1990). Enligt BauGB kan kommunen i Tyskland träffa avtal om 
genomförande av för stadsbyggandet nödvändiga åtgärder (BauGB 11 §) och 
också när den brukar särskild stadga för avtals- och anläggningsplan (VE-plan; 
se dock kap. 3.2.3). 
 
I Sverige ingår kommunen och byggherren ofta ett civilrättsligt avtal 
sinsemellan för att genomföra en markexploatering. Kommunens förhandlings-
position baserar sig främst på det kommunala planmonopolet; utan avtal antas 
inte detaljplan. Avtalet bör tecknas före detaljplanens antagande. I ett 
exploateringsavtal får kommunen emellertid inte framtvinga sådana åtgärder 
eller åtaganden från byggherrens sida, som går utöver vad kommunen skulle 
kunna uppnå vid tillämpning av lagstiftningen. Exploateringsavtal får inte 
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utsträckas till en regelrätt kommunal "beskattning" av byggherrens exploa-
teringsvinst (Kalbro 1992 s. 167-171) 
 
I Frankrike grundar sig detaljerad planering och iordningsställande av mark för 
byggnadsändamål till stor del på den privata sektorns verksamhet, varför också 
möjligheten till användningen av genomförandeavtal är betydande i förhållande 
till offentliga förfarande (se kap. 3.3.2.5 och 3.3.4). 
 
I praktiken kan avtal för exploatering mellan kommun och exploatör i huvudsak 
användas i stora och/eller växande kommuner. Deras positiva sida är att 
finansiering och även samordning av byggande av samhällets infrastruktur 
underlättas samt att samhället kanske får en möjlighet att tillgodogöra sig del av 
en värdestegring. Av de negativa sidorna kan nämnas att med avtalen följer lätt 
brist på offentlighet, ökad ojämlikhet och höga transaktionskostnader. Också 
lokala skillnader kan förstärkas då små och svaga kommuner inte kan få till 
stånd dylika avtal.  
 
 
3.3.2.9 Markägares rättigheter gentemot kommunen 
 
Kommun, offentligt bolag eller annan huvudman är i allmänhet skyldig att 
ersätta markägare för mark som tas i bruk. Dessutom skall markägare och/eller 
innehavare av särskild rättighet ofta ersättas för andra av planen och plan-
läggningen förorsakade förluster. Markägaren har också i regel rätt att kräva 
inlösen av områden som avsatts för andras bruk. Vid planändring förekommer 
dock inte alltid rätt till värdet av den användning planen tillåter. Rätten att få 
infrastrukturen förverkligad och fastigheten ansluten till nätverket av 
infrastruktur förekommer inte heller i alla situationer. 
 
I flera fall är kommunen i Tyskland skyldig att betala ersättningar till markägare 
eller andra rättig hetsinnehavare för skador som förorsakas av planen. 
Kommunen kan också bli inlösningsskyldig i vissa fall. (BauGB 39-44 §§) 
Markägaren har efter revideringen av BauGB år 1976 rätt att använda marken 
enligt detaljplanen i sju års tid efter det att den planenliga användningen 
möjliggjorts (området anslutet till nätverket av infrastruktur). Efter sju år kan 
kommunen ändra planen utan annan ersättningsskyldighet än för värdet av 
pågående användning. Samma sjuårsgräns gäller också för t.ex. icke detalj-
planerade områden som ingår i befintlig stadsstruktur och är anslutna till 
infrastruktur. I praktiken är betydelsen av dessa värdebestämmelser ringa, 
eftersom planens användning utsträcker sig betydligt längre i tid. Man kan inte 
heller motivera en ändring av ett bostadsområde till t.ex. parkområde i ett 
samhälle där det råder brist på mark för bostäder. Om sådan ändring skulle ske 
är planen ogiltig på grund av s.k. avvägningsfel (Abwägungsfehl). Markägaren 
har i allmänhet inte rätt att kräva att kommunen förverkligar den infrastruktur 
planen utvisar (Erschließung). (Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 267-275, 279) 
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I Sverige får fastighetsägare under detaljplanens genomförandetid (5-15 år) 
tillgodogöra sig det värde som via planen lokaliserats till fastigheten. Om planen 
ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, har ägaren till en 
fastighet rätt till full ersättning av kommunen för den skada han/hon lider eller 
så kan han/hon begära inlösen av fastigheten (PBL 14:5 §). Även efter genom-
förandetidens utgång fortsätter planen att gälla, om den inte ändras eller 
upphävs. Markägares outnyttjade byggnadsrätt garanteras inte längre och vid 
planändringar kan byggnadsrätten gå förlorad. Markägare har dock rätt till full 
ersättning av kommunen bl.a. om skada uppkommer till följd av att bygglov för 
att ersätta en genom olyckshändelse förstörd byggnad vägras (PBL 5:5, 14:8 
§§). Om någon vägras lov för att återuppföra en på annat sätt än genom 
olyckshändelse riven eller förstörd byggnad har markägaren rätt till ersättning 
först då betydande skada har uppkommit. (Se t.ex. Hall et al. 1989 s. 92-129.) 
 
Mark som enligt detaljplan skall användas för allmänna platser samt annan mark 
som enligt planen skall användas för annat än enskilt byggande är kommunen 
eller annan huvudmannen skyldig att lösa, om fastighetsägaren begär det (PBL 
14:1 §). I vissa fall t.ex. om en byggnad eller annan anläggning skall tas bort 
eller bli föremål för annan åtgärd, har ägaren rätt till ersättning av kommunen 
för den skada han lider (PBL 14:3, 4 §§). Markägare kan också ha rätt att få 
ersättning för förlust orsakad av att kommunen inte fullföljer sin skyldighet att 
bygga infrastruktur under planens genomförandetid. 
 
Frankrike avviker från de andra länderna på så sätt, att det egentligen fattas ett 
kommunalt detaljplansystem och istället grundar sig systemet till stor del på 
enskilda genomförandeorganisationer. Vidare har kommunen inte lagstadgad 
skyldighet att förverkliga infrastruktur. Via PAE kan kommunen emellertid bli 
skyldig att bygga ut infrastruktur inom en viss tid. (Dransfeld & Voß 1993 s. 
157; se kap. 3.3.1 och 3.3.3) 
 

3.3.3 Kostnader av plangenomförande 
 
Skillnaderna att uppbära kostnader för byggande av infrastruktur verkar vara 
små i länderna. Möjligheten att uppbära kostnaderna verkar först och främst 
bero på den markpolitik kommunen utövar och på kommunens dragningskraft 
(ekonomisk styrka och efterfrågan). De kostnader, som inte täcks av avgifter och 
därmed inte belastar de slutliga användarna, finansieras med skattemedel. 
 
I Tyskland är det kommunens uppgift att utföra nödvändiga lokala anläggningar 
(gator och andra för orten nödvändiga allmänna områden, vatten, avlopp, gas, el 
och värme) inom planområdet (se kap. 3.3.1). För utförandet av i BauGB 127 § 
nämnda allmänna områden (gator, gångvägar, park-, lek- och skyddsområden 
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osv.) får kommunen utta ett utjämningsbidrag (Erschließungsbeitrag) från 
markägarna. Beloppet kan vara högst 90 % av kostnaderna första gången dessa 
anläggningar byggs ut (BauGB 129 §). Mellan markägarna fördelas kostnaderna 
enligt vad som bestämts i kommunalstadga (Erschließungsbeitragssatsung). 
Teleförsörjnings-, VA-, el- o.dyl. kostnader betalas helt av fastighetsägarna 
(Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 277). 
 
Utbyggande av gemensamma anläggningar (och fördelning av deras kostnader) 
som betjänar ett exploateringsområde kan lösas med stöd av olika lagar i Sverige 
och då beroende främst på hur huvudmannaskapet redovisats i detaljplan. Om 
kommunen är huvudman har den också rätt (men inte skyldighet) att ta ut 
avgifter av fastighetsägarna inom området för att täcka kostnader för byggande 
och standardförbättring av områdesanknutna allmänna platser (PBL 6:31 §). 
Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund, 
vilket betyder att fördelningen skall grunda sig på fastigheternas tillåtna 
användningssätt enligt detaljplanen utan att hänsyn tas till om en fastighet är 
bebyggd eller inte. Betalningar kan krävas när de allmänna platserna är 
färdigställda (PBL 6:35 §). Enligt Larssons (1988 s. 149) undersökning tar 
många kommuner inte ut gatukostnader och bland de kommuner som tar ut 
avgifter varierar kostnadstäckningsgraden mellan 40 och 100 procent. (Kalbro 
1992 s. 103-114) 
 
Huvudman (i regel kommun eller kommunal anstalt) för allmän VA-anläggning 
får ta ut avgifter från fastigheterna inom området för att täcka kostnaderna (VAL 
9, 24-27 §§). I praktiken täcks i genomsnitt ca 80 % av kostnaderna genom 
avgifter från fastighetsägarna. Elförsörjning och teleledningar finansieras 
normalt helt med avgifter från användarna. (Kalbro 1992 s. 114-125)  
 
Om genomförande och förvaltning av allmänna platser i detaljplan sker 
gemensamt enligt AL i fastig hetsägares regi skall varje fastighet som deltar i 
anläggningen ges andelstal enligt vilket kostnaderna av gemensamhets-
anläggningens utförande och drift fördelas (AL 15 §). Om någon vill bebygga en 
fastighet innan nödvändig infrastruktur har anlagts, skall han/hon anordna 
utfartsväg och avloppsanordning från fastigheten. Till detta får han/hon utan 
ersättning använda för ändamålet avsedd mark som kommunen äger. (PBL 6:28 
§) 
 
För att finansiera infrastruktur har franska kommuner olika möjligheter att 
uppbära avgifter från explo atör eller markägare. Tidigare använde man antingen 
en kommunal exploateringsskatt, som uträknades på basen av på förhand 
uppskattade byggnadskostnader per våningsyta (vanligen 1 %), eller ett 
exploateringsavtal mellan exploatör och kommun. Planläggningslagstiftnin gen 
har efter år 1985 specifiserat vilka infrastrukturkostnader som kan påföras 
exploatören. Genom att använda s.k. speciella indrivningsområden (PAE) har 
kommunen rätt att pålägga avgifter för nödvändig infrastruktur med ända upp 
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till 100 % av kostnaderna (se också kap. 3.3.1 och 3.3.2.9). För att uppbära 
avgiften skall kommunen avgränsa området, göra kostnadsberäkningar, besluta 
om tidsscheman för byggandet och om principerna för kostnadsfördelning. 
Enligt Acosta & Renard (1993 s. 49) verkar systemet vara ett intressant tillägg 
till offentlig-privat samverkan och erbjuder flexibilitet i planering och förvalt-
ning av exploateringsprocessen. Numera används PAE-systemet relativt ofta, 
men enligt Renard & Comby (1990 s. 166) ofta för så små områden (även för ett 
byggnadslov) att det finns en risk att kommunen binder sig vid för korta tidsche-
man. I praktiken deltar kommunerna ofta i kostnaderna för infrastrukturen, i 
regel med över 20 %.  
 
I Tyskland motiverar man kommunens andel på 10 % med att den inte skall 
bygga onödig infrastruktur. I Frankrike kan man istället säga att det är 
marknaden som ser till att onödig eller onödigt dyr infrastuktur undviks. 
(Dransfeld & Voß 1993 s. 157-158) 
 

3.3.4 Plangenomförande i praktiken 
 
I detta avsnitt beskrivs huvudlinjerna för typiska genomförandemetoder i 
Tyskland, Sverige och Frankrike för att senare kunna placera in omreglering av 
byggnadsmark inom respektive lands exploateringsprocess. Framställningen 
grundar sig mestadels på skriftliga källor och sker huvudsakligen genom det 
framställningssätt Dransfeld & Voß (1993) använt sig av (se kap. 2.1.2). 
 
Vid exploatering av tidigare obebyggd mark i Tyskland är de ursprungliga 
ägarna i regel jordbrukarfamiljer. En mindre andel av marken, i genomsnitt ca 
10 %, ägs av kommuner eller kyrkan. Enligt Dieterich & Huckes (1985) studier 
säljs ca en fjärdedel av marken under exploateringsprocessen av de ursprungliga 
ägarna till de slutliga ägarna. Endast en liten del behålls av de slutliga ägarna. 
Detta betyder att huvudparten av marken förmedlas till de slutliga ägarna via 
"mellanägare" som är kommersiella aktörer såsom byggföretag, marknads-
orienterade bostadsföretag och exploatörer, eller icke-vinstdrivande bostadsföre-
tag och offentliga allmännyttiga företag eller privata personer. (Dieterich et al. 
1993 s. 108-110). 
 
I Sverige är kommunens ställning vid plangenomförande stark beroende av de 
rättigheter lagstiftningen erbjuder och kommunernas stora markreserver. 
Härigenom sker nästan all planläggning i många kommuner på kommunägd 
mark. Ca 70-80 % av bostadsbyggandet sker på kommunal mark, medan privata 
byggherrar och enskilda delar på resten. Industribyggande och byggande av 
lokaler på råmark sker också ofta på kommunal mark medan innerstads-
byggande i stor utsträckning genomförs på privat mark. Marken överlåts 
emellertid till slutliga ägaren. Tidigare var det mer vanligt att vissa kommuner 
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behöll äganderätten och upplät marken med tomträtt. Omreglering dvs. 
exploateringssamverkan används mycket sparsamt. (Mattsson 1995, 1998) 
 
I Frankrike finns (se kap. 3.3.2.5) främst fyra juridisk-ekonomiska förfaranden 
för markägare att exploatera sina markområden: direkt byggnadstillstånd, av-
styckningsplan (lotissement), "överenskommelse"område (ZAC) och fastig-
hetssamverkansförening (AFU). För genomförande av exploateringar finns det 
en expertgrupp eller profession, s.k. markexploatörer (aménageurs-lotis seurs), 
som är specialiserad på att förbereda mark för bebyggelse genom 
avstyckningsplaner. M.a.o. utför experterna en del av hela exploaterings-
processen. Gruppen kan indelas i två huvudtyper: avstyckningsexploatörer 
(lotisseur), som arbetar huvudsakligen med bostadsexploateringar, och tomtex-
ploatörer (aménageurs), som arbetar med övriga exploateringar. Vidare kan man 
dela in grupperna i privata, offentliga och halvoffentliga markexploatörer. 
Markexploatörernas styrka härrör från deras kännedom om lokala ekonomiska 
och politiska realiteter, men också från att den ofta splittrade markägositua-
tionen och egenskaper i plan- och skattelagstiftningen ger utrymme för deras 
agerande. Mar kexploatörerna har en egen organisation (Syndicat National de 
Aménageurs Lotisseurs, SNAL). Denna anger att deras medlemmar årligen 
förbereder över en fjärdedel av all byggnadsduglig mark. Det finns också 
"vanliga" exploatörer eller byggherrar (promoteurs) och byggentreprenörer 
(constructeurs) som kan initiera och genomföra byggande. (Acosta & Renard 
1993 s. 72-73; Booth 1991) 
 
För lotissement ansöks årligen om drygt 10.000 avstyckningstillstånd för över 
110.000 bostäder, vilket motsvarar nästan en tredjedel av all byggnadsaktivitet 
(Renard & Comby 1990 s. 169). I början av 70-talet representerade ZAC-för-
farandet 32 % av bostadsexploateringarna medan andelen var bara 7 % i slutet 
av 70-talet. ZAC har visat sig vara för komplicerat och långsamt, speciellt då 
utvecklingen har gått mot allt mindre exploaterings områden. Förfarandet 
används sällan numera. Istället har avstyckningsförfarandet utvecklats emot 
ZAC's funktionsprinciper och intagit en starkare position. (Comby 1990; Vilmin 
1990) Planförfarandena oaktat byggs enligt Bouteille (1990) ca 65 % av alla 
villor, vilka representerar ca 50 % av alla årligen bebyggda bostäder, utanför 
detaljplanerade områden (dvs. närmast utanför ZAC- och lotissement-områden). 
AFU-förfarandets andel är som helhet liten (fig. 3.3.1). 
 
Sammanfattningsvis kan noteras att svenska kommuner innehar ett s.k. 
planmonopol och kan i praktiken besluta vilka områden som skall planläggas 
och när det skall göras. Den har t.ex. omfattande möjligheter till förköpsrätt och 
expropriation samt kan ganska effektivt förhindra sådana byggnadsåtgärder som 
försvårar kommande planläggning. Vidare finns det begränsningar vid delning 
av mark. I Tyskland och i Frankrike verkar man i större utsträckning planlägga 
privat mark. En orsak till detta kan vara att expropriation inte är lika lätt att 
använda som i Sverige, t.ex. i Tyskland får man endast använda expropriation 
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om det inte finns mildare metoder (ofta Umlegung) att tillgå för att uppnå önskat 
resultat. Också kommunernas litenhet i Frankrike och i Tyskland kan försvaga 
deras möjligheter till finansiering av exploatering (se kap. 3.1). 
 

Figur 3.3.1 Metoder att färdigställa byggnadsmark inom stadsområden i de 
studerade länderna. Figuren baserar sig på Dransfeld & Voß’ 
(1993 s. 143) framställning. Källa för Sverige är Mattsson 
(1995). Man bör observera att tabellen grundar sig på upp-
skattningar av expertis och då främst på situationen i slutet av 
1980-talet och inte på kvantitativa undersökningar. Typerna är 
förklarare i kap. 2.1.2. 

 

3.3.5 Om metoder för plangenomförande med avseende på omreglering av 
byggnadsmark 
 
Den utförda granskningen visar, att det i de studerade länderna finns olika 
verktyg för att främja produktionen av byggnadsmark. De flesta metoderna 
baserar sig på frivilliga åtgärder, men i alla länder finns också ett flertal 
offentlig rättsliga genomförandeverktyg och särskilt i Tyskland används dessa 
allmänt. Dransfeld & Voß (1993 s. 147) har särskilt granskat de offentlig-
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rättsliga metoderna genom att dela in dem i bl.a. indirekta och direkta verktyg 
samt verktyg för byggande av infrastruktur och för redan bebyggda områden, se 
tabell 3.3.1. Dessa verktyg påminner i de olika länderna mycket om varandra, 
men det förekommer nämnvärda skillnader. I Tyskland används förfaranden 
liknande omreglering av byggnadsmark allmänt och inriktar sig också särskilt på 
saneringsområden. Inlösen som grundar sig direkt på planer går enkelt och 
snabbt att utföra i Sverige. I Tyskland och Frankrike synes inlösen vara mödo-
samt. I praktiken deltar kommunerna i alla länderna vanligen i finansieringen av 
infrastrukturen. 
 
 
Tabell 3.3.1 Verktyg, speciellt av offentligrättslig art, för att främja genom-

förandet av planer och projekt (grundar sig på Dransfeld & Voß’ 
1993 s. 147 framställningssätt). 

   
  

  
Sverige 

  
Tyskland 

  
Frankrike   

Indirekta 
genomförande- 
metoder 

  
- Byggnadsförbud 
- Delningsförbud 
 
- Förköpsrätt 

  
- Byggnadsförbud 
- Delningstillstånd 
 
- Förköpsrätter 

  
- Byggnadsförbud 
- Delningstillstånd 
(över två tomter) 
- Förköpsrätter  

 
Direkta 
genomförande- 
medel 

 
 
- Fastighetsreglering 
- ESL 
- Gratisöverlåtelse av 
allmänna områden 
 
 
- Inlösen 
- Expropriation 

 
 
- Grenzregelung 
- Umlegung 
- Städtebauliche 
Entwicklungs- 
massnahme 
- VE-plan 
 
- Expropriation 

 
 
- AFU 
- ZAC 
- Lotissement 
- Rätt att anskaffa 
allmänna områden 
 
 
- Expropriation 

 
 
Anläggningar 

 
 
- Genomförande 
beslutas i planen 
 
- Fördelning av 
kostnader (PBL, AL, 
LL) 

 
 
- Genomförande 
kommunens 
skyldighet 
- Fördelning av 
kostnader 

 
 
 
 
 
- TLE (skatt för 
infrastruktur) 
- PAE (program för 
infrastruktur)  

 
Genomförande- 
metoder inom 
byggda områden 
(ej fullständig) 

 
 
-Byggnadsskydd 

 
 
- Bevarandestadga 
- Byggnads- och 
åtgärdsuppmaning 
- Saneringsområde 

 
 
- Bevarandestadga 
 

 
 
 
Vad gäller förutsättningar för och behov av omreglering av byggnadsmark har 
länderna ganska varierande utgångspunkter. I Sverige och Tyskland är denna 
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verksamhet i stor utsträckning ett kommunalt ansvarsområde. I Sverige har 
kommunerna mycket effektiva metoder för att vid behov ingripa i utvecklingen 
t.ex. genom expropriation men också med hjälp av olika markanvändningsavtal. 
Trots att kommunen i Tyskland deltar intensivt i omreglering av byggnadsmark, 
verkar dess möjligheter att göra ingrepp i den privata äganderätten vara mindre 
än i Sverige. Då markägandet i Tyskland dessutom ofta är splittrat, men använd-
ningsgraden ändå stor, torde omreglering i många fall vara det enda konkreta 
verktyg, med vilket plangenomförande kan effektiviseras och påskyndas. I 
Frankrike är genomförande av markexploatering, till skillnad mot de övriga 
länderna, organiserat främst genom den privata sektorn. Detta medför 
oundvikligen att andra förutsättningar och behov gäller för omreglering av 
byggnadsmark i Frankrike än i övriga länderna. I Sverige verkar omfattningen 
av omreglering till stor del bero på kommunens vilja (eller ekonomiska 
förutsättningar) att använda förfarandet. Orsaken till detta är kommunens starka 
ställning i produktionen av byggnadsmark men också fastighetsreglerings-
institutets utforming. Ett oundvikligt behov av omregleringsförfarande verkar 
inte finnas i svenska kommuner. 
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4 Omregleringsförfaranden i Tyskland, Sverige och 
Frankrike 
 
 
I följande kapitel granskas omregleringsförfaranden i Tyskland, Sverige och 
Frankrike och då särskilt tyskt Umlegung, svensk exploateringssamverkan och 
fransk auktoriserat AFU de remembrement eftersom dessa är de vanligaste 
omreglerings formerna i vartdera land och är speciellt inriktade på mark-
exploatering inom urbana områden. Det tyska Grenzregelungförfarandet lämnas 
huvudsakligen därhän eftersom det i stort motsvarar Umlegung. De övriga 
franska formerna av AFU (se kap. 3.3.2.5) lämnas likaså därhän eftersom dessa 
synes vara tänkta att genomföra en mer helhetsbetonad utveckling. Därtill 
används de sällan. Svensk fastighetsreglering lämnas också utanför eftersom 
detta är en form av fastighetsbildning och inget mer. Hänvisningar kommer dock 
att i vissa fall göras till de utelämnade metoderna. Syftet med detta kapitel är 
egentligen att klargöra de olika systemens användningsändamål samt likheter 
och skillnader dem emellan. Vidare är strävan att lyfta fram positiva och 
negativa karakteristika för varje system för att förstå fenomenet omreglering av 
byggnadsmark och därmed få underlag för analys av det finska systemet. 
Strävan är emellertid att endast ge en bild av de centrala egenskaperna i 
systemen, inte att göra en detaljerad eller fullständig jämförelse länderna 
emellan.  
 

4.1 Målsättningar och förutsättningar med omreglering av byggnadsmark 
 
I det följande behandlas målsättningar och förutsättningar för omreglering skilt 
för respektive land. Eftersom omreglering i allmänhet baserar sig på (en ny) 
markanvändningsplan, skall även planmässiga aspekter behandlas liksom villkor 
för omreglering. I slutet av kapitlet jämförs omregleringsförfarandena efter mål-
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sättningar och typ av villkor för användning med hjälp av den typindelning som 
framställdes i kap. 2.2.  
 

4.1.1 Tyskland 
 
I Västtysklands byggnadslagstiftning (BBauG) var det ursprungliga syftet med 
omreglering av byggnadsmark (Bodenordnung) att den skulle vara ett särskilt 
kommunalt markpolitiskt instrument för att förverkliga detaljplaner. Mål-
sättningen med instrumentet är densamma i dagens byggnadslagstiftning 
(BauGB), men 1993 tillfördes möjligheten att använda förfarandet utan att upp-
rätta en detaljplan42. Omregleringen fungerar i sådana fall utan plan som ett 
instrument för markägare att under kommunal ledning få sin mark exploaterad i 
anknytning till redan befintlig bebyggelse.  
 
I lagen är omregleringsinstrumentet framställt på följande sätt (BauGB 45 §): 
 

"Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30) und innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34) können zur Erschließung 
oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute und unbebaute 
Grundstücke durch Umlegung in der Weise neu geordnet werden, dass 
nach Lage, Form und Grösse für die bauliche oder sonstige Nutzung 
zweckmässig gestaltete Grundstücke entstehen. Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile kann eine Umlegung durchgeführt 
werden, wenn sich aus Eigenart der näheren Umgebung hinreichende 
Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben." 

 
Syftet med Umlegung är således enligt lagregeln att anpassa fastighetsgränser 
och rättigheter  
 
- inom nybebyggelseområden [Aufschließungsumle gung für Neubauge-

biete (Hoisl 1994) eller Erschließungsumlegung (Söfker 1994 s. 
XXIII)],  

-  inom planändringsområden [Neuordnungsumlegung für bebaute 
Gebiete (Hoisl 1994) eller Neugestaltungsumlegung (Söfker 1994 s. 
XXIII)] samt vidare  

-  enligt lagändring år 1993 (BGBl. I 1993, 466) inom tätorter (inom 
områden av sammanhållen bebyggelse) utan detaljplan  

så att fastigheternas läge, form och storlek blir ändamålsenliga för byggande 
eller annan användning (BauGB 45 §). Målsättningen är således att samla ihop 
och ombilda fastigheterna så att de blir funktionella i enlighet med den 

                                                 
42 Detta har dock redan tidigare varit möjligt att genomföra i sanerings-

områden (BauGB 140-147 §§). 
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planerade användningen. Omregleringen är däremot inte avsedd att inverka på 
fastighetsägandet (BauGB 63 §). Lagen begränsar emellertid inte användningen 
av Umlegung enbart till omreglering av mark för bebyggelse utan det kan också 
vara fråga om omreglering för ändamål som endast i mindre utsträckning eller 
inte alls berör bebyggande (Dieterich 1990 s. 39). Fastigheterna behöver inte 
heller vara obebyggda, utan kan vara bebyggda, vilket ofta är fallet när 
Umlegung genomförs inom saneringsområden (BauGB 147 §). 
 
Umlegung är i BauGB:s system ett tvingande ingrepp i den privata äganderätten 
för att åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning för bebyggelse utan att 
expropriationsförfarande behöver tillgripas. Enligt BauGB 87 § skall man 
använda expropriation först då man inte kan uppnå målet med andra medel. Då 
Umlegung i första hand är ett ägobytesförfarande är den ett småskaligt ingrepp i 
fastighetsägandet jämfört med expropriation och skall därför i möjligaste mån 
användas istället för expropriation. (Fickert 1991 s. 161-162; Dieterich 1990 s. 
4-7, 25, 42) 
 
Enligt Fickert (1991 s. 161-162) tjänar Umlegung närmast offentliga intressen 
eftersom man underlättar förverkligandet av en önskvärd stadsstruktur och 
stadsutveckling. Genom Umlegung får kommunen också ianspråkta mark 
(närmast för allmänna behov) och kräva ersättning i sådan utsträckning att 
Umlegungs fördelarna blir avskrivna. Kommun ansvarar dock för förfarande-
kostnader (se närmare kap. 4.2.9 och 4.6.). Samtidigt tar man hänsyn till 
markägarnas intressen eftersom dessa genom Umlegung vanligen får planenliga, 
byggbara fastigheter som har getts förbättrade användningsmöjligheter. Det är 
inte ovanligt att ägarna först efter Umlegung över huvudtaget får möjlighet att 
bebygga sina fastigheter. Enligt Dieterich (1990 s. 44-45) är Umlegung ett 
betydelsefullt verktyg för kommunal markpolitik eftersom den utöver att under-
lätta avskiljande av trafik- och grönområden även regelbundet ger en jämfört 
med köp eller inlösningsförfarande förmånligare möjlighet till anskaffning av 
områden för allmänna behov. Dessutom kan kommunen med hjälp av Umlegung 
påskynda handeln med obebyggda fastigheter. Vid omfattande användning av 
Umlegung kan utbudet av byggnadsplatser ökas och därmed kan prisbildningen 
påverkas.  
 
Regelverket utesluter inte att berörda markägare införskaffar fastigheter som 
överensstämmer med ändamålen i en plan med stöd av privaträttsliga avtal. Man 
kan t.o.m. säga att lagen i sin konstruktion uppmanar till "frivillig Umlegung" 
därför att transaktioner och förhandlingar som befrämjar undvikande av Um-
legung är befriade från vissa samhälleliga avgifter (BauGB 79 §). T.ex. har 47 % 
av alla Umlegungsförfaranden (tillsammans 137 st.) i staden Karlsruhe mellan 
1897 och 1990 genomförts på frivillig basis (Karlsruhe 1991 s. 22). 
 
För att Umlegung skall kunna genomföras skall ett antal förutsättningar vara 
uppfyllda. I samband med detaljplanering skall Umlegung utföras endast då det 
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är nödvändigt för att förverkliga planen (BauGB 46 §). Inom områden där det 
inte behövs ägobyten för att genomföra en detaljplan eller att i övrigt ordna 
bebyggelse är det således inte tillåtet att använda Umlegung. Om det endast 
behövs en liten breddning av en gata är Umlegung inte heller behövlig och ett 
Umlegungs förfarande vars ändamål är att anskaffa gatumark är därmed otillåten. 
Om sakägare (markägare) är eniga om att genomföra en behövlig reglering på 
frivillig väg (freiw illige Umlegung) kan inte kommunen, utan särskilda skäl, 
använda lagreglerad Umlegung (amtliche eller gesetzliche Umlegung). 
Principen om minsta möjliga ingripande förutsätter således att man använder ett 
så milt förfarande som möjligt. (Dieterich 1990 s. 52, 66-70, 296-297; Fickert 
1991 s. 162, 166; Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 240-242) 
 
Behovet av Umlegung måste beaktas redan vid detaljplanering och framföras i 
motiven till en plan (BauGB 9 §; Dieterich 1990 s. 27). Behovet att upprätta 
detaljplan och av att rättvist väga offentliga och privata intressen gentemot 
varandra medför att planen måste baseras på planeområdets konkreta behov 
(BauGB 1 §; Finkelnburg & Ortloff 1995 s. 52). Planen skall också vara i kraft 
före utställning av Umlegungsplanen (BauGB 45 §). Av detta följer 
oundvikligen att Umlegung som baserar sig på en plan även förverkligar planen.  
 
Inom områden med sammanhållen bebyggelse utan detaljplan kan Umlegung 
genomföras om det med hänsyn till omgivningens egenskaper föreligger de 
nödvändiga förutsättningarna för omreglering av fastigheterna (BauGB 45 §). 
Även inom dessa områden skall Umlegungsförfarandet sålunda vara nödvändig 
av stadsstrukturella orsaker för att kunna genomföras (Finkelnburg & Ortloff 
1995 s. 242). 
 

4.1.2 Sverige 
 
Fastighetsägare inom ett markområde i Sverige har möjlighet att gå samman i en 
samfällighet och tillsammans ansvara för en markexploatering. Om möjligheten 
stadgas i lagen om exploateringssamverkan (ESL) vilken trädde i kraft samtidigt 
som den nya plan- och bygglagen (PBL) år 1987. Syftet med lagen är att 
underlätta för kommunen och fastighetsägarna inom områden med splittrade 
ägoförhållanden att tillsammans ställa ordning mark för bebyggelse utan att vara 
bundna av fastighetsgränser (ESL 1 §; Boverket 1993 s. 122). Genom ett sådant 
regelsystem ökas möjligheterna att välja goda planläggningsalternativ och att 
med förbättrade genomförandemedel åstadkomma bättre lösningar totalt sett 
(Prop. 1985/86:2 s. 11). Diskussioner om behovet av ett sådant förfarande hade 
förts redan från 1960-talet (bl.a. SOU 1969:50-51; SOU 1974:21; SOU 1975:17 
s. 68-71; Höjer et al. 1975; SOU 1979:65-66; Prop. 1985/86:2 s. 93-133) och en 
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proposition (1981/82:221) framlades av regeringen år 198243. Efter regerings-
skiftet år 1982 beslöt regeringen samordna denna lagstiftning med förslaget till 
ny plan- och bygglag och en ny proposition om lag om exploateringssamverkan 
(1985/86:2) framlades år 1985. (Larsson 1994b s. 6-8) I lagen har exploaterings-
samverkans syfte uttryckts ganska kortfattat (ESL 1 §): 
 

"Enligt denna lag får beslutas att ägare till fastigheter med mark inom 
ett visst område (samverkansområde) i samverkan skall vidta de 
åtgärder inom området som behövs för att ställa i ordning viss mark 
för bebyggelse och för att utföra sådana anordningar som behövs för 
bebyggelsen (exploateringssamverkan)."  

 
Utöver att underlätta planläggning och genomförande av plan syftar exploa-
teringssamverkan till att fastighetsägare som har intresse och vilja av att förnya 
och förbättra befintliga bebyggelsemiljöer skall ha sådan möjlighet. Samverkan 
syftar också till att möjliggöra en rättvis vinstfördelning mellan deltagande 
fastigheter. En förutsättning är att kommunen har övergripande inflytande över 
plangenomförandet (Prop. 1985/86:2 s. 12). Vid normalt plangenomförande 
(utan exploateringssamverkan) tillfaller vinsten (värdehöjningen av markvär det 
vilken en ny plan medför) däremot i princip endast dem som genom detaljplan 
får byggrätt på sin mark (LMV 1988:3 s. 30; Prop. 1985/86:2 s. 96). 
 
Exploateringssamverkan är tänkt att användas i olika situationer (Prop. 
1985/86:2 s. 13-14). Här kan t.ex. nämnas nyexploatering, förnyelse av äldre 
villa- och fritidsbebyggelseområden och kvarter med äldre flerfamiljshus samt 
industriområden (LMV 1988:3 s. 30; Boverket 1993 s. 122). Enligt regeringens 
proposition (Prop. 1985/86:2 s. 10) representerar befintliga bebyggelsemiljöer 
"så stora värden att det inte framstår som möjligt eller ens önskvärt att binda upp 
samhällets resurser i ett omfattande program för förvärv av bebyggda 
fastigheter. Förnyelsen måste istället i stor utsträckning ske genom en aktiv 
medverkan från fastighetsägarna inom området." På så sätt kan man också öka 
bevarande av befintlig social miljö (Larsson 1994b s. 56). 
 
Exploateringssamverkan omfattar inte själva byggandet av nya hus eller om-
byggnad av hus på enskilda fastigheter då sådana åtgärder ligger utanför själva 
                                                 
43 Redan i SPL-kommittébetänkande från 1920 föreslogs i ny stads-

planelag bestämmelser om omläggning av fastighet för genom-
förande av stadsplan eller tomtindelning enligt tyska förebilder 
(SPL-kommitté 1920 §§ 34-44, s. 86, 212-235). I yttranden fick 
förslaget för omläggning ett delat, men mestadels positivt 
mottagande (SOU 1923:46 s. 17, 132-141). I betänkandet till stads-
byggnadslag år 1928 hade omläggning begränsats till ägobyten, 
varvid man ansåg att omläggningsbehovet kunde regleras i tillräc-
kligt omfattning (SOU 1928:5, 27 kap. s. 79-82, 146-151). 
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exploateringen av marken (ESL 1 §; Prop. 1985/86:2 s. 14). Sådana åtgärder 
som kan klaras med tillämpning av anläggningslagen eller som bara utförs på en 
fastighet får inte heller genomföras genom exploateringssamverkan (ESL 4 §; 
Prop. 1985/86:2 s. 20).  
 
Eftersom kommunen har planmonopol får enbart kommunen fatta beslut om 
exploateringssamverkan behövs eller inte för att genomföra en plan: 
 

"Kommunen får besluta att exploateringssamverkan enligt lagen 
(1987:11) om exploateringssamverkan får ske, om det med hänsyn till 
bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i 
ordning mark för bebyggelse och utföra sådana anordningar som 
behövs för bebyggelsen. Sådant beslut meddelas genom detaljplan 
eller områdesbestämmelser." (PBL 6:2 §) 

 
Det egentliga beslutet att genomföra exploateringssamverkan fattas av lant-
mäterimyndighet (ESL 3 §). Beslutet skall även ingå i den detaljplan som antas 
efter det att ett exploateringsbeslut enligt ESL har vunnit laga kraft, för att 
planen skall få genomföras enligt ESL (PBL 5:7 §).44 
 
Om kommun bedömer att exploaterings samverkan med hänsyn till bebyggelse-
utvecklingen är behövligt och förenligt med den översiktliga planläggningen i 
kommunen, att en övervägande del av de berörda fastig hetsägarna kan förväntas 
vara positivt inställda och att de har möjligheter att utföra nödvändiga gemen-
samma anordningar, kan kommunen medge exploateringssamverkan (LMV & 
BoV 1992 s. 85; Boverket 1993 s. 123). I beslutet skall kommunen ange huvud-
sakliga avgränsningar av samverkansområdet samt den tid (högst 5 år) inom 
vilken ett exploateringsbeslut skall meddelas (PBL 6:2 §).  
 
Om förutsättningarna för att samverkan skall få genomföras, förutom 
kommunens medgivande, stadgas i ESL 4-5 §§:  
 
- De fördelar som kan vinnas genom samverkan måste överväga 

olägenheterna från allmän och enskild synpunkt.  
-  Det måste finnas en positiv opinion bland fastig hetsägarna inom sam-

verkansområdet. Om ägarna inom området mera allmänt motsätter sig 
förfarandet och har beaktansvärda skäl för detta, får förfarandet inte 
ske. 

                                                 
44  Om omregleringen enbart grundas på områdesbestämmelser, en 

äldre detaljplan eller en ny detaljplan som träder i kraft före 
exploateringsbeslutet kan inte ESL:s regler om vinstfördelning eller 
tvångsregler tillämpas (Eidenstedt 1994 s. 4-7). 
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-  Exploateringssamverkan får inte ske om ändamålet med samverkan 
lämpligen kan tillgodoses på annat sätt [bl.a. genomföras på de 
berörda fastigheterna var för sig eller om de lika bra kan regleras 
enbart med t.ex. anläggningslagen (LMV 1988:3 s. 33)].  

 
Förutom dessa förutsättningar skall hänsyn också tas till att det är fråga om 
exploatering för bebyggelse (ESL 1 §). Exploatering för andra ändamål än 
bebyggelse kan således inte ske med hjälp av ESL (Eidenstedt 1994 s. 21). De 
ekonomiska konsekvenserna av förfarandet skall utredas vid förrättningen (ESL 
10 §). Detta torde tillsammans med ett opinionsvillkor och ett frivilligt del-
tagande säkerställa att exploatering utan vinst inte är möjligt. Ändå förutsätts 
inte att exploateringen skall ge någon påvisbar ekonomisk vinst utan även 
miljömässig nytta kan vara grund för samverkan. (Eidenstedt 1994 s. 11-12) 
 

4.1.3 Frankrike 
 
För att skapa förutsättningar för att genomföra markexploatering inom urbana 
områden med splittrad fastighetsindelning har markägare i Frankrike efter 1967 
års förnyelse av planlagstiftningen rätt att inrätta en speciell förening eller 
samfällighet (Association Foncière Urbaine, AFU). Bakgrunden till reformen 
var behovet av att tillskapa nya metoder för tätortsutveckling och också att låta 
enskilda själva driva exploateringsprojekt. Förfarandet ger markägarna en 
möjlighet att vidta gemensamma åtgärder såsom att omskifta parceller och 
utföra nya anläggningar. Genom att aktivera markägarna kan man samtidigt 
minska samhällets engagemang i omvandlingsprocessen. För markägare ger 
AFU ofta en möjlighet att bebygga eller legalisera ett befinligt illegalt byggande 
på sina fastigheter, förbättra infrastruktur inom området, bevara en social 
struktur och således skapa ekonomisk nytta utan att gå miste om markägandet 
såsom vid expropriation. Därtill eftersträvas en rättvis fördelning av vinst och 
kostnader markägarna emellan. (Larsson 1991 s. 49-56; Bonnard 1994; C.urb.L 
332-1,2 §§) 
 
Inom områden med en markanvändingsplan (POS) kan kommunen godkänna en 
auktoriserad AFU-förening men också prefekten har en stark position vid 
bedömning av ärendet. Efter lagändringen 1985 krävs det att 2/3 av markägarna 
inom området (enligt huvudtal och areal) understöder bildandet av en AFU 
(tidigare 3/4)45. För att kunna uppnå detta stöd förutsätts i praktiken att 
exploateringen skall vara vinstbringande. En markägare, vilken inte vill delta i 
projektet, kan inom en månad begära inlösen av sin fastighet. Myndigheterna 

                                                 
45 Vid ett tvångsvist förfarande krävs inget stöd och under speciella 

förhållanden kan kravet sänkas till 50 % (Bonnard 1994; Bouyssou 
& Hugot 1998 s. 308; C.Urb.L 322-3 §). 
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kontrollerar att initiativet överens stämmer med planerna för kommunens 
utveckling. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 51-53; C.urb.L 332-3, 4, 5 §§) 
 

4.1.4 Sammanfattning av instrumenten 
 
Man kan notera att syftena med omregleringsförfaranden är ganska olika 
länderna emellan (såsom på sätt och vis redan framgick i kap. 2.2 och 2.3). 
Huvudidén är densamma i de svenska och franska systemen. Förfarandena är 
markägarnas verktyg för att exploatera mark i samverkan och samtidigt 
påverka/utföra planeringen. Samma grundidé har även det tyska Umlegungs-
förfarandet inom områden med sammanhållen bebyggelse utan detaljplan 
(BauGB 34, 45 §§) men förfarandet leds helt av kommunala omreglerings-
myndigheter. Således kan Umlegung i Tyskland ses som ett kommunalt verktyg 
för plangenomförande.  
 
Det går dock inte att säkerställa om kommunens eller markägares intressen står i 
förgrunden. Vanligtvis torde dock alla förfaranden samtidigt uppfylla både 
offentliga och privata mål; målsättningarna är inte motstridiga utan gemen-
samma. Ändamålen för förfarandena verkar också gradvis ha ändrats till att 
främja privata exploateringar och mer rättvis behandling av markägare 
sinsemellan. Samhället har dock i alla länderna bibehållit ett starkt grepp om 
styrningen av bebyggelseutvecklingen.  
 
Huvudmålet med förfarandena är att främja förverkligande av exploatering inom 
visst område och således är det alltid fråga om ett projekt. Vidare kan man säga 
att varje förfarande strävar efter att genomföra en plan, att bilda ändamålsenliga 
fastigheter som anpassas till planen och att förverkliga eller främja utbyggnad av 
gemensamma anordningar. I alla förfaranden fördelas också omreglerings-
vinsten och -kostnaderna mellan deltagarna. Vid tysk Umlegung är det 
emellertid kommunen som får vinsten och ansvarar för kostnaderna. Planvinst 
fördelas dock inte vid Umlegung (Dieterich 1990 s. 121-123).  
 
I tabell 4.1.1 illustreras i grova drag en sammanfattning av målsättningarna med 
de olika omregleringsförfarandena. Tabellen grundar sig på tolkning av 
lagstiftning och/eller på ovan nämnda referenser där förfarandena beskrivs.  
 
Med undantag för det franska förfarandet kan man säga att förfarandena 
förutsätter kommunal detaljplanering (tab. 4.1.2)46. I Sverige har man tänkt att 

                                                 
 46 Umlegung kan genomföras utan detaljplan inom områden med 

sammanhållen bebyggelse (BauGB 34, 45 §§) och inom sanerings-
områden (BauGB 140-147 §§). ESL kan även grundas på områdes-
bestämmelserna (Eidenstedt 1994 s. 5). Vid AFU utarbetar man en 
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detaljplanen utarbetas under exploateringsprocessen. Det är dock möjligt att anta 
planen före påbörjandet av förfarandet.  
 
 
Tabell 4.1.1 Ändamål i omregleringsförfaranden. 
 

 
Ändamål  

 
Tyskland 

 
Sverige   

 
Frankrike* 

 
Genomföra plan   

 
++ 

 
++ 

 
++  

 
Underlätta planering 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
Påverka planläggningen 

 
0 

 
++ 

 
++ 

 
Rättvis fördelning av planvinst 
mellan markägare 

 
- 

 
++ 

 
++ 

 
Rättvis fördelning av omreglerings-
vinst och -kostnader 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
Påskynda genomförande 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
Markägarnas exploatering  

 
0 

 
++ 

 
++ 

 
Ordna mark för bebyggelse 

 
++ ** 

 
++ 

 
++ 

 
Bilda av ändamålsenliga fastigheter 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
Bygga infrastruktur 

 
- 

 
++ 

 
++ 

 
Utöva markpolitik 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
Bevara den sociala strukturen 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

++ centralt ändamål  * Vid AFU menas AFU-plan. 
+   sekundärt ändamål  ** Vid Umlegung kan mark även avsättas för  
0   ändamål av mindre betydelse      andra ändamål utöver bebyggelse.  
-   ej ändamål 
 
 
Umlegungsförfarandet är uppbyggt så att detaljplanen måste vara fastställd före 
Umlegungsplanen godkänns. Det är önskvärt att utarbeta detaljplanen parallellt 
med Umlegungen men i praktiken gör man oftast planen först (Dieterich 1995). 
Vid Umlegung enligt BauGB 34, 45 §§ har man ingen detaljplan, men genom-
                                                                                                                   

detaljerad markanvändningsplan under förfarandet (se Bouyssou & 
Hugot 1998 s. 309-310). 
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förandet av Umlegung förutsätter att det finns någon form av plan för hur man 
har tänkt att använda området, vanligen översiktsplaner (Dieterich 1995). Vid 
AFU skall hänsyn tas till bestämmelser i översiktliga planer såsom POS och vid 
förfarandet utarbetas en AFU-plan som har detaljplanliknande egenskaper 
(Larsson 1991 s. 51-53) och på så sätt kan man säga att också AFU genomför en 
plan. 
 
 
Tabell 4.1.2 Förutsättningar för omregleringsförfaranden.  
 

 
Avgränsning  

 
Tyskland 

 
Sverige  

 
Frankrike 

 
Detaljplan 

 
ja/nej 

 
ja 

 
nej 

 
Första detaljplanen 

 
nej 

 
nej 

 
nej 

 
Tillstånd från myndigheten 

 
(ja) 

 
ja 

 
ja 

 
Opinionsvillkor 

 
nej 

 
ja 

 
ja 

 
Ej genomförbart med mildare 
metoder 

 
ja 

 
ja 

 
(ja) 

 
Bara för bebyggelse 

 
nej 

 
ja 

 
(ja) 

 
Omedelbart behov av 
bebyggelse 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
Ekonomisk nytta 

 
nej 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
Frivilligt deltagande 

 
nej 

 
ja 

 
nej 

( ) Förutsättningen indirekt eller osäker. 
 
 
Vid alla förfaranden förutsätts någon form av tillstånd från myndighet för att en 
omreglering skall kunna utföras. Detta tillstånd ges via detaljplan i Sverige. I 
Tyskland kan kommunens agerande vid Umlegung anses motsvara ett tillstånd. 
Opinionsvillkoret finns bara vid ESL och AFU, dvs. det är en fråga om mark-
ägarnas markexploatering. Vid Umlegung och ESL gäller förutsättningen att 
ändamålet med förfarandet inte skall kunna uppnås genom andra (mildare) 
förfaringssätt. Vid ESL samt troligen även vid AFU används förfarandet enbart 
för bebyggelseändamål. Umlegung kan även användas för andra ändamål. 
Byggande av området kan anses vara aktuellt om man startar förfarandet. Det 
verkar dock inte vara fråga om ett behov av omedelbart byggande. Något direkt 
krav för ekonomisk nytta verkar förfarandena inte innehålla. Det är dock inte 



 

 125

tänkbart att ESL och AFU åtminstone i praktiken kan påbörjas utan att mark-
exploateringen skulle vara vinstbringande. Beroende på opinionsvillkoret borde 
en "förlustexploatering" vara omöjlig. Helt frivilligt deltagande gäller enbart vid 
ESL. I övriga länder har man sett regler om tvångsvist deltagande som 
behövliga. Vid AFU kan dock fastighetsägaren kräva inlösen av sin fastighet 
och på så sätt kan han/hon lämna projektet. 
 
Utifrån sina egenskaper synes det tyska Umlegungsförfarandet höra till gruppen 
”omreglering för plangenomförande” i typindelningen i kap. 2.2.2. Den svenska 
exploateringssamverkan47 och tyska Umlegung utan detaljplan kan närmast 
anses höra till gruppen ”omreglering i samverkan”. Det franska AFU de 
remembrement riktar in sig på en gemensam utveckling, ledd av markägarna. 
Förfarandet kan grupperas till ”omregleringsplanering” och främst räknas till 
gruppen ”gemensam markexploatering”. Till gruppen ”gemensamt byggande” 
kan det s.k. AFU de groupementförfarandet räknas (som dock inte granskas 
närmare i denna undersökning). Skillnaderna mellan AFU de remembrement 
och exploateringssamverkan verkar inte vara särskilt stora. Den största 
skillnaden tycks vara att man vid AFU istället för att upprätta en detaljplan, 
upprättar en detaljerad markanvändningsplan såsom en del av förfarandet.  
 

4.2 Aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark  
 
Formerna av aktiviteter vid omreglering av byggnadsmark varierar kraftigt 
mellan de studerade länderna, vilket redan målsättningarna för omreglering gav 
anledning att misstänka. I detta kapitel strävas efter att granska aktiviteter vid 
omreglerings processerna med utgångspunkt från den i kapitel 2.4 framställda 
indelningen utan att för den skull detaljerat beskriva alla aktiviteter i ett land. 
Tyngdpunkten ligger på att beskriva de huvudsakliga dragen. 
 

4.2.1 Initiering 
 
I de studerade länderna grundar sig omreglering av byggnadsmark på någon 
form av samhälleligt eller kommunalt beslut, vari man tillåter 48 att omreglering 

                                                 
47  ESL grundad på detaljplan eller områdesbestämmelser utan vinst-

fördelning kan grupperas såsom ”markbyten” i fig. 2.2.1 (se fotnot 
44 i kap. 4.1.2). 

48   För Tysklands del är det något vilseledande att tala om att tillåta 
omregleringen, eftersom också själva omregleringen utförs i 
kommunens regi. Det är kanske riktigare att tala om givande av 
uppdrag till den genomförande organisationen. 



 

 126

utförs. I Tyskland och Sverige är det kommunen närmast som med stöd av sitt 
planmonopol har beslutanderätten om att tillåta en omreglering av byggnads-
mark. I Sverige inleder kommunen omregleringen genom en särskild bestäm-
melse som ingår i beslut om områdesbestämmelser eller detaljplan. Också i 
Tyskland måste omreglerings behovet behandlas i en planbeskrivning, men 
sannolikt pga. att detaljplanen ofta färdigställs först då Umlegung redan är långt 
framskriden, och detaljplan inte heller alltid är nödvändig, är kommunens 
initiativrätt ordnad på ett annorlunda sätt: kommunen fattar beslut om att inleda 
Umlegung genom en separat stadga. I själva verket är den t.o.m. tvungen att 
besluta om att utföra omregleringen då sådan är nödvändig (BauGB 46 §). I 
Frankrike uppgör kommunen normalt bara översiktliga planer och inväntar ett 
utomstående initiativ för den detaljerade genomförandeplaneringen. Härmed 
tillkommer normalt också AFU-förfarandets initiativrätt privata markägare, trots 
att också kommunen har rätt till initiering. För att inleda förfarandet behövs 
kommunens eller prefektens godkännande. (C.Urb.L 322-3 §; Bouyssou & 
Hugot 1998 s. 306) 
 
I Tyskland och Sverige har inte markägarna någon direkt initiativrätt till att få 
till stånd ett beslut om att tillåta omregleringen. Bakgrunden för beslutet måste 
alltså framkomma i kommunala utredningar om ett omregleringsbehov. I 
lagstiftningen finns inte direkt definierat hur dessa utredningar egentligen skall 
utföras. Det finns inte heller krav på redovisning av hur man nått det resultat 
man kommit fram till. Det torde främst vara fråga om prövning utifrån 
utredningar som gjorts i samband med planläggning och med stöd av aspekter 
som framkommit vid rådplägningar. I varje fall kan man anta att redan i detta 
skede utreds preliminärt om det finns egentliga förutsättningar att genomföra 
omregleringen.49 Om det är klart att det inte finns förutsättningar för en 
omreglering, är det ekonomiskt sett ineffektivt att tillåta att resurser spenderas 
på att inleda en på förhand dömd process. Det torde inte heller ur psykologisk 
synvinkel vara förnuftigt att väcka falska förhoppningar och även juridiskt sett 
kan ett påbörjande ifrågasättas. Politiskt kan det dock verka lockande att 
överföra ansvaret från politiker till tjänstemän eller andra utomstående besluts-
fattare. 
 
Eftersom beslutet att tillåta omreglering i Sverige grundar sig på en plan-
bestämmelse har alla med besvärsrätt över planen också rätt att besvära sig över 

                                                 
49   Om kommunen i Sverige förutser att exploateringssamverkan med 

hänsyn till bebyggelseutvecklingen är nödvändigt och förenligt med 
den översiktliga planläggningen i kommunen, att en övervägande 
del av de berörda fastighetsägarna kan förväntas bli positivt inställda 
och att de kan ha möjlighet att klara av att utföra de gemensamma 
anordningar, kan kommunen medge exploateringssamverkan (LMV 
& BoV 1992 s. 85; Boverket 1993 s. 123). 
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en sådan bestämmelse. I Tyskland kan besvär över en Umlegungstadga inte 
anföras då stadgan inte reglerar enstaka fall av fastigheter utan är av allmän typ. 
Dock är det möjligt för sakägare att under Umlegungsförfarandets gång besvära 
sig mot ändamålet eller lagligheten av Umlegung. (Dieterich 1990 s. 49-55, 65-
71, 296-297; Fickert 1991 s. 162-166) 
 
Trots att ett inledande av en omreglering i Sverige tillåtits i plan, innebär inte 
detta att själva omregleringsförrättningen kommer att anhängiggöras. En 
förutsättning för förrättning är att en ansökan inlämnas till lantmäteri-
myndigheten av någon som är berättigad att göra det. Berättigade att ansöka är 
fastighetsägare inom det område som ingår i kommunens beslut om att tillåta 
omreglering samt kommunen (ESL 8 §). Dessutom är ansökningstiden 
begränsad indirekt genom att en viss maximitid anges för den som fattar 
exploateringsbeslutet (5 år). Det egentliga beslutet om omreglerings-
förrättningen skall utföras (eller lämnas därhän) fattas av lantmäteri-
myndigheten. I Sverige anhängiggörs förrättningen då ansökan anlänt till lant-
mäterimyndigheten. Det tyska Umlegung kan anses vara anhängiggjort genom 
den stadga kommunen givit om att omregleringen skall utföras. Ett anhängig-
görande i dessa länder betyder inte att beslut fattats om att omregleringens 
förutsättningar uppfyllts och således är det inte ett beslut om att den egentliga 
omregleringen skall genomföras. 
 
I Frankrike avviker initiativrätten väsentligt från de övriga länderna. Initiativ 
kan tas av en enskild markägare, av en markägarsammanslutning eller av 
kommunen. Bildandet av en AFU-förening för att genomföra förfarandet brukar 
dock inte ske spontant av fastighetsägarna utan det kommer i regel ett förslag 
från någon utanför området eller från en "sakkunnig", vanligen en privat 
lantmätare, som samtidigt hoppas på att få leda projektet. Det finns ingen på 
förhand bestämd tidsfrist för initiativtagandet, men innan initiativet kan 
godkännas, skall åtskilliga uppgifter vara avklarade. (C.Urb.L 322-3 §; 
Bouyssou & Hugot 1998 s. 306; Bonnard 1994) 
 
Innan en AFU-förening kan bildas och den egentliga omregleringen påbörjas, 
behövs en rad dokument och förstudier så att markägare och myndigheter kan ta 
ställning till projektet. Det behövs bl.a. en AFU-föreningsstadga, ett förslag till 
avgränsning av området på karta och en förteckning över ägor och fastig-
hetsägare, en förklarande beskrivning med redovisning av nyttan av företaget 
och ett kortfattat schema med ett förslag till omarronderingen samt uppskattning 
av totala kostnader för förfarandet och erforderliga anläggningar. Efter detta tar 
kommunfullmäktige ställning till förslaget, handlingarna utställs och mark-
ägarna underrättas. Markägarna har under 20 dagar möjlighet att framföra an-
märkningar. Sedan sammankallas ett allmänt markägar sammanträde för att 
utreda om förslaget får tillräckligt stöd (vanligen 2/3 av markägare och areal). 
Om stöd erhålls och om man har fått kommunens godkännande (om POS 
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föreligger) eller yttrande kan saken föras till prefekten50 för granskning eller 
beslut.51 (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 52; Acosta 1997) 
 

4.2.2 Beslut om att utföra omreglering 
 
För att kunna fatta beslut om att verkligen utföra omregleringsförfarandet skall 
erforderliga förutsättningar för genomförandet vara uppfyllda och besluts-
fattaren ha behörighet för beslutsfattandet. Den viktigaste frågan vid inlednings-
beslutet är i praktiken begränsning av omregleringsområdet eftersom detta 
definierar deltagar- och sakägarkretsen. Besvär får regelmässigt föras mot 
beslutet. För att förhindra att ekonomiska förluster uppstår och för att underlätta 
omregleringen beläggs omregleringsområdet efter beslutet att utföra omreg-
leringen i samtliga länderna med vissa förfogandeinskränkningar med avsikt att 
begränsa åtgärder som förändrar värdet på ingående fastigheter (t.ex. byggande). 
Åtgärder kan dock få vidtagas efter tillstånd från omregleringsmyndigheten 
(BauGB 51 §; ESL 14 §; FBL 21-22 §§; Larsson 1991 s. 113). I Tyskland har 
kommunen också förköpsrätt vid fastighetsköp inom Umlegungsområdet 
(BauGB 24 §).  
 
Eftersom förfarandena avviker tydligt länderna emellan granskas besluts-
fattandet separat för varje land. 
 
Tyskland 
 
Umlegungsförfarandet inleds med ett kommunalt Umlegungsbeslut 
(Umlegungsbeschluß) av omregleringsmyndigheten (BauGB 47 §). Beslutet 
innehåller en utredning om rätta förutsättningar (se kap. 4.1) föreligger och om 
så är fallet, avgränsning av omregleringsområdet. Umlegungsbeslutet skall 
kungöras (BauGB 50 §). Om alla sakägare är ense kan kungörelse avstås. Mot 
Umlegungs beslutet kan deltagarna anföra besvär normalt inom en månad 
(BauGB 217 §). Före domstolsförfarandet skall beslutet dock vanligen 
(beroende på delstat) omprövas av Umlegungsmyndigheten (BauGB 212 §; 
Larsson 1991 s. 43). Inskrivnings- och fastighetsregistermyndigheterna 
informeras också om Umlegungsbeslutet och senare förändringar (BauGB 54 §). 

                                                 
50   De planläggningsfrågor som hör till prefekten förbereds av statens 

infrastrukturmyndighet (Direction départementale de l'Èquipement, 
DDE). 

51   Om det finns POS i kommunen kontrollerar prefekten att reglerna 
har följts men han/hon har ingen beslutsfattande ställning. Utan 
kommunens beslut kan AFU-förfarande inte genomföras. (Acosta 
1997; Bouyssou & Hugot 1998 s. 312, 318).  
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I inskrivningsregistret görs en anteckning för varje fastighet inom området om 
pågående Umlegung (Umlegungsvermerk).  
 
Ett Umlegungsområde begränsas inledningsvis i samband med kommunens 
stadga för förfarandet (Dieterich 1990 s. 54). I Umlegungsbeslutet skall 
omreglerings området (Umlegungsgebiet) begränsas i detalj så att omregleringen 
kan genomföras ändamålsenlig. Varje fastighet som hör till omregleringen skall 
omnämnas. (BauGB 47, 52 §§) Området kan också omfatta separata ägor medan 
enstaka fastigheter kan helt eller delvis utelämnas om de skulle försvåra 
genomförandet.52 Vid behov kan till ägomassan föras s.k. ersättningsmark 
(Ersatzland), dvs. mark som kan vara belägen också utanför Umlegungsområdet 
men som används som utbytesmark vid förfarandet (BauGB 55 §). Under 
förfarandet kan mindre förändringar i Umlegungs områdets avgränsning göras. 
Om markägaren kan påvisa att det inte är ändamålsenligt att hans/hennes 
fastighet är med i omläggningen, kan han/hon få rätt att träda ut ur förfarandet 
(se vidare Viitanen 1996). I praktiken görs ändringar i Umlegungsområdet 
vanligen under enighet deltagarna emellan. (Dieterich 1990 s. 70-82, 105-107)  
 
Sverige 
 
Svensk exploateringssamverkan sker genom en lantmäteriförrättning (exploa-
teringsförrättning) verkställd av lantmäterimyndighet (ESL 2 §). Förrättningen 
samordnas vanligen med detaljplanearbetet. Alla fastighetsägare med mark inom 
samverkansområdet har rätt att delta i förrättningen medan tvångsanslutning till 
samverkansföretaget inte kan ske (ESL 6 §). Deltagandet är således frivilligt 
men i vissa lägen kan inlösen bli resultatet av avstående (ESL 19 §). (Prop. 
1985/86:2 s. 22-24, 59-60; LMV 1988:3 s. 31-33) 
 
I början av förrättningen utreds i samråd med sakägarna och berörda kommunala 
myndigheter ekonomiska konsekvenser (ESL 10 §) och förutsättningar i övrigt 
för samverkan (ESL 3-5 §§). I exploateringsbeslutet meddelar förrättnings-
mannen bl.a. ändamålet med exploateringen, vilka fastigheter som skall delta, 
deras andelstal, vilka åtgärder som skall genomföras och den tidpunkt, när 
exploateringen skall vara slutförd (ESL 13 §). Beslutet fattas i en förrättnings-
process och ifall beslutet fattas på ett förrättningssammanträde kallas sakägarna 
till detta. I annat fall hörs de innan beslutet fattas (FBL 14-15 §§). Beslutet kan 
också delas upp, varvid det första beslutet (exploateringsbeslut 1) skall ange 
exploateringens ändamål, områdets omfattning, de åtgärder som skall utföras i 
samverkan och de fastigheter som skall ingå i samfälligheten (Larsson 1991 s. 
64). Enligt Boverket (1993 s. 125) meddelas exploateringsbeslutet "i så nära 

                                                 
52   Om en bebyggd fastighet redan är ansluten till infrastruktur, och den 

inte påverkas av Umlegung, tas den inte med i omregleringen 
(Dieterich 1990 s. 74). 
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anslutning som möjligt till antagandet av detaljplanen, helst mellan utställningen 
och antagandet. Det måste tas före detaljpla nen för att reglerna om inlösen och 
värdeutjämning i lagen om exploateringssamverkan skall bli tillämpliga." 
Beslutet kan överklagas hos fastighetsdomstolen av sakägare och av byggnads-
nämnden, och vidare hos hovrätt och Högsta Domstolen (ESL 33-34 §§; FBL 
15:3, 7, 17:1-2, 18:1 §§). Om ansökningen inte leder till att exploateringsbeslut 
meddelas (t.ex. för att den angivna tiden har löpt ut eller för att det inte finns 
lagliga förutsättningar för förrättningen) skall sökande i regel svara för de upp-
komna förrättningskostnaderna (ESL 15 §; FBL 2:6 §; LMV & BoV 1992 s. 87). 
I fastighetsboken eller tomträttsboken införs uppgifter om vilka fastigheter som 
ingår i samverkansområdet samt om beslutade förmånsrätter (ESL 24 §).  
 
Vid exploateringssamverkan kan förrättningsmannen, i motsats till situationen 
vid andra svenska förrättningar, inte fatta beslut på förhand om förutsättningarna 
för förrättningen är uppfyllda eller inte (tillståndsbeslut), utan förrättningen 
måste fortsätta ända tills ett exploateringsbeslut är fattat om förutsättningar för 
beslut föreligger (FBL 4:26 §; ESL 9 §). Om förrättningsmannen däremot anser 
att inga förutsättningar finns, skall han/hon så snart som möjligt avbryta 
förrättningen och meddela beslut om dess inställande (FBL 4:31 §). I praktiken 
fattas dock ett exploateringsbeslut (exploateringsbeslut 1) ofta i ett relativt tidigt 
skede av förrättningen för att snabbt få till stånd en samfällighetsförening 
(Eidenstedt 1994 s. 87). Detta kan dock leda till att beslutet senare måste 
omprövas beroende på väsentligt ändrade förhållanden. Ett tidigt beslutsfattande 
torde emellertid vara en nödvändighet. Annars ökar nämligen mängden av 
uppgifter samt kostnader före man vet om förrättningen kommer att utföras eller 
inte och sökandens ekonomisk risktagande blir därmed alltför stort.  
 
Samverkansområdet avgränsas vid exploateringssamverkan huvudsakligen 
genom ett kommunalt beslut i områdesbestämmelser eller detaljplan utsägande 
att exploateringssamverkan får ske (PBL 6:2 §). Avgränsningen skall ske på 
planmässiga grunder. Det krävs inte att en i samband med förrättningen 
utarbetad detaljplan skall täcka hela samverkansområdet (se fig. 4.2.1). Också 
mark inom samverkansområdet som inte omfattas av detaljplan kan betraktas 
som tillgänglig om marken behövs för fastigheterna inom planområdet t.ex. som 
strövområde. I detta fall skulle ju annars exploateringen inte förbruka gran-
narnas möjlighet till senare exploatering och exploateringsvinst. Vid ESL-
förrättningen kan lantmäterimyndigheten göra smärre jämkningar i samband 
med exploateringsbeslutet vilka avgränsar samverkansområdet närmare. 
Eidenstedt tolkar dock lagstiftningen så att ändringarna inte får leda till ändring 
av sakägarkretsen.  (Eidenstedt 1994 s. 3-5, 29; Larsson 1993 s. 7-12)  
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Figur 4.2.1  Exempel på kartan till områdesbestämmelser vid svensk 

exploatering i samverkan (Smideman 1997 s. 184).  
 
 
Samtliga fastigheter, med undantag av fastigheter som enbart har andel i 
samfälld mark och där andelen har ett obetydligt värde inom området, har rätt att 
delta i samverkan (ESL 6 §). Deltagandet är således frivilligt men ägaren av en 
fastighet inom samverkansområdet som inte ingår i exploateringssamfälligheten 
riskerar att senare bli inlöst av samfälligheten (ESL 19 §). I det svenska 
förfarandet finns vidare begränsningar om vilka fastigheter som kan delta i 
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vinstfördelning av exploateringen: detta skall bestämmas utifrån tillgänglig mark 
för exploatering inom samverkansområdet (ESL 11 §). Detta kan i vissa 
situationer leda till svåra bedömningar och till taktiskt uppträdande t.ex. när det 
handlar om  
  
-  byggnad på gränsen till rivningsmogen; 
-  byggnad som måste rivas för tomtdelning; 
-  iordningsställd tomt på gränsen till färdig tomt; 
-  blandad bebyggelse i stadskvarter (Larsson 1993 s. 14-17; Kalbro 

1990). 
 
Frankrike 
 
När förstudierna är utförda och ett tillräckligt understöd erhållits fattar 
kommunen eller prefekten i Frankrike beslut om bildandet av en auktoriserad 
AFU-förening jämte avgränsningen av dess verksamhetsområde (se kap. 4.2.1). 
Då det godkännande beslutet vunnit laga kraft kan den egentliga omreglerings-
processen börja.  
 
Understödskravet (2/3) leder ofta till svårigheter med avgränsning av området. 
Vanligen försöker initiativtagarna begränsa området så att man får med 
intresserade fastighetsägare för att förfarandet skall kunna genomföras smidigt. 
För att lyckas i genomförandet krävs att det finns markägare som är intresserade 
av att bygga och/eller att exploateringen är vinstbringande. 53 Vid några beslut 
har man också kunnat byta mark utanför AFU-området. I praktiken följer av-
gränsningarna inte naturliga gränser (se fig. 4.2.2). Avgränsningen bestäms i 
samband med beslut av kommunen eller prefekten om bildandet av en 
auktoriserad AFU-förening. Deltagande i omregleringen är obligatoriskt, men en 
fastighetsägare som motsätter sig projektet kan inom en månad begära att 
föreningen inlöser hans/hennes fastigheter och kan på så sätt träda ut ur företaget 
(C.Urb.L 322-5 §).54 (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 52) Denna rätt att utträda 
är lite svagare än i fallet med svenska ESL där markägare har möjlighet att 
utträda utan att förlora sin mark under förutsättning att den är bebyggd och 
också annars gäller inlösen bara under vissa förutsättningar (ESL 19 §). Rätten 
att utträda har behandlats närmare i Viitanen (1996). 

                                                 
53 I praktiken uppnådde 70 % av alla auktoriserade AFU 85 %:s 

majoritet enligt en undersökning av Niamiah (1988). Detta 
motsvarar gott och väl Archers förutsättningar för god genom-
förbarhet (se kap. 2.5.2). 

54   Denna "avstigningsrätt" gäller emellertid inte om föreningen till-
kommit ex officio dvs. genom förordnande av prefekten (Kalbro 
1983 s. 23). I praktiken är det bara ett fåtal markägare som kräver 
inlösen av sina fastigheter (Bonnard 1994). 
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Figur 4.2.2  Ett exempel av ett AF U-område (Moreau 1988 s. 139). 
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Sammanfattning av beslut om att utföra omreglering 
 
I samtliga länderna synes man sträva efter att fatta beslut om att inleda omreg-
leringsförfarandet med stöd av ett så pass omfattande bakgrundsmaterial att 
stora utredningar inte krävs efter initieringen. Detta medför dock att 
initiativstagarens utredningar är ganska omfattande i Frankrike.  
 
Avgränsning av omregleringsområdet grundar sig i Sverige och Tyskland på ett 
kommunalt beslut som preciseras vid inledning av det egentliga förfarandet. Den 
slutliga avgränsningen beror dock i Sverige på fastighetsägarnas slutliga ställ-
ningstagande inom området eftersom deltagandet är frivilligt. I Frankrike av-
gränsas området genom kommunalt eller prefektoralt beslut med stöd av en 
framställning från initiativtagaren som i sin tur beror på att förekomsten av 
tillräckligt stöd för omregleringen (tab. 4.2.1). 
 
 
Tabell 4.2.1 De viktigaste kriterierna vid slutlig avgränsning av omreg-

leringsområdet. 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Planläggningsfaktorer 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
Ändamålsenlig reglering 

 
x 

 
 

 
 

 
Understöd av markägare 

 
 

 
x 

 
xx 

 
Marknadsläget 

 
 

 
 

 
 

 
Frivillighet 

 
 

 
xx 

 
 

++  mycket viktigt 
+   viktigt 
 
Granskningen av olika parters inverkan på avgränsningsbeslutet visar närmast 
att planläggningsförfarandet och kommunen har en central funktion i samtliga 
länder. I övrigt är bilden ganska splittrad (tab. 4.2.2). 
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Tabell 4.2.2  Olika parters inverkan på slutligt avgränsningsbeslut. 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Kommun/planläggare 

 
x 

 
x 

 
 

 
Kommun/prefekt 

 
xx 

 
 

 
x 

 
Omregleringsmyndighet 

 
x 

 
x 

 
 

 
Initiativtagare (enskild) 

 
 

 
 

 
xx 

 
Deltagare  

 
 

 
xx 

 
x 

++  primär 
+  sekundär 
 

4.2.3 Bestämmande av delningsgrund 
 
Den egentliga omregleringen börjar med bearbetning av (inventerings)kartan 
och inventerings- eller hävdebeskrivningen vilka visar ägo- och fastighets-
strukturen samt ägande- och andra rättigheter inom området (under förutsättning 
att detta inte har utretts tillräckligt detaljerat i ett tidigare skede). Utförande av 
behövliga inventeringar torde behärskas väl i samtliga länder och behöver inte 
ägnas större intresse i detta sammanhang. Informationen om gravation och 
inskränkningar skall i Tyskland och troligen också i Frankrike bara förevisas 
dem som har berättigat intresse av informationen. I Sverige är sådana uppgifter 
offentliga.  
 
Då inventeringen är klar, skall respektive deltagande fastighets andelstal 
bestämmas. Sättet, på vilket detta andelstal bestäms, har central betydelse för 
omreglering av byggnadsmark då det främst är andelstalet som avgör hur 
omreglerings nyttan fördelas mellan sakägarna. I Tyskland erhåller dock 
kommunen all nytta och med hjälp av delningsgrunden säkras främst att värdet 
på delägarnas fastigheter bevaras. 
 
I Tyskland har varje markägare en andel i fördelningsmassan i proportion till 
antingen areal (arealumlegung) eller värde av sitt tidigare innehav (värde-
umlegung) (BauGB 56 §). I Sverige beror andelstalet i första hand på fastig-
hetens markareal tillgänglig för exploatering inom samverkansområdet, under 
förutsättning att detta är skäligt (ESL 11 §). Om all mark inom området inte är 
lika mycket värd (t.ex. övervärden förekommer i form av växande skog, 
byggnader, grus osv.) utjämnas skillnaderna i pengar (LMV & BoV 1992 s. 87; 
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LMV 1988:3 s. 33)55. I Frankrike synes en markägares rätt till tilldelning baseras 
på nytta (intresse) av exploateringen för varje enskild fastighet. Allmänt erkänt 
är att lägga värdet (utan förväntningsvärden) före omregleringen till grund för 
tilldelning av värdet efter åtgärden. Det är dock inte nödvändigt att uppskatta 
penningvärden utan man kan använda poängsystem dvs. gradering. Ofta gör 
man det med utgångspunkt från areal (all mark är lika värd). (Bonnard 1994; 
Larsson 1991 s. 53-56; Kalbro 1983 s. 24) Sakägarna kan inbördes avtala om 
delningsgrunden vilket emellertid kan kräva ett godkännande från 
förrättningsorganisationen.56 
 
Vid bestämmande av delningsgrunden förorsakar ofta icke-homogena, speciellt 
bebyggda fastigheter, problem. I Frankrike tas de bebyggda fastigheterna med 
liksom andra fastigheter, men i vissa fall bestäms särskilda graderingsvärden för 
dem (Bonnard 1994). I Sverige skall i fall där någon fastighet inom samverkans-
området saknar för exploatering tillgänglig mark, t.ex. bebyggd mark där 
bebyggelsen inte skall rivas, andelstal bestämmas efter vad som är skäligt med 
hänsyn främst till den nytta som fastigheten har av exploateringen. Detta betyder 
att dessa fastigheter inte får andel i exploateringsvinsten medan de skall delta i 
kostnader för verksamheter som har betydelse för dem. Andelstalet kan även 
vara 0, om fastigheten inte har någon påvisbar nytta av samverkan, men ägaren 
ändå vill delta för att t.ex. kunna påverka utformningen av miljön. Det kan vara 
skäligt att grunda andelstalet på anläggningsnyttan dvs. den nytta som en 
fastighet får av enskilda anläggningar. Detta leder ofta till flera andelstalsserier. 
(ESL 11 §; Eidenstedt 1994 s. 22, 35-42; Kalbro 1990)  
 
I Tyskland medför enligt Dieterich (1990 s. 166-169) det på areal baserade 
Umlegung inga problem vad gäller bebyggda fastigheter som medtas i 
omregleringsområdet. I värdeumlegung får de emellertid normalt för högt 
andelstal. I praktiken kan problemet kringgås genom att för bebyggda fastigheter 
skapa en egen delningsgrund i värdeumlegung.57 
 

                                                 
55 Larsson (1993) diskuterar kritiskt problem i det svenska 

fördelningssystemet och anser att det borde inrymmas en större 
flexibilitet i bestämmelserna. Det kan noteras att SOU 1979:66 (s. 
388) föreslog att andelstalen bör bestämmas efter marknadsvärdet.  

56   T.ex. i Tyskland finns det i praktiken flera varianter av fördelning 
och då både enligt värde och areal. Deltagare synes emellertid ofta 
komma överens om fördelningen (Dieterich 1990 s. 150-155, 291-
298). 

57   Eidenstedt (1994 s. 22) framför en motsvarande möjlighet inom 
ESL. En värdebaserad delningsgrund anser han vidare är endast 
möjlig att använda i fall där man inte delar mark (s. 30). 
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Det är svårt att finna en rättvis delningsgrund, vilket den ovan beskrivna mång-
falden av metoder avslöjar. Förekommande delningsgrunder, vilka också kan 
användas tillsammans i en och samma omreglering och/eller i olika kombi-
nationer, utgörs åtminstone av: 
 
-  areal; Umlegung, ESL, AFU 
-  graderad areal; ESL, AFU 
-  värde innan omreglering; Umlegung 
-  värde innan omreglering utan förväntningsvärden; AFU 
-  skälig nytta; ESL 
-  nytta (intresse); AFU 
-  avtal; Umlegung, ESL, AFU.  
 
I praktiken synes det inte föreligga några större svårigheter vid val av 
fördelnings system. En viktig orsak verkar vara att deltagare har möjlighet att 
avtala om saken samt att delningsgrunden torde grundas på vedertagna, allmänt 
godkända metoder. Om så inte vore fallet skulle förmodligen användandet av 
omreglering snabbt upphöra beroende på ett allmänt motstånd. Man kan 
sammanfattningsvis konstatera att omreglering av byggnadsmark kan bidra till 
att väsentligt utjämna värdet mellan fastigheterna vad gäller den byggnadsmark 
som planläggningen ger upphov till och den exploateringsvinst som följer av 
omregleringen.58 
 

4.2.4 Markanvändningsplanering 
 
Upprättande av markanvändningsplaner hör egentligen inte till själva 
omreglerings förfarandet, med visst undantag för AFU-förfarandet. Sådana 
planer är emellertid mycket centrala för markomreglering och också viktiga vid 
omreglerings förfarandet. Detta behandlas närmare vid kap. 4.5. 
 

4.2.5 Upprättande av omregleringsplan 
 
I Tyskland och Frankrike upprättas i samband med omreglering en omreg-
leringsplan som i detalj visar hur regleringen är tänkt att genomföras. Det som 
framgår i omregleringsplanen är i stort sett samma sak i länderna, trots att god-
kännandeprocessen avviker påtagligt länderna emellan. Till det svenska ESL hör 
också ett motsvarande beslut (exploateringsbeslut i ESL) om hur omregleringen 
skall genomföras, men beslutet avviker till sitt innehåll från de andra 
omregleringsformerna. 
                                                 
58   Se t.ex. Carlsson et al. (1985 s. 89-98), Kalbro (1988b), Flodin & 

Hermanson (1989) och Kalbro (1992 s. 193-216).  
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Omregleringsplanen visar den nya fastighetsrättsliga situationen med fastighets-
gränser, rättigheter och andra förändringar inom området. Den består av en karta 
och en fördelningsbeskrivning. Fördelningsbeskrivningen tar bl.a. upp fastig-
heter (läge, storlek, användningsätt, gamla/nya egendomar), rättigheter, 
gravationer enligt turordning och belopp (i Tyskland; BauGB 68 §), kostnader 
och likvider. I Frankrike skall planen vidare innehålla markägarförteckningar 
före och efter omarronderingen samt kostnadsförslag och regler för gemen-
samma anläggningar. Planen kan också bifoga byggnadsreglerande föreskrifter 
som i princip fyller samma funktion som en detaljplan (Larsson 1991 s. 51-54; 
Larsson 1994b s. 13). I Tyskland kan planen utarbetas stegvis (Teilumle-
gungsplan; BauGB 71 §). 
 
I Tyskland utarbetas planen av omregleringsmyndigheten och i Frankrike svarar 
AFU:s ordförande och föreningsstyrelse med dess sakkunniga biträde vanligen 
för utarbetandet (se Bouyssou & Hugot 1998 s. 306, 315). Planförslaget och 
dess ekonomiska konsekvenser diskuteras i regel individuellt med var och en av 
fastighetsägarna i Tyskland (Larsson 1991 s. 41). I Frankrike torde förslaget 
också diskuteras med deltagarna. 
 
I Tyskland fattar Um legungsmyndigheten beslut om Umlegungsplanen efter 
fastställelse av detaljplanen, om en sådan utarbetas parallellt med Umlegung 
(BauGB 45 §). Beslutet om Umlegungsplanen ställs ut och kungörs. Varje sak-
ägare tillställs ett utdrag av de delar som berör honom/henne (BauGB 69-70 §§). 
Planen kan granskas av alla som har ett berättigat intresse för planen. Om 
Umlegungs myndigheten anser att planändringar är nödvändiga kan tillkänna-
givandet av ändringarna begränsas till dem som berörs av dem (BauGB 70 §). 
 
I Frankrike svarar föreningsstyrelsen med dess sakkunniga biträde vanligen själv 
för utarbetandet av exploateringsplanen. Den avtalar dock med kommunen om 
detaljerade villkor för exploateringen. Exploateringsplanen utvisar erforderliga 
vägar och andra anläggningar samt en detaljerad tomtindelning. I princip skall 
var och en få byggnadsmark i enlighet med hans/hennes tilldelningsrätt och med 
liknande lokalisering och markbeskaffenhet som före omarronderingen. Förutom 
värderingar och plan skall exploateringsförslaget innehålla markägareförteck-
ningar före och efter omarronderingen, kostnadsförslag och regler för 
gemensamma anläggningar utöver dem som redan föreskrivs t.ex. i lag. Då 
exploateringsplanen har färdigbehandlats i föreningen överlämnas den till 
myndigheterna. Efter kommunfullmäktiges godkännande eller utlåtande utställs 
planen. Eventuella kommentarer från markägarna vid utställningen remitteras 
till föreningsstyrelsen, som går igenom den. Om styrelsen inte kan godkänna 
alla invändningar, behandlas planförslaget i en särskild rådgivande kommission 
(Commission consultative, C.Urb.R 322-34 §) med juridisk, anläggningsteknisk 
och lantmäteriteknisk sakkunskap. Därefter fattar föreningsstyrelsen beslut om 
en definitiv exploateringsplan. I planen anges bl.a. varje markägarens nya 
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innehav och fördelning av tidigare belastningar på fastigheten. Den kan också 
innehålla byggnadsreglerande föreskrifter. Till sist skall planen och andra 
handlingarna överlämnas till prefekten som efter kommunstyrelsens god-
kännande eller yttrande fattar (genom en administrativ akt) beslut om godkän-
nande av planen och mark- och rättighetsöverföringarna samt förklarar 
omskiftesdelen av processen avslutad. Beslutet kan överklagas, vanligen i 
administrativ ordning. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 53-54) 
 
I Sverige är exploateringsbeslutet snävare till sitt innehåll, troligtvis beroende på 
det komplicerade sätt med vilket man har kopplat ihop omregleringen med 
detaljplanearbetet och fastighetsbildningen. I exploateringsbeslutet, där exploa-
teringens förutsättningar beslutas, meddelas också alla andra beslut som visar 
hur exploateringen skall genomföras (ESL 13 §). I praktiken torde beslutet delas 
upp (se kap. 4.2.2). Om det i det första beslutet (exploateringsbeslut 1) har 
angivits exploateringens ändamål, områdets omfattning, de åtgärder som skall 
utföras i samverkan och de fastigheter som skall ingå i samfälligheten såsom 
Larsson (1991 s. 64) och Eidenstedt (1994 s. 25) föreslår, skall i det senare 
beslutet (exploaterings beslut 2) anges andelstalet för de fastigheter som skall 
delta i samverkan, beslut om förmånsrättsbelopp, föreskrifter för förrättningens 
utförande och den tidpunkt, när exploateringen skall vara slutförd samt 
markinlösen som icke deltagande fastigheter kan komma att beröras av och 
beslut om förfogandeinskränkningar. Bägge besluten kan överklagas inom fyra 
veckor. Beslut om ersättningar skall fattas vid ett avräkningsförfarande först i 
slutet av förrättningen när alla förhållanden är utredda (Eidenstedt 1994 s. 76). 
 
I det följande granskas frågorna om avskiljande av allmänna områden och 
utdelning till delägarna närmare. Ersättningar granskas separat i kapitel 4.2.6. 
 
Avskiljande av allmänna och för delägarna gemensamma områden 
 
Från ett omregleringsområde i vilket alla delägare har andel enligt sitt andelstal, 
utskiftas i regel områden för allmänt och/eller för delägarnas gemensamma bruk. 
I allmänhet avskiljs de till kommunen eller till delägarna gemensamt. Vid behov 
utbetalas ersättning för områdena. 
 
I Tyskland avdrages från omregleringsmassan (Umlegungsmasse) mark för 
planens lokala trafikleder (vägar och gator) samt områden avsedda för 
parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, immissionskyddsområden samt 
regnvattenleder och bräddbassänger avsedda först och främst för invånarnas 
behov inom Umlegungs området. Områdena avstås helt till kommunen eller 
annan huvudman. Återstående mark utgör fördelnings massan (Verteiligungs-
masse). Från denna kan man vidare avskilja områden avsedda för allmänna 
ändamål om huvudmannen för dessa områden ersätter de avskilda områdena 
med lämplig ersättningsmark till fördelnings massan. Ersättningsmarken kan 
ligga utanför Umlegungsområdet. (BauGB 55 §) 
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I Sverige torde allmänna och till liknande ändamål avsatta områdena oftast 
överlåtas till kommunen enligt avtal mellan exploateringssamfälligheten och 
kommunen (Larsson 1991 s. 64). Dessa områden får kommunen sannolikt ofta 
såsom gratisöverlåtelser enligt PBL:s bestämmelser. Vid behov kan områdena 
tvångsöverföras till en kommunägd fastighet om kommunen skall vara 
huvudman för allmänna platser. Om delägarna däremot kommer att förvalta 
gemensamma anläggningar även i fortsättningen, bildas vanligen en marksam-
fällighet eller så avstyckas den till en särskild fastighet som överlåts till den 
samfällighetsförening som kommer att förvalta gemensamma anläggningar. 
(Eidenstedt 1994 s. 49-50, 56) 
 
I Frankrike dras från ingående areal den andel mark som avsätts för vägar, 
gemensamma områden och anläggningar. Via avtal kan kommunen kräva att få 
ersättningsmark för att täcka sina kostnader. Resten delas ut till markägarna som 
ny kvartersmark (Larsson 1991 s. 53; Bonnard 1994).  
 
Utdelning till delägarna 
 
Då delningsmassan minskats med de allmänna och för delägarna gemensamma 
områdena, utgör resten de områden som enligt andelstalen skall tilldelas 
delägarna (se fig. 4.2.3). I Tyskland har dock kommunen rätt att beskära 
omreglerings nyttan (värdestegringen) för att i princip täcka sina omreglerings-
kostnader (se också fig. 3.2.2). Då fördelning utförs efter areal skall från 
Umlegungs massan avdras mark i så stor utsträckning att Umlegungsfördelarna 
kommer att bli avskrivna (arealavdrag av omregleringsvin sten; Flächenbeit rag) 
(BauGB 58 §). Arealavdraget får dock inte överstiga 30 % av fastighetsarealen 
före Umlegung inom områden utan tidigare kommunaltekniska anläggningar 
och 10 % inom andra områden. Istället för arealavdraget kan man helt eller 
delvis använda ersättning i pengar. I värdeumlegung avdras Umlegungs-
förmånerna i pengar (BauGB 57 §). Också i Sverige och i Frankrike kan det 
förekomma liknande avdrag med stöd att exploateringsavtal mellan kommun 
och markägarsamfällighet (Larsson 1991 s. 53, 64-66; Bonnard 1994). 
 
I huvudsak försöker man utdela ändamålsenlig byggnadsmark till delägarna från 
deras ursprungliga fastigheter eller på motsvarande platser. Utdelningen sker 
efter andels talens förhållande till det värde planen medför. Inom omregleringen 
strävar man således efter att byta markområden mellan markägarna endast i den 
utsträckning som är absolut nödvändigt för att få ett slutresultat till stånd. Vid 
behov kan man mot ersättning avvika från den andel som tillkommer en 
delägare enligt delningsgrunden, om detta är nödvändigt för att skapa ett 
ändamålsenlig antal byggnadsplatser. I några fall är det inte ens möjligt att ge en 
fastighet någon mark överhuvudtaget därför att antalet nya byggnadsplatser inte 
räcker till alla ägare. Då ersätts andelsskillnader vanligen i pengar. I specialfall 
kan man åtminstone i Tyskland avskilja en byggnads plats gemensamt för flera 



 

 141

småägare (BauGB 59 §). Om viss andel inte räcker till en byggnadsplats kan 
kommunen i Frankrike träda in och köpa mark för att överlåta resterande andel 
till den som behöver utöka sin andel, dvs. en form av land banking (Bonnard 
1994). 
 
 

 
Figur 4.2.3  Exempel på tysk Umlegung (Larsson 1991 s. 42). 
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I Tyskland är det möjligt att fördela även annan mark än byggnadsmark. 
Fastigheten kan vara bildad på ett ändamålsenligt sätt för annan ekonomiskt 
godtagbar användning enligt planen såsom t.ex. köksträdgård. Om delägaren 
inte får en enda byggnadsplats synes han/hon emellertid ha rätt att kräva 
ersättning i pengar för sin mark, ersättningsmark utanför Umlegungsområdet 
eller få sin fastighet utbytt mot bostadslägenhet eller hyresrätt (BauGB 45, 55, 
59 §§; Dieterich 1990 s. 39, 72-73, 156-174). 
 
Fastigheter och parceller som redan före omregleringen endast utgörs av en 
planenlig byggnadsplats får i regel inte regleras till en ny plats eller lösas in i 
samband med omregleringen. I Sverige får alla fastigheter inom samverkans-
området delta i förrättningen men bara de fastigheter som kan tillskjuta mark för 
exploatering kan ha del i exploateringsvinsten (ESL 11 §). I Sverige får 
fastighetsreglering vid exploaterings samverkan inte heller medföra överföring 
av mark på vilken finns en byggnad som står i huvudsaklig överensstämmelse 
med detaljplan (ESL 17 §). 
 
Byggnader, konstruktioner, anläggningar, planteringar osv. strävar man efter att 
ge till de ursprungliga ägarna. Om ägandet byts som en följd av omregleringen, 
skall den nya ägaren inlösa anläggningen enligt den nytta han/hon erhåller 
(Dieterich 1990 s. 199; Larsson 1991 s. 56, 66)  
 
Behandling av hyres- och andra särskilda rättigheter 
 
Vid omreglering kan hyres- och andra nyttjanderättigheter vid behov upphävas, 
ändras eller nybildas (t.ex. BauGB 61 §; FBL 33-34a §§). Nödvändiga 
ersättningar bestäms i pengar. Dessa rättigheter behandlas inte närmare i före-
liggande undersökning. 
 

4.2.6 Bestämning av ersättningar 
 
I samband med omreglering av byggnadsmark är man tvungen att bestämma ett 
antal olika ersättningar liksom vid omarronderingar på landsbygden. Ersätt-
ningarna kan indelas i markersättningar, vilka uppstår till följd av avvikelse från 
repartitionen eller inlösen av områden, och övriga ersättningar som bl.a. 
förorsakas av förlust av annan egendom än mark samt förlust av olika 
rättigheter. Dessutom uppstår ersättningar till följd av ändringar i rättigheter. 
Bestämningen av ersättningarna följer normalt respektive lands allmänna 
inlösens- och ersättningsprinciper. Omreglerings föreskrifterna kan också inne-
hålla speciella bestämmelser. I praktiken verkar sätten för bestämning av 
ersättningar innehålla åtskillig flexibilitet och ofta i praktiken också falla tillbaka 
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på avtalsförfaranden. Detta kan anses vara positivt med tanke på omregleringens 
användbarhet i olika situationer. (Bl.a. ESL 23 §; Dieterich 1990 s. 294; 
Bonnard 1994) 
 
Ersättningar för avvikelse från repartitionen och inlösen 
 
I Sverige och Frankrike är delägarna i vissa fall skyldiga om så krävs att lösa in 
en fastighet som finns inom omregleringsområdet. I Sverige har de vid behov 
också rätt till inlösen. (ESL 19-20 §§; Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 53, 63) 
Lösenspriset bestäms i Sverige med tillämpning av expropriationslagen utan att 
hänsyn tas till den inverkan som detaljplanen haft på markens värde om detalj-
planen har antagits efter det att exploateringsbeslutet vunnit laga kraft (ESL 11, 
21 §§). Således skall ersättning i princip  motsvara markens värde före plan-
läggning med bortseende från den inverkan som själva exploateringsföretaget 
har på fastighetsvärdet samt också bortsett från de förväntningsvärden som 
uppstår i och med att exploateringssamverkan aktualiseras dvs. att som 
presumptionstidpunkt gäller därvid dagen tio år före den dag då exploaterings-
beslutet vann laga kraft (Eidenstedt 1994 s. 71). I Frankrike bestäms inlösens-
priset enligt de åsatta ingångsvärdena i omregleringen, men det är möjligt att få 
ersättningarna prövade i enlighet med normala expropriationsregler (Larsson 
1991 s. 56; Bouyssou & Hugot 1998 s. 307).  
 
I Sverige skall fastigheternas ingångsvärden utjämnas i pengar om all mark 
inom området inte är lika mycket värd (utjämning vid tillskott). På så sätt får 
fastighetsägarna tillgodoräkna sig värdet av den mark som ingår i exploaterings-
samverkan och därför skall fastigheternas marknadsvärde normalt beaktas enligt 
pågående markanvändning före planläggningen. Den eventuella värdehöjning, 
som uppstår på den mark som exploateras, fördelas sedan med hjälp av andels-
talen. Värdetidpunkten är normalt när förrättningen avslutas. (Eidenstedt 1994 s. 
34, 68-70) 
 
Avvikelse från repartitionen ersätts i Tyskland enligt gängse marknadsvärde vid 
tidpunkten för framläggande av omregleringsplanen (Umlegungsplan) (BauGB 
59 §) och i Frankrike enligt de åsatta ingångsvärdena i omregleringen (Larsson 
1991 s. 56). Enligt Larsson (1991 s. 66) undviker såväl lagen i Sverige som 
förarbetena denna absoluta precisering av hur markersättning skall bestämmas. 
Dock skrivs i propositionen (Prop. 1985/86:2 s. 78) att markens marknadsvärde 
vid tillträdet borde vara en utgångspunkt vid värderingen. Enligt Eidenstedt 
(1994 s. 73) skall till grund för värderingen läggas markens marknadsvärde 
enligt den plansituation som gäller efter exploateringen, dvs. den nya detalj-
planens tillåtna markanvändning under förutsättning att de gemensamma 
åtgärder som skall utföras enligt exploateringsbeslutet är utförda. Också andra 
skador som uppkommer för fastighetsägaren skall ersättas. Förrättningsmannen 
har alltså i Sverige ganska fria händer vid bestämning av ersättningarna. I 
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praktiken är fallet så också i Frankrike (Bonnard 1994). I Tyskland verkar 
förfarandet vara betydligt noggrannare reglerat. 
 
Övriga ersättningar 
 
Ersättning för byggnader, anläggningar, planteringar o.dyl. utgår i Tyskland i 
den mån värdet överstiger marknadsvärdet för marken (BauGB 60 §; Dieterich 
1990 s. 196-199). Om nämnda egendom som ett resultat av omregleringen byter 
ägare, behöver denne inte betala ersättning utöver dess bruksvärde. I Sverige 
tillämpas tillskottsutjämning om en fastighet lämnar tillskott av mark utöver 
fastighetens andelstal (t.ex. övervärden i form av växande skog, byggnader, grus 
osv.). Förrättningsmannen värderar den mark som fastigheten avstår till 
företaget, dock utan hänsyn till de värdeförändringar som planen ger upphov till, 
om markägarna inte kommer överens om andelstal och värdering. (ESL 11 §; 
Eidenstedt 1994 s. 33-35; LMV & BoV 1992 s. 87; LMV 1988:3 s. 33). Också i 
Frankrike betalas ersättningar för rivna byggnader, skador etc. (Larsson 1991 s. 
56). 
 
Till innehavare av särskilda rättigheter betalas ersättning normalt för de förluster 
de lider (t.ex. Eidenstedt 1994 s. 74; BauGB 61 §; Larsson 1991 s. 54). 
 

4.2.7 Fastighetsbildning och tillträde till ägorna 
 
Då omregleringsplanen eller motsvarande plan vunnit laga kraft, bildas för varje 
delägares och annan sakägares områden en eller flera fastigheter (ESL 8, 16 §§; 
Dieterich 1990 s. 249-252; Bonnard 1994). Huvudregeln synes vara att vid om-
regleringen bekostas bildandet av en fastighet per delägare gemensamt. Vidare 
uppdelning av fastigheten skall delägaren bekosta själv, även om delningen 
utförs i samband med omregleringen. 
 
Tillträde till de nya ägorna sker i huvudsak enligt omregleringsplanen efter det 
att den vunnit laga kraft. I vissa fall är det också möjligt att besluta om förtida 
tillträde till ägorna. (FBL 5:30-32 §§; Eidenstedt 1994 s. 62-64; BauGB 71-72, 
77 §§; Dieterich 1990 s. 248, 257-260) 
 

4.2.8 Byggande av infrastruktur 
 
Byggande av infrastruktur hör till omregleringsförfarandet endast i Frankrike 
och Sverige. I Tyskland utförs byggandet av kommunen, normalt efter 
omregleringen. 
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Både i Sverige och Frankrike baserar sig byggandet av infrastrukturen i allmän-
het på ett exploateringsavtal som ingåtts med kommunen. Enligt avtalet svarar 
delägarna oftast för byggandet av områdets s.k. inre infrastruktur medan den s.k. 
yttre infrastrukturen är ett kommunalt ansvar. (Larsson 1991 s. 54, 64) 
 
I Sverige säkrar kommunen genom avtal plangenomförandet, anläggnings-
standarden, kostnadsfördelningen mellan samfälligheten och kommunen osv. 
såsom vid vanliga exploateringssituationer med exploatörer. Genomförandeavtal 
upprättas före det att detaljplan antas. Exploateringssamfälligheten svarar för 
projektering, upphandling och utförande av t.ex. vägar, lekplatser och VA-
ledningar. Till de investeringar som behövs kan föreningen ta lån mot säkerhet i 
en speciell förmånsrätt för fordringar i de deltagande fastigheterna (ESL 12-13 
§§). Utförda anläggningar överlämnas antingen enligt exploateringsavtalet till 
kommunen eller inrättas som gemensamhetsanläggningar för deltagande 
fastigheter enligt AL. (LMV & BoV 1992 s. 85-87; LMV 1988:3 s. 33-34; Prop. 
1985/86:2 s. 41-43, 49-50) 
 

4.2.9 Finansiering 
 
Exploatering inklusive omreglering av byggnadsmark är alltid en form av 
investering som medför kostnader. Omregleringskostnaderna består av 
kostnader för grundförbättringar såsom utförande av anläggningar och inlösen 
av mark samt av förfarandekostnader. I Sverige och Frankrike kan dessa vara 
betydligt högre än i Tyskland eftersom infrastrukturarbeten inte utförs under 
förfarandet i Tyskland. För att finansiera dessa kostnader skall markägar-
föreningen uppbära avgifter från delägarna vilket i Frankrike ofta leder till ett 
behov av att försälja mark från omregleringsområdet. I Sverige kan förrättnings-
mannen bestämma ett förmånsbelopp för varje fastighet på vars grund 
föreningen kan låna upp pengar för att finansiera kostnaderna. (ESL 12 §; 
Bonnard 1994; Bouyssou & Hugot 1998 s. 307, 317, 320-322)  
 
Förfarandekostnaderna och de kostnader för förlust av egendom och liknande 
som hänför sig till genomförandet av omregleringsförfarandet kan fördelas på ett 
flertal sätt. De huvudsakliga alternativen är: kommunen ansvarar för 
kostnaderna, ansvaret är delat mellan kommunen och delägarna samt att del-
ägarna ansvarar för kostnaderna. I det följande framställs endast huvuddragen 
för behandling av de ”grundläggande kostnaderna”. 
 
I Tyskland ansvarar kommunen för förfarandekostnader och sådana andra 
kostnader som inte betalas av sakägarna (t.ex. egna deltagandekostnader) 
(BauGB 78 §). I Sverige skall förrättningskostnaderna fördelas mellan ägarna av 
de fastigheter som ingår i exploateringssamfälligheten efter vad som är skäligt 
(ESL 15 §). Detta sker normalt enligt andelstalen (Ekbäck 1994 s. 175). I 
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Frankrike betalas kostnaderna efter var och ens insats av mark dvs. efter 
andelstal men i praktiken deltar också kommunen ofta i betalningar (Larsson 
1991 s. 54; Bonnard 1994). 
 
Till omreglering hör också ett antal kostnader i form av ”biförrättningar”, vilka 
fördelas separat. I praktiken torde kostnaderna fördelas på ett antal olika sätt 
beroende bl.a. på avtal mellan sakägarna samt med kommunen. Detta behandlas 
inte närmare. 
 

4.2.10 Omregleringens avslutande 
 
Omregleringens avslutande skiljer sig väsentligt mellan länderna. Det beror till 
stor del på att det i Frankrike och Sverige också utförs anläggningsarbeten i 
samband med processen. I bägge dessa länder kan man dock konstatera att den 
fastighetstekniska omregleringen avslutas innan alla anläggningsarbeten har 
utförts och alla betalningar fullföljts. 
 
Då Umlegungsplanen i Tyskland är ostridbar kungör Umlegungsmyndigheten 
tidpunkten då planen vunnit laga kraft (BauGB 71 §). När planen vinner laga 
kraft övergår det gamla rättstillståndet automatiskt i det nya (BauGB 72 §). I 
Frankrike blir omskiftesdelen i processen avslutad då kommunens eller 
prefektens beslut om godkännande av AFU-planen och mark- och rättighets-
överföringarna vinner laga kraft (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 53-54). 
 
I Sverige avslutas exploateringsförrättningen när marköverföringarna är genom-
förda, övrig fastighetsbildning har skett, nödvändiga gemensamhetsanläggningar 
inrättats och kostnaderna fördelats. Beslut som tas i samband med förrättningens 
avslutande kan överklagas inom fyra veckor hos fastighetsdomstolen. (ESL 15 
§; Prop. 1985/86:2 s. 41; Eidenstedt 1994 s. 14-15, 93) 
 

4.2.11 Besvär 
 
Inom samtliga omregleringsförfaranden kan sakägarna besvära sig  mot ett 
beslut. Typiska tidpunkter är vid beslut om omregleringsförutsättningarna och 
förrättningsområdets omfattningen, omregleringsplanen samt i samband med 
avslutandet av förfarandet. Om besvär över de beslut som fattas i den till 
omregleringen hörande planläggningen och bildandet av markägarsam-
fälligheten inräknas, utökas besvärsmöjligheten ännu mer (särskilt i Sverige). De 
klart flesta möjligheterna till besvär verkar för övrigt föreligga vid svensk 
exploateringssamverkan. Följande framställning är inte heltäckande eller 
fullständig, utan syftar bara till att ge en grov bild över mängden av besvärs-
möjligheter. 
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I Sverige kan beslut fattade vid förrättningen överklagas hos fastighets-
domstolen inom fyra veckor och vidare hos hovrätten och högsta domstolen 
(ESL 33-34 §§; FBL 15 kap.). Under förrättningen kan exploateringsbeslut 
överklagas liksom fastighetsbildningsbeslut. Om exploateringsbeslutet har delats 
i flera delbeslut kan alla delbeslut överklagas separat. Efter förrättningens 
avslutande kan också övriga beslut överklagas. Rätt att överklaga tillkommer 
samtliga sakägare och då det är fråga om exploateringsbeslutet också den 
kommunala nämnd som ansvarar för plan- och byggfrågor samt under vissa 
villkor även länsstyrelsen (Ekbäck 1994 s. 175). Vidare kan enligt PBL beslut i 
områdesbestämmelser eller i detaljplan om att ESL får användas inom angivet 
område överklagas, liksom kommunens antagande av detaljplan under 
förrättningen. Detsamma gäller om vissa nödvändiga bygg- eller marklov för 
anläggningsåtgärder. Besvär enligt PBL anförs hos länsstyrelsen och vidare hos 
regeringen eller hos kammarrätten och vidare hos regeringsrätten. (Eidenstedt 
1994 s. 92-94) Samfällighetsföreningens beslut överklagas hos fastighets-
domstolen (SFL 53 §). Besvärsmöjligheterna är således omfattande. 
 
Mot de vid en Umlegung fattade besluten (särskilt Umlegungsbeschluß och 
Umlegungsplan) kan deltagarna anföra besvär, normalt inom en månad (BauGB 
217 §). Delstater kan bestämma att ett besvär mot ett förvaltningsbeslut först 
skall prövas av den myndighet som fattat beslutet (BauGB 212 §). Detta är det 
normala (Larsson 1991 s. 43; Bundesbauministerium 1988 s. 95). Efter om-
prövning kan man besvära sig hos fastighetsrätten (Landgericht, Kammer für 
Baulandsachen) och vidare hos "hovrätten" (Oberlandesgericht, Senat für 
Baulandsachen) (BauGB 217, 229 §§). Eftersom en Umlegungs nämnd är ett 
kommunalt organ kan kommunen inte besvära sig mot nämndens beslut utan 
först mot beslut av den övre Umlegungsnämnden (Oberer Umlegungsausschuß) 
dvs. om delstatsregeringen har bildat en sådan nämnd enligt BauGB 46 §. 
(Dieterich 1990 s. 268-284; Fickert 1991 s. 163-164)  
 
I Frankrike går överklaganden den vanliga förvaltningsvägen, dvs. till första 
instans Tribunaux administratifs och därefter till Conseil d’Etat. Värderings-
frågor och ersättningar i omregleringen kan delägare få prövade i enlighet med 
normala expropriationsregler. Vidare kan noteras att vid förfarandet fungerar 
också ett särskilt konsultativ organ (Commission consultative) sammansatt av 
fackmän som behandlar markägarnas anmärkningar på planförslaget. Vidare kan 
grannar motsätta sig förfarandena såsom vid andra exploateringsprojekt. 
(Larsson 1991 s. 53-56, 120; Bonnard 1994; Bouyssou & Hugot 1998 s. 307; 
C.Urb.R 322-34 §) 
 



 

 148

4.2.12 Uppgifter efter avslutandebeslut 
 
Under denna punkt behandlas huvuddragen i de omregleringsuppgifter som skall 
utföras efter det att den fastighetstekniska delen vunnit laga kraft. 
  
Inskrivning i fastighets-, lagfarts- och liknande register 
 
Då omregleringsförfarandet vunnit laga kraft, utförs nödvändiga inskrivningar i 
kataster och/eller fastighetsböcker. I Sverige och Tyskland utförs under om-
regle ringens gång inskrivningar i fastighetsbok (inskrivningsregister). Anteck-
ning i fastighetsboken motiveras med vikten för kreditgivare och eventuella 
fastighetsköpare att få vetskap om att omregleringsförfarandet pågår (Eidenstedt 
1994 s. 27). 
 
Uppgift om ESL-förrättning i Sverige införs i fastighetsregistret sedan 
förrättningen avslutats och vunnit laga kraft (ESL 16 §; FBL 19:2-3 §§). Uppgift 
om vilka fastigheter som ingår i samverkansområdet införs i inskrivnings-
registret, när exploateringsbeslut har meddelats. Häri införs även beslutade 
förmånsrättsbelopp. När exploateringsbeslutet har upphört att gälla skall även 
detta antecknas. (ESL 24 §)  
 
Då det kungjorts att Umlegungsplanen vunnit laga kraft, skall Umlegungs-
myndigheten tillse att förfarandeinformationen registreras i inskrivnings register 
(Grundbuch) och fastighetsregister (Liegenschaftskataster). Samtidigt skall 
anteckningen i inskrivnings registret om att Umlegung pågår avföras. Eventuellt 
behov av att sända informationen till andra myndigheter och andra register 
stadgas på delstatsnivå. (BauGB 74 §; Dieterich 1990 s. 250-252) 
 
I Frankrike ändras kataster och fastighetsböcker efter prefektuella beslut om 
godkännande av omregleringsplanen (Larsson 1991 s. 121). 
 
Utbetalning av ersättningar 
 
I Sverige och Frankrike utbetalas ersättningarna som regel av markägarsam-
fälligheterna och i Tyskland av kommunen. (Eidenstedt 1994 s. 82; Larsson 
1991 s. 54; BauGB 64 §). I Frankrike kan delägarna ofta också betala sina 
avgifter till föreningen med mark (Bonnard 1994; C.Urb.L 322-9 §). 
 
Upphävande av markägarsamfälligheten 
 
Då omregleringen är slutförd skall den markägarsamfällighet som bildats 
upphävas både i Frankrike och i Sverige. Om det finns områden och/eller 



 

 149

infrastruktur som skall underhållas av delägarna måste en bestående 
organisation grundas för ändamålet. 
 
Före upplösning av AFU-föreningen skall den genomföra stadgade anläggnings-
arbeten och svara för marklikvider och andra ersättningar till delägarna samt 
uppbära nödvändiga avgifter från delägarna. Då anläggningar har genomförts 
och ersättningar och kostnader slutlikviderats, upplöses föreningen vid ett 
allmänt möte med delägareförsamlingen. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 54) 
 
Exploateringssamverkan avvecklas när företaget är slutfört enligt lagen om för-
valtning av samfällig heter (SFL). Om samfällighetsföreningen genomför hela 
markexploateringen är föreningens verksamhet inte slutförd förrän gemen-
samma anläggningar såsom gator, vatten och avlopp samt parker har anlagts, 
exploateringskostnaderna betalats, byggnadsmarken överförts till de deltagande 
fastigheterna samt fastighetsindelningen i övrigt anpassats till den nya planen 
(Prop. 1985/86:2 s. 51). Exploateringen skall dock genomföras inom den i 
exploateringsbesluten angivna tiden om tiden inte förlängs (ESL 25 §). När den 
angivna tidpunkten passerats skall samfällighetsföreningen upplösas. Innan 
upplösningen sker bör föreningens fordringar indrivas och dess övriga tillgångar 
realiseras. Fördelning eller användning av föreningens tillgångar som överstiger 
dess skulder beslutas av föreningsstämman. (Eidenstedt 1994 s. 14-15, 89-91) 
 

4.3 Aktörer och organisation av omreglering av byggnadsmark 
 
I detta kapitel granskas först aktörerna vid omreglering av byggnadsmark i de 
studerade länderna, vidare redovisas de huvudsakliga aktörernas verksamhet. 
Aktörernas, särskilt markägarnas, ställning påverkas väsentligt av om han/hon 
deltar i omregleringen eller inte. Vidare granskas hur omreglering av byggnads-
mark är organiserad dvs. hur aktörernas agerande knyts ihop inom förfarandet. 
Slutligen sammanfattas olika förfarandena med syfte att finna de gemensamma 
och/eller åtskiljande egenskaperna. 
 

4.3.1 Aktörer 
 
Följande deltar i omregleringar: områdets markägare, innehavare av rättigheter 
inom området, den organisation och/eller myndighet som leder förfarandet, den 
berörda kommunen samt vid behov sakkunniga. Via planläggnings- och 
tillståndsprocesser har planläggningsmyndigheter och andra intressenter också 
en möjlighet att påverka. Eftersom omregleringen är organiserad olika i de 
studerade länderna, varierar emellertid aktörerna och deras uppgifter. 
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Markägarna är deltagare vid alla omregleringsförfarandena och kan under 
förfarandet avtala om flera av de frågor som skall avgöras.59 I Frankrike och 
Sverige organiserar sig markägarna i allmänhet i en markägarsamfällighet 
(förening) som i Frankrike svarar för att omregleringen genomförs och i Sverige 
särskilt för anläggningsarbeten och omregleringens betalningstransaktioner. 
(Dieterich 1990 s. 82; BauGB 48 §; Eidenstedt 1994 s. 10; Larsson 1991; 
Bonnard 1994) 
 
Kommunen spelar en central roll i alla länders omregleringsförfaranden. 
Kommunen besluter vanligen om möjligheten att inleda processen och har 
normalt en avgörande roll vid den planering som är knuten till omregleringen. I 
Tyskland ansvarar kommunen också för genomförandet av förfarandet. I Sverige 
och Frankrike avtalar kommunen vanligen med markägarföreningen om 
planering och genomförande av anläggningar. Kommunen kan vidare initiera 
och subventionera förfarandena.  
 
I Sverige samt oftast i Tyskland har omregleringsmyndigheten en central 
beslutsfattande roll. Myndigheten fattar självständigt, men efter förhandlingar 
med sakägarna, alla beslut inom processen och ansvarar för att alla omreg-
leringsuppgifter förutom att anläggningsarbeten utförs. Sakägarna har möjlighet 
att avtala om vissa frågor, men även i dessa fall är omreglerings myndigheten i 
allmänhet skyldig att kontrollera avtalets giltighet och godkänna dess innehåll. 
Ofta strävar myndigheten efter enhälliga överenskommelser (Dieterich 1990 s. 
294). I Frankrike har den sakkunnig som AFU-föreningen i allmänhet anlitar, en 
förhandlingsposition och ansvar för förberedelsearbete såsom omreglerings-
myndigheten i andra länder, men han/hon har ingen som helst beslutanderätt. 
Detta behandlas närmare i kap. 4.3.2.  
 
De som innehar särskilda rättigheter och liknande inom omregleringsområdet 
har ställning som deltagare i omregleringen i frågor som direkt berör dem60. De 
kan således delta i processen, påverka besluten och också ingå avtal i samband 
med omregleringen. En liknande ställning har även de markägare som inte är 
delägare i omregleringen och de markägare utanför omregleringsområdet med 
fastigheter som berörs av omregleringsåtgärderna, men enbart när deras rätt 
påverkas. 
 

                                                 
59  Markägarnas möjligheter till påverkan i samband med omreglering 

behandlas mer utförligt i Viitanen (1996). 
60 I Tyskland skall de som inte har sina rättigheter inskrivna i 

inskrivningsregister (Grundbuch) styrka innehavet av rättigheter 
inom viss tid (normalt en månad) för att betraktas som sakägare 
(BauGB 48 §; Reinhardt 1993).  
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Intressenter utanför omregleringsområdet har i allmänhet ingen rätt att påverka 
omregleringsförfarandena. De kan dock delta i planläggning som hör till 
omregleringen enligt gängse deltaganderegler. Dessutom kan t.ex. grannar 
påverka omregleringen i samband med att tillstånd meddelas med stöd av 
regleringen, t.ex. rörande byggnads - eller marklov. 
 
I övrigt torde de statliga myndigheternas, förutom fastighets- och omreglerings-
myndigheternas, betydelse inom processen vara närmast slumpmässig. I 
Frankrike har dock statens förvaltningsmyndighet i departementet (särskilt infra-
strukturmyndigheten "Direction départementale de l'Èquipement, DDE") en 
betydande roll, särskilt om det inte finns någon POS inom kommunen (se 
Bouyssou & Hugot 1998 s. 306; Wilson 1988). I dessa fallen tar nämligen 
prefekten beslut om att godkänna AFU-föreningen och -planen efter beredning 
av statens planläggningsmyndighet DDE.  
 
Kommunala sektormyndigheter kan däremot, särskilt i Sverige och Frankrike, 
delta i flera tillstånds- och andra beslut för byggande av infrastruktur. Dessutom 
finns det i Frankrike en speciell expertnämnd som fungerar såsom rådgivande 
kommission vid behandling av anmärkningar till planförslaget i AFU (se kap. 
4.2.5). 
 
Förutom ovannämnda genomförandeorganisationer finns det i alla omreglerings-
förfaranden möjlighet att använda sakkunniga för uppgifter som kräver speciella 
kunskaper. I Frankrike sköts i allmänhet processens hela praktiska del av en 
sakkunnig, oftast en lantmätare (Bonnard 1994). I Tyskland används en kom-
munal värderingsnämnd som hjälp i värderingsfrågor (BauGB 192-193 §§). I 
Sverige torde förrättningsmannen endast använda sakkunniga (FBL 4:34 §) vid 
specialvärderingar och för kostnadsberäkningar av anläggningar. 
 
I Sverige och Frankrike kan företagen erbjuda sina tjänster vid de planerings- 
och/eller infrastrukturarbeten som hör till omregleringen. I Tyskland har 
innehavare av mark för allmänna behov och huvudman för infrastruktur och 
allmänna områden (vanligen kommunen) en sakägarposition i förfarandet. 
Vidare strävar vissa allmännyttiga bostadsexploatörer efter att få genomföra 
Umlegungsförfaranden men då på frivillig grund (bl.a. Dieterich 1990 s. 303-
304). En av de franska kommunala målsättningarna är däremot att förhindra att 
yrkesmässiga exploatörer utför utvecklingsarbetet (Bonnard 1994). Det kan 
också nämnas att utomstående finansiärer inte verkar delta aktivt vid 
omregleringar. 
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4.3.2 Organisering 
 
Omreglering av byggnadsmark är organiserad på olika sätt. I Tyskland är det 
den aktuella kommunen som ansvarar för förfarandet, i allmänhet i form av en 
oberoende omregleringsnämnd. I Sverige utförs den egentliga omregleringen i 
form av en lantmäteriförrättning, vilken sammanför markägarna i en mark-
ägarsamfällighet. I Frankrike genomförs omregleringen av en markägar förening. 
Således sker omregleringens organisering inom området i Frankrike, medan den 
i Tyskland sker utifrån. I Sverige finns drag av bägge dessa organiseringssätt.  
 
Tyskland 
  
I Tyskland genomförs Umlegung av kommunen. Verksamheten kan organiseras 
på flera olika sätt, bl.a. beroende på delstat. Kommunen (Gemeinde) är skyldig 
att anordna och genomföra Umlegung då den behövs för att förverkliga en 
detaljp lan61 (BauGB 46 §). Delstaterna kan bestämma om detaljerade organisa-
tionsfrågor såsom om Umlegungsnämnd (Umlegungsausschuß) för att genom-
föra Umlegungsförfaranden, dess sammansättning och befogenheter, om övre 
Umlegungsnämnd (Oberer Umlegungsausschuß) för att överpröva beslut från 
första instans (BauGB 212 § osv.). Om en Umlegungsnämnd har bildats har den 
självständig beslutsrätt. Bara Hamburg och Bremen har avstått från att inrätta 
Umlegungsnämnder (Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 244). Umlegungsnämnden är 
ett kommunalt organ (Fickert 1991 s. 163). 
 
När kommunen (kommunalstyrelse, kommunalfullmäktige e.dyl.) har antagit en 
stadga rörande Umlegung är kommunförvaltningen skyldig att genomföra åt-
gärden. Umlegungsmyndighetens (kommunförvalt ning eller Umlegungsnämnd) 
skyldighet är att besluta om genomförandefrågor efter samråd med de berörda 
parterna (bl.a. markägare och rättighetsinnehavare samt kommunen). Den kan 
också använda sakkunniga i förfarandet såsom en självständig, obunden 
värderingsnämnd (Gutachterausschuß; BauGB 192, 197 §§). (Fickert 1991 s. 
163) 
 
Kommunen får enligt BauGB 46 § också överlåta genomförandet av en 
Umlegung till en omarronderingsmyndighet (Flurbereinigungsbehörde) eller till 
annan lämplig myndighet (t.ex. fastighetsregistermyndigheten, "Vermessungs-" 
eller "Katasteramt"). Utanför stadsområdena är det ofta lämpligt att använda 
omarronderings myndigheten, speciellt om en omarrondering (Flurbereinigung) 
redan pågår inom området. Enligt BauGB 187-190 §§ skall kommunen och om-
arronderingsmyndigheten samarbeta i frågor gällande användning av jordbruks-
mark för bebyggelseändamål. Att använda omarronderingsmyndigheten vid 

                                                 
61  Detaljplan är emellertid inget ovillkorligt krav, se BauGB 45 §. 
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genomförande av Umlegung är ändamålsenligt också då kommunen inte har 
grundat en särskild Umlegungsnämnd liksom i kommuner där Umlegung är 
ovanlig. Enligt Fickert (1991 s. 164) är det emellertid inte helt problemfritt att 
använda andra än kommunala myndigheter. Det bästa har visat sig vara att 
använda kommunala självständiga Umlegungs nämnder där ordförande och 
sakkunniga inte är medlemmar i den berörda kommunens förvaltning. 
 
Efter en lagändring år 1993 (BGBl. I 1993, 466, § 46) kan kommunen också 
använda offentligt auktoriserade lantmätare (Öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieure, ÖbVI) för speciella uppdrag. Åtminstone i de nya delstaterna där 
man har stor brist på nödvändiga yrkesmän i såväl stora som små kommuner kan 
nyttjande av dess auktoriserade lantmätare enligt Reinhardt (1993) vara en 
möjlighet. 
 
Beroende på delstat bemannas Umlegungsnämnderna på olika sätt. T.ex. i 
Bayern har man två möjligheter att bemanna Umlegungsnämnden: ordförande 
(kommundirektör) och fyra andra medlemmar (en kommunal företrädare, två 
statliga tjänstemän och en sakkunnig medlem) eller ordförande (kommun-
direktör) och sex andra medlemmar (två kommunala företrädare, två statliga 
tjänstemän och två sakkunniga medlemmar) (Hoisl 1994 s. 8). I Thüringen (i det 
forna Östtyskland) består Umlegungsnämnden av fem medlemmar: ordförande 
(en lantmätare, Vermessungsassessor), två sakkunniga medlemmar (jurist och 
värderingsman) samt två kommunala företrädare (Gemeindevertreter). I 
Thüringen har man placerat Umlegungsnämnden hos "Katasteramt". (Reinhardt 
1993) 
 
I praktiken varierar arbetssätten mycket mellan olika Umlegungsmyndigheter. 
Dieterich (1990 s. 63) nämner tre huvudalternativ: 1) Umlegungsmyndigheten är 
bara ett beslutsorgan, 2) myndigheten arbetar närmast i konfliktsituationer och 
då ofta som en medlare mellan kommun och andra berörda, och 3) myndigheten 
handlar själv aktivt i ärendet, försöker finna lösningar och förhandlar med 
sakägarna. Det sistnämnda alternativet påminner om arbetssättet hos finska 
förrättningsmän. 
 
Sverige 
 
Förfarandet med exploateringssamverkan handhas i en lantmäteriförrättning 
(exploateringsförrättning) ledd av en lantmäterimyndighet (LM) (ESL 2 §). LM 
kan vara en statlig eller kommunal myndighet. Förrättningen samordnas 
vanligen med ett detaljplanarbete (LMV 1988:3 s. 31). Enligt propositionen är 
ett nära samarbete mellan kommun och lantmäterimyndighet en förutsättning för 
att exploateringssamverkan skall kunna utföras (Prop. 1985/86:2 s. 39). Det är 
dock inte nödvändigt att kommunen själv upprättar planen utan "planarbetet kan 
drivas med kommunen eller fastighetsägarna som motor i nära samverkan med 
förrättningsmannen" (Boverket 1993 s. 125). Det kommunala planläggnings-
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arbetet sker dock självs tändigt utanför exploateringssamverkansprocessen både 
innan ESL-förrättningen inletts och under tiden den genomförs (Fig. 4.3.1). För 
den egentliga markexploateringen, vilken sker vid sidan om förrättningen men 
med stöd av den, svarar markägarna genom en särskild samfällighet (exploate-
ringssamfällighet) bestående av de fastigheter vars ägare skall delta i samverkan 
(ESL 7 §). Exploateringssamfälligheten bildas sedan exploateringsbeslutet 
vunnit laga kraft. Samfälligheten förvaltas normalt genom en samfällig-
hetsförening som är en juridisk person som bl.a. kan teckna exploateringsavtal 
med kommunen (ESL 12 §; LMV 1988:3 s. 33). Exploateringssamfällighets-
föreningen kan emellertid inte äga mark (SFL 18 §).62  
 
 

 
 
Fig. 4.3.1 Organisering av exploateringssamverkan i Sverige. 
 
 

                                                 
62 Enligt Österberg (1993 s. 26) har denna regel tillkommit för att 

undvika oklarheter vid realisationsvinstbeskattning. 
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Frankrike 
 
I Frankrike utförs auktoriserade omregleringar under ledning av en för varje 
omreglering särskilt grundad markägarförening (Association Foncière Urbaine, 
AFU). Inom område med en markanvändingsplan (POS) kan kommunen god-
känna en auktoriserad AFU-förening samt omregleringen, men i övriga fall god-
känns den av prefekten efter ett utlåtande av kommunen (se kap. 4.2.1). 
 
Bildandet av en AFU-förening brukar inte ske spontant av fastighetsägarna utan 
i regel kommer ett förslag utifrån, t.ex. från en "sakkunnig", vanligen en privat 
lantmätare, som samtidigt hoppas på att få leda projektet. Han/hon kan dock inte 
ta ansvaret för genomförandet, ty ansvaret ligger alltid hos markägarna. Efter år 
1985 kan också kommunen föreslå bildandet av en AFU-förening samt erbjuda 
teknisk och juridisk hjälp. (Bonnard 1994) 
 
AFU-föreningen är en tvingande sammanslutning för de berörda markägarna 
(association de propriétaires). Fastighetsägarna som motsätter sig projektet har 
en månad på sig att begära att föreningen inlöser deras fastigheter. Detta är 
emellertid ovanligt. Föreningen är en offentlig juridisk person. Som besluts- och 
rådgivningsorgan verkar delägareförsamlingen (l'assemblée générale). Den 
väljer en föreningsstyrelse (le conseil des syndics), som i sin tur väljer 
ordförande i styrelsen (président). Vid behandling av anmärkningar finns det 
vidare en speciell expertnämnd (commission consultative) som rådgivande 
organ. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 52; C.Urb.L 322-4,5) 
 

4.3.3 Slutsatser 
 
I Sverige utförs den egentliga regleringen (den fastighetstekniska delen) av en 
utomstående, oberoende myndighet. På detta sätt kan tekniskt orienterad 
objektivitet erhållas i beslutsfattandet (i Sverige kan dock kommunal myndighet 
fungera som omregleringsmyndighet). Denna modell har en lång tradition i 
samband med fastighetsbildning. Det tyska Umlegungsförfarandet är organiserat 
på samma sätt med en oberoende utomstående omregleringsmyndighet (Um-
legungs nämnd eller liknande), men i vissa fall kan t.o.m. kommunen utföra om-
regleringen. Dessutom har kommunen i praktiken påtaglig inverkan på Um-
legungs nämndens verksamhet (Dieterich 1990 s. 56-64). I Frankrike är om-
regleringen däremot helt organiserad så att det är områdets markägar-
organisation som utför den vilket betyder att resultaten får en prägel av 
förhandlings lösningar, vilka är beroende på parternas förmåga till förhandling 
(se tab. 6.3.1). 
 
Granskningen förstärker de tidigare observationerna att då det är fråga om en 
omreglering som sker på initiativ av markägarna för att exploatera ett område, 
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organiserar de sig i projektet (Frankrike och Sverige). Att organisera sig är dock 
inte helt fritt, utan kräver stöd från områdets markägare (i Frankrike normalt 2/3, 
och i Sverige en positiv inställning). I Frankrike utreds understödet genom 
omröstning och i Sverige tolkar förrättningsmannen stödet. I båda länderna kan 
enskilda markägare ställa sig utanför, varvid deras mark under vissa förut-
sättningar skall eller kan inlösas. 
 
Omreglering av ett oplanerat område inom en stadsstruktur i Tyskland, där inte 
detaljplan upprättas, kan anses vara markägarnas exploateringsprojekt. Ändå 
organiserar sig inte markägarna utan omregleringen utförs under omreglerings-
myndighetens/kommunens ledning. Orsaken torde för det första vara, att en 
sådan omreglering kan åstadkommas endast inom mycket begränsade områden, 
varvid det inte kan finnas många deltagare. Den viktigaste orsaken är troligen, 
att det är fråga om en kommunal tvångsåtgärd till följd av att markägarna inte 
frivilligt kunnat komma överens om hur området skall användas. Enligt 
Finkelnburg & Ortloff (1995 s. 242) måste Umlegung också inom områden med 
sammanhållen bebyggelse utom detaljplan vara nödvändig på grund av 
stadsbyggnadsskäl för att få genomföras. 
 
I Tyskland kan omregleringen huvudsakligen anses vara en kommunal 
markpolitisk metod för att genomföra en plan. Metoden har också utvecklats till 
att vara en process under stark kommunal påverkan, i vilken alla markägare 
inom ett område, som fastställts av kommunen, i regel är tvungna att delta. Trots 
att kommunen också i andra länder har påtagligt inflytande genom att tillåta 
omregleringen, är inte kommunens roll efter initialskedet så central som i 
Tyskland. I Sverige kräver dock kommunen i praktiken att ett planläggnings-
avtal sluts innan detaljplan fastställs och detta ger kommunen trots allt en 
mycket stark ställning. Via planläggning (och ekonomiska frågor) får också den 
franska kommunen, där det finns en POS, en stark ställning i processen. Om det 
inte finns någon POS i en kommun tar statliga myndigheter ledningen och i 
dessa fall synes kommunens ställning vara ganska anspråkslös. I samtliga fall 
synes således omreglering av byggnadsmark vara ett kommunalt verktyg att 
påverka önskad utveckling av en exploatering inom ett område såsom framgick i 
kap. 2.5.1 (se också tab. 6.3.2). 
 
Markägarnas ställning och påverkningsmöjligheter inom omregleringen är 
starkast inom AFU, eftersom hela omregleringen utförs av dem. I övriga länder 
synes markägarnas ställning vara mer begränsad, men trots det relativt stark (se 
också tab. 6.3.3; Viitanen 1996). Övriga intressens ställning verkar inte skilja sig 
nämnvärt mellan något av de tre länderna. Omregleringsmyndigheten (för-
rättningsmannen, Umlegungsnämnd, sakkunnig vid AFU) verkar dock vara mer 
inflytelserik i Tyskland än i Sverige och Frankrike (tab. 6.3.4). Denna tolkning 
beror för Sveriges del bl.a. på att deltagandet i förrättningen är frivilligt och att 
markägarna organiserar sig för omregleringen och avtalar vanligen med 
kommunen om genomförandet. I Frankrike har den sakkunniga ingen beslutsrätt 
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men i praktiken stort inflytande. Förfarandet är snarast markägarnas verktyg för 
att påverka kommunen i exploateringsfrågor och för att sammanjämka deras 
inbördes förhållanden. För andra parter ger förfarandet närmast en möjlighet till 
intressebevakning eller förtjänsttillfälle (se kap. 2.5.1). 
 
Planläggningens anknytning till omreglering visar sig skapa problem vid 
omregleringens organisation. Då omregleringen baserar sig på en föregående 
plan och då endast en part utför omregleringen, är omregleringens organisering 
också entydig. Då planläggningen utförs parallellt med omregleringen, särskilt 
interaktivt, försvåras organiserandet. På samma sätt verkar fördelning av 
ansvaret för omregleringens utförande mellan flera parter. Särskilt i Sverige 
verkar ingen riktigt ta ett helhetsansvar för processen, utan ansvaret är uppdelat 
på ett otydligt sätt. I Frankrike utförs omregleringen av markägarorganisationen, 
men planläggnings frågor och den sakkunniga konsulten samt den rådgivande 
kommissionen komplicerar organiserandet (tab. 6.3.5). 
 
 

4.4 Processer vid omreglering av byggnadsmark  
 
I detta kapitel granskas omregleringsprocesserna, dvs. sammanknytning av akti-
viteter (kap. 4.2) och aktörer (kap. 4.3), på basen av den i kapitel 2.6 framställda 
indelningen (förprocess, egentlig process, efterprocess). Då dessa processer 
avviker betydligt mellan länderna, genomförs först en landvis granskning. Där-
efter görs sammanfattande iakttagelser. Tyngdpunkten ligger i att beskriva de 
huvudsakliga dragen. 
 

4.4.1 Tyskland 
 
I Tyskland föregås en omreglering i princip av detaljplanläggning (förutom 
Umlegung inom oplanerade tätortsområden där ingen egentlig detaljplan 
upprättas). Den största delen av de nödvändiga utredningarna utförs i samband 
med planläggningsarbetet. På detta sätt är själva omregleringens utrednings-
skede normalt snävt och tydligt. 
 
För att påbörja Umlegungsförfarandet utger kommunen en stadga om 
Umlegung. Besvär kan inte anföras mot stadgan då stadgan inte reglerar enstaka 
fall utan är av allmän typ. Dock är det möjligt för sakägare att under 
Umlegungsförfarandets gång besvära sig mot ändamålet eller lagligheten av 
Umlegung. Markägare kan inte ha något rättsanspråk på att Umlegung skall 
genomföras (BauGB 46 §).  
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Umlegungsförfarandet inleds med ett Umlegungsbeslut (Umlegungsbeschluß) 
av kommunen (Umlegungsnämnden) (BauGB 47 §). I Umlegungsbeslutet 
beskrivs regleringsområdet och förfarandets förutsättningar (BauGB 50, 52 §§). 
Under förfarandet kan området ändras marginellt. Umlegungsbeslutet skall kun-
göras. Om alla sakägare är ense kan kungörelse avstås. Inkrivnings- och 
fastighetsregistermyndigheterna informeras om Umlegungsbeslutet och senare 
ändringar (BauGB 54 §). I inskrivningsregistret görs en anteckning för varje 
fastighet inom området om pågående Umlegung (Umlegungsvermerk).  
 
Den egentliga regleringen börjar med bearbetning av inventeringskarta 
(Bestandskarte) och inventerings- eller hävdebeskrivning (Bestandsverzeichnis). 
Dessa visar ägo- och fastighetsstruktur samt ägande- och andra rättigheter inom 
området (BauGB 53 §). Kartan och beskrivningen, dock utan information om 
gravationer (Lasten) och inskränkningar (Beschränkungen) utställs under en 
månad, om sakägare inte enas om annat. Utställningen skall kungöras en vecka i 
förväg. Om antalet fastigheter i en Umlegung är begränsat kan kungörelse 
ersättas med meddelande till ägarna och andra rättighetsinnehavare. Informa-
tionen om gravationer och inskränkningar skall förevisas dem som har berättigat 
intresse av informationen.  
 
När Umlegungsområdet är klarlagt ingår fastigheternas arealer i en enhetlig 
regleringsmassa (BauGB 55 §). Från den avdrages mark för planens lokala 
trafikleder samt för områden avsedda närmast för invånare inom Umlegungs-
området. Vidare kan man avskilja områden avsedda för allmänna ändamål om 
huvudmannen för dessa områden ersätter sådana arealer med lämplig 
ersättningsmark, som också kan ligga utanför Umlegungsområdet. 
 
Varje markägare har en andel i fördelningsmassan i proportion till antingen areal 
eller värde av tidigare innehav (BauGB 56 §). Umlegungsmyndigheten fattar 
beslutet om fördelningsgrunden med beaktande av rättvisa och ändamålsenlighet 
i det särskilda fallet. Om sakägarna är eniga kan också andra fördelningsgrunder 
användas. Från Umlegungsmassan avdras mark till kommunen i så stor 
utsträckning att Umlegungsfördelarna kommer att bli avskrivna vid areal-
umlegung (BauGB 58 §). Vid värdeumlegung görs monetärt avdrag av 
Umlegungsfördelar (BauGB 57 §). Varje markägare skall dock få mark minst 
enligt det markvärde som hans/hennes fastighet hade före Umlegung. Som 
värdetidpunkt används tidpunkten för Umlegungsbeslutet. Kan man inte placera 
den nya fastigheten i samma eller likvärdigt läge som före Umlegung ersätts 
värdeskillnader i pengar eller i mark (BauGB 58 §). I praktiken finns det flera 
varianter för genomförande av fördelning enligt både värde och areal (Dieterich 
1990 s. 150-153). 
 
Det är naturligt att varje sakägare inte kan erhålla en eller flera hela fastigheter 
som motsvarar andelstalet. Andelsskillnader ersätts i pengar men också om den 
som har lidit förlusten godkänner det ersättningsmark utanför Umlegungs-
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området eller med grundande av en samägd fastighet eller motsvarande inom 
eller utanför Umlegungsområdet (BauGB 59 §). Ersättning för byggnader, 
anläggningar, planteringar o.dyl. utgår i den mån deras värde överstiger 
marknadsvärdet för marken (BauGB 60 §).  
 
Vid Umlegung kan man dela upp gemensamma områden om det är ända-
målsenligt för förfarandet och ägarna är överens om det (BauGB 62 §). 
Markbundna och andra rättigheter kan upphävas, ändras eller nybildas (BauGB 
61 §). Behövliga ersättningar bestäms i pengar. Enligt grundprincipen för 
Umlegung berör fastighetens gamla, kvarstående rättigheter den nya fastigheten 
(BauGB 63 §). Markbundna äldre rättigheter kommer att belasta de nya 
fastigheterna inom vilkas områden rättigheterna ursprungligen gällde.  
 
Umlegungsmyndigheten utarbetar ett förslag för regleringen (Umlegungsplan) 
(BauGB 66 §). Förslaget och dess ekonomiska konsekvenser diskuteras i regel 
individuellt med var och en av fastighetsägarna (Larsson 1991 s. 41). Planen kan 
också utarbetas stegvis (BauGB 71§). Planen består av Umlegungskarta och 
fördelningsbeskrivning. 
 
Efter Umlegungsmyndighetens beslut om Umlegungsplanen, ställs planen ut 
(BauGB 69 §). Beslutet skall inte fattas före fastställandet av detaljplanen, om 
den utarbetas parallellt med Umlegung (BauGB 45 §). Beslutet om Umlegungs-
planen kungörs och varje sakägare tillställs ett utdrag av de delar som berör 
honom/henne (BauGB 69-70 §§). Planen kan granskas av alla som har 
berättigade intresse. Tiden för anmärkningar är en månad (Hoisl 1994 s. 7). Om 
Umlegungs myndigheten anser att planändringar är behövliga kan tillkänna-
givandet av ändringarna begränsas till dem som berörs av ändringarna (BauGB 
70 §). 
 
Då Umlegungsplanen är ostridbar (förutom möjliga besvär om storleken av 
ersättningar i pengar) kungörs Umlegungsmyndigheten tidpunkten då planen 
vunnit laga kraft (BauGB 71 §). När planen vinner laga kraft övergår det gamla 
rättstillståndet automatiskt i det nya (BauGB 72 §). Senare är det möjligt att 
ändra Umlegungsplanen om detaljplanen ändras, eller om ett rättsligt beslut av 
myndighet gör det nödvändigt eller genom frivillig överenskommelse (BauGB 
73 §). Under vissa förutsättningar kan Umlegungsmyndigheten besluta om 
tillträde redan innan utställning av planen (anläggningsområden) eller innan 
planen vunnit laga kraft (BauGB 77 §). Umlegungsförfarandet illustreras 
schematiskt i fig. 4.4.1. 
 
Mot de vid en Umlegung fattade besluten kan deltagarna anföra besvär såsom 
omtalades i kap. 4.2.11. När Umlegungsplanen träder i kraft upphör 
användnings förbudet av fastigheter och kommunens förköpsrätt (BauGB 24, 51 
§§). Umlegungs myndigheten skall sända information om de nya rätts-
förhållandena till inskrivnings- och fastighetsregistren och enligt eventuella 
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delstatsstadgor till andra myndigheter (BauGB 74 §). Kommunen sköter alla in- 
och utbetalningar av likvider (BauGB 64 §). Markägare, som är skyldiga att 
betala likvider, kan få upp till tio års anstånd med betalningen. 
 

 
Figur 4.4.1  Processen i Umlegung (Hoisl 1994). 
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Byggande av fastigheter och anläggningar ingår inte i Umlegungsförfarandet. 
Normalt är det kommunens uppgift att genomföra anläggningar men vad gäller 
gångvägar eller inre kvartersvägar kan genomförandet även åläggas markägarna 
(Larsson 1991 s. 43). Kostnadsfördelning rörande anläggningar sker normalt 
inom bebyggelseområdena. 
 

4.4.2 Sverige 
 
För att påbörja exploateringssamverkan förutsätts att kommunen i plan, 
vanligtvis i områdesbestämmelser tillåtit att förrättning får användas inom ett 
definierat område (PBL 6:2 §). Planbeslutet kan normalt överklagas till läns-
styrelsen inom tre veckor och vidare till regeringen (PBL 13:2 §). Därefter kan 
exploateringsförrättning ansökas inom en i planen angiven tidsgräns av en 
fastighetsägare inom det aktuella området eller av kommunen. Ansökan lämnas 
till lantmäterimyndighet (ESL 8 §; se fig. 4.4.2). Alla fastig hetsägare med mark 
inom samverkansområdet har rätt att delta i förrättningen. Tvångsanslutning till 
samverkansföretaget kan däremot inte göras (ESL 6 §).  
 
Om de rätta förutsättningarna föreligger för att fullfölja förrättningen kan 
förrättningsmannen i exploateringsbeslut besluta om genomförandet av förrätt-
ningen. Beslutet tas efter utredning och i samråd med sakägarna och kommunen. 
I beslutet meddelar förrättningsmannen bl.a. ändamålet med exploateringen, 
vilka fastigheter som skall delta i samverkan, deras andelstal, vilka åtgärder som 
skall genomföras och den tidpunkt, när exploateringen skall vara slutförd (ESL 
13 §). Fastighetsägarna kan överenskomma om bl.a. andelstal, fördelning av 
bebyggbar mark och ersättningar (ESL 23 §). Förrättningsmannen svarar för att 
nödvändiga tekniska och ekonomiska utredningar, värderingar, samråd m.m. 
kommer till stånd (ESL 10 §; LMV 1988:3 s. 33). Exploaterings beslutet måste 
tas före detaljpla nen antas för att reglerna om inlösen och värdeutjämning skall 
bli tillämpliga. Förrättningsbeslutet kan över klagas hos fastighetsdomstolen 
inom fyra veckor av sakägare och av byggnadsnämnd, och vidare hos hovrätt 
och högsta domstolen (ESL 33-34 §§, FBL 15:3, 7, 17:1-2, 18:1 §§). När 
exploateringsbeslutet har meddelats skall i fastighets- eller tomträttsboken 
införas uppgift om vilka fastigheter som ingår i samverkansområdet (ESL 24 §). 
Även beslutade förmånsbelopp skall införas. Om ansökningen inte leder till att 
exploateringsbeslut meddelas skall sökanden av förrättningen som huvudprincip 
svara för uppkomma kostnader (ESL 15 §, FBL 2:6 §; LMV & BoV 1992 s. 87). 
 
Vanligen torde exploateringsbeslutet delas upp för att i tidigt skede klarlägga om 
förrättningen kan genomföras och för att snabbt få till stånd en samfällighets-
förening för att företräda deltagarna (Eidenstedt 1994 s. 13, 25). Uppdelning av 
exploateringsbeslutet leder dock till flera besvärsmöjligheter. Sedan exploa-
teringsbeslutet vunnit laga kraft bildas en särskild samfällighet (exploaterings-
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samfällighet) av de fastigheter vars ägare skall delta i samverkan (ESL 7 §). Den 
förvaltas normalt av fastighetsägarna genom en samfällig hetsförening, vilken är 
en juridisk person som kan bl.a. teckna exploaterings avtal med kommunen (ESL 
12 §; LMV 1988:3 s. 33). Det är vanligtvis rationellt att träffa exploaterings-
avtalet före detaljplan antas (LMV & BoV 1992 s. 85-87; Prop. 1985/86:2 s. 41-
43, 49-50).  
 
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft kan företaget genomföras. Varje 
fastighet tillförs bebyggbar mark i förhållande till sitt andelstal (ESL 18 §). 
Också kostnader fördelas enligt andelstalet (ESL 11 §). Samfällighetsföreningen 
svarar för att exploateringen genomförs fram till byggklara tomter. Fastig-
hetsägarna inom exploateringsområdet kan inte var för sig genomföra planen 
eftersom exploaterings förrättningar har företräde framför annan fastighets-
bildningsförrättning inom samverkansområdet (ESL 16 §). För att genomföra 
exploateringen har samfällighetsföreningen i vissa fall rätt att lösa in mark från 
fastigheter som inte deltar i samverkan om den enligt detaljplan behövs för ex-
ploateringen (ESL 19 §, PBL 5:7 §). Föreningen svarar också för projektering, 
upphandling och utförande av t.ex. vägar, lekplatser och VA-ledningar. Till de 
investeringar som behövs kan föreningen ta lån mot säkerhet i en speciell 
förmånsrätt för fordringar i de deltagande fastigheterna (ESL 12-13 §). Utförda 
anläggningar överlämnas antingen enligt exploateringsavtalet till kommunen 
eller inrättas som gemensamhetsanläggningar enligt AL. (LMV & BoV 1992 s. 
86; LMV 1988:3 s. 33-34)  
 
De marköverföringar (bl.a. inlösen av mark, marköverföringar mellan del-
tagande fastigheter och överföring av mark till kommunen) som behövs 
genomförs såsom fastighetsreglering enligt FBL (ESL 16 §). Avslutningsvis 
avstyckar lantmäterimyndigheten de nya tomterna samt inrättar nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar. Exploateringsförrättningen avslutas när marköver-
föringar är genomförda, fastighetsbildningen skett och nödvändiga gemensam-
hetsanläggningar inrättats (Prop. 1985/86:2 s. 41). Förrättningskostnaderna 
fördelas efter andelstalen bland deltagande fastigheter (ESL 11 §). Förrättningen 
kan överklagas till fastighetsdomstolen och vidare hos hovrätten och högsta 
domstolen (ESL 33-34 §). Sedan exploateringsförrättningen vunnit laga kraft 
införs behövliga ändringar i fastighetsregistret och anteckningar om pågående 
förrättning tas bort ur fastighetsboken och/eller tomträttsboken (ESL 16 §; FBL 
19:2-3 §§). 
 
Exploateringssamverkan avvecklas när företaget är slutfört (SFL). Om 
samfällighetsföreningen genomför hela markexploateringen är föreningens verk-
samhet inte slutförd förrän gemensamma anläggningar såsom gator, vatten och 
avlopp samt parker har anlagts, exploateringskostnaderna betalats, byggnads-
marken överförts till de deltagande fastigheterna samt fastighetsindelningen i 
övrigt anpassats till den nya planen (Prop. 1985/86:2 s. 51). Kommer företaget 
inte till stånd inom den i exploateringsbeslutet angivna tiden och tiden inte 
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förlängs upphör exploateringsbeslutet att gälla (ESL 25 §). Detta händer normalt 
samtidigt som detaljpla nens genomförandetid går ut. (LMV & BoV 1992 s. 85-
87; LMV 1988:3 s. 33-34; Boverket 1993 s. 125) 
 
 

 
 
Figur 4.4.2  Processen i exploateringssamverkan (Smideman 1997 s. 53). 
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bakomliggande utredningsarbete. Innan en AFU-förening kan bildas för att 
genomföra en omreglering, måste olika dokument och förstudier tas fram så att 
markägare och myndigheter kan ta ställning till projektet (se kap. 4.2.1). På 
grund av omfattande och kostsamma utredningar inleds ofta utredningsarbetet 
på initiativ av en frivillig sammanslutning (AFU libre). 
 
Handlingarna levereras till prefektuella myndigheter. Dessa inhämtar kommun-
fullmäktiges inställning till förslaget, handlingarna utställes och markägarna 
underrättas. Markägarna har möjlighet att framföra anmärkningar inom 20 
dagar. Sedan sammankallas ett allmänt markägarsammanträde för att utreda om 
förslaget får tillräckligt understöd. Om understöd uppnås och om man har fått 
kommunens godkännande (om POS föreligger) eller yttrande fattar prefekten 
beslut om bildandet av en auktoriserad AFU-förening jämte avgränsningen av 
området. Fastighetsägare som motsätter sig projektet kan begära att föreningen 
inlöser deras fastigheter. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 52) 
 
Föreningsstyrelsen med dess sakkunniga biträde svarar vanligen själv för 
utarbetandet av exploateringsplanen, men avtalar med kommunen om 
detaljerade villkor för exploateringen. Som underlag för en exploateringsplan 
fordras en redovisning av varje markägares rätt till tilldelning. Då exploaterings-
planen har färdigbehandlats i föreningen överlämnas den till myndigheterna. 
Efter kommunfullmäktiges godkännande eller utlåtande utställs planen. 
Eventuella kommentarer från markägarna vid utställningen remitteras till före-
ningsstyrelsen för genomgång. Om styrelsen inte kan godkänna alla 
invändningar, behandlas planförslaget i en rådgivande expertkommission (se 
kap. 4.2.5). Efter det fattar föreningsstyrelsen beslut om en definitiv 
exploateringsplan. 
 
Till sist skall planen och de andra handlingarna överlämnas till prefekten som, 
om det finns POS, efter kommunstyrelsens godkännande kontrollerar att 
gällande bestämmelser följts eller, om det inte finns POS, efter kommunstyrel-
sens yttrande fattar (genom en administrativ akt) beslut om godkännande av 
planen och mark- och rättighetsöverföringarna samt förklarar omskiftesdelen av 
processen avslutad (se fig. 4.4.3). Beslutet kan överklagas, vanligen i 
administrativ ordning till första instans, Tribunaux administratifs. (Bonnard 
1994; Larsson 1991 s. 53-54) 
 
Före upplösning av föreningen skall den genomföra stadgade anläggnings-
arbeten och svara för marklikvider och andra ersättningar till delägarna samt utta 
behövliga avgifter från delägarna. Då anläggningar har byggts och ersättningar 
och kostnader slutlikviderats, upplöses föreningen vid ett allmänt möte med 
delägareförsamlingen. (Bonnard 1994; Larsson 1991 s. 54) 
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Figur 4.4.3 (Fortsättning nästa sidan) 
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Figur 4.4.3 Processen i ett auktoriserat AFU-förfarande för omarrondering 

(Hamn 1988 s. 34). 
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4.4.4 Aspekter på omregleringsprocesserna 
 
I det följande görs ett försök att beskriva omregleringsprocessen genom att 
använda Larssons framställningssätt såsom presenterat i kap. 2.6 men i något 
utvecklad form. Den tredelade processbeskrivningen i fig. 2.6.1 grundade sig 
närmast på en kronologisk ordning av olika uppgifterna och på logiska delfaser i 
förfarandena. Förprocessen innehåller moment fram till beslut att faktiskt 
påbörja förfarandet. Under denna fas bär initiativtagaren normalt risken för 
initieringskostnader ensam, dvs. om förfarandet inte kommer i gång. Den 
egentliga processen innehåller alla moment efter det formella beslutet att påbörja 
omreglering tills avslutning av det formella förfarandet. Till efterprocessen hör 
moment med besvärprövning och fullföljdsåtgärder. I det följande används 
denna tredelning i anpassad form för analys av de studerade förfarandena. 
 
Förprocess 
 
Omfattningen på förprocessen varierar kraftigt mellan länderna. I Tyskland 
föregås omregleringen i princip av detaljplanläggning (förutom Umlegung inom 
oplanerade tätortsområden där ingen egentlig detaljplan upprättas), varvid 
största delen av nödvändiga utredningar utförs. På detta sätt är omregleringens 
utredningsskede snävt och normalt tydligt. Då endast begränsat arbete (och 
kostnader) ingår i det inledande utredningsskedet är den ekonomiska risken för 
initiativtagaren relativt liten. Å andra sidan har endast kommunen initiativrätt i 
Tyskland. 
 
I Sverige föregås omregleringen av planläggning genom att förrättningen tillåts i 
plan genom områdes- eller detaljplanebestämmelse. I detta beslut avgränsas 
även omregleringsområdet. Om exploateringsbeslutet inte tudelas blir emellertid 
det inledande utredningsskedet omfattande då exploateringsbeslutet i så fall 
skall innehålla alla omregleringsbeslut till och med beslut om ersättningar dvs. 
även omregleringsplanen. I praktiken torde exploateringsbeslutet tudelas men 
för initiativtagaren medför denna osäkerhet om insamlande av en mängd 
uppgifter före det verkliga beslutet om genomförande en stor risk. Förrättningen 
kanske aldrig utförs.  
 
I Frankrike är förprocessen alltid omfattande ty initiativtagaren skall ta fram en 
grundlig utredning om exploateringens genomförandemöjligheter och lönsamhet 
för att tillfredsställa myndigheternas krav och övertyga markägare inom 
omreglerings området (se kap. 4.2.1). Arbetsbördan och kostnader är vanligen så 
stora att privata markägare grundar en frivillig sammanslutning (AFU libre) för 
utredningen för att dela kostnader. Dessutom är ofta kommunen och/eller någon 
allmännyttig instans tvungna att delta i utredningskostnaderna (minska 
initierings risken) för att omregleringen överhuvudtaget skall komma igång 
(Bonnard 1994). Risken vid initiering är således stor. 



 

 168

 
Mängden uppgifter som hör till förprocessen granskas i tabell 4.4.1. Trots att 
tabellen i sig inte beskriver omfattningen och/eller kostnadsbördan för 
framtagandet av behövliga uppgifter, hjälper den ändå till att gestalta 
förprocessens risker. För Sveriges del utgår tabellen från att ett inledande 
exploateringsbeslut (beslut 1) fattas. 
 
 
Tabell 4.4.1 Uppgifter tillhörande den inledande delen av omreglering av 

byggnadsmark samt rättslig prövning. 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige(1 

 
Frankrike 

 
Avgränsning av området* 

 
(x) 

 
x 

 
x 

 
Fastighets - och ägarförteckning 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Utredning om förutsättningar 

 
(x) 

 
x 

 
x 

 
Utkast till omregleringsplan 

 
 

 
 

 
x 

 
Utkast till detaljplan 

 
 

 
(x) 

 
? 

 
Föreningsstadgar 

 
 

 
 

 
x 

 
Redovisning av anläggningsarbeten 

 
 

 
(x) 

 
x 

 
Preliminär uppskattning av kostnaderna 

 
 

 
(x) 

 
x 

 
Redovisning av nyttan 

 
 

 
x 

 
x 

 
Utställning av förslaget/utredningarna 

 
x 

 
 

 
x 

 
Markägar- och liknande sammanträde 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Rättslig prövning av förprocessen 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Totalt antal uppgifter 

 
4 (6) 

 
6 (9) 

 
11 

* Har behandlats i kapitel 4.2.2. 
(1 Exploateringsbeslut 1 
x Ingår i förprocessen 
(x) Ingår delvis i förprocessen 
? Uppgift saknas 
 
 
Storleken av den risk initiativtagaren tar i inledningsskedet kan samman-
fattningsvis utvärderas enligt tabell 4.4.2. Den beskriver dock inte på något sätt 
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sannolikheten för att nämnda risk skall uppstå. Då tabellen granskas bör det 
vidare observeras att i Tyskland är det kommunen som står för risken och att i 
Frankrike liksom i Sverige kan risken överföras på kommunen genom avtal. 
 
 
Tabell 4.4.2  Omfattningen av den ekonomiska risk initiativtagaren tar under 

förprocessen. 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
x 

 
xx 

 
xxx 

x liten 
xx måttlig 
xxx stor 
 
 
Egentlig process 
 
Den egentliga processen innefattar den formella processen efter att beslut fattats 
om att genomföra omreglering. I processen upprättas omregleringsplan, fattas 
beslut om behövliga åtgärder, genomförs behövliga fastighetsregleringar och 
fattas beslut om ersättningar och kostnadsfördelning. Detta gäller för samtliga 
länder. Skedet avslutas med formellt omregleringsbeslut förutom i Sverige där 
även ett separat beslut om ersättningar skall fattas. I Sverige och Frankrike 
organiseras markägare i en särskild förening. Den egentliga processen utförs av 
en omregleringsmyndighet i Sverige och Tyskland. I Frankrike läggs ansvaret 
helt på markägarföreningen och myndigheterna godkänner resultatet först efter 
det att det behandlats i föreningen. I Sverige utarbetas en detaljplan parallellt 
med den formella processen. Det sker i samverkan mellan samfällighets-
föreningen och kommunen och det förutsätts också att de avtalar om 
exploateringen. Således kan det sägas att i Sverige innefattar den egentliga 
processen en formell och en informell del vilka samverkar nära. I Frankrike och 
Tyskland träffas också överenskommelser med kommunen eller 
omregleringsmyndigheten men närmast som del av det formella förfarandet. 
Förfarandenas anknytning till planläggning och förhållande till exploaterings-
processen samt de ekonomiska effekterna behandlas närmare i följande kapitel 
(4.5 och 4.6). 
 
Då den egentliga processen vunnit laga kraft avslutas omregleringen i Tyskland 
(förutom smärre fullföljsåtgärder och betalningar). I Sverige och Frankrike 
fortsätter processen vanligen med iordningställande av behövliga anläggningar. 
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Efterprocessen 
 
Efterprocessen innehåller aktiviteter som inte tillhör den egentliga fastighets-
tekniska processen, såsom besvärsprocesser, registreringsåtgärder samt 
utförande av eventuella markarbeten och upplösande av markägarsam-
fälligheten.  
 
Byggande av infrastruktur och upplösande av samfälligheten ligger utanför den 
formella processen. Dessa uppgifter sköts normalt av samfällighetsföreningen i 
såväl Sverige som Frankrike.  
 
Slutsatser 
 
Genom att utveckla Larssons framställningsätt (se kap. 2.6) något kunde 
omreglerings processen beskrivas. Indelningen i förprocess, egentlig process och 
efterprocess kunde ganska klart åskådliggöras i alla länder, trots att det finns 
tydliga skillnader mellan länderna. Framställningen förutsatte dock att skedet 
där infrastrukturen anlägges lyfts ur den egentliga processen i Frankrike och 
Sverige och överförs till efterprocessen. På detta sätt innehåller den egentliga 
processen, förutom planläggningsuppgifter, i själva verket den traditionella 
fastighetstekniska delen av markexploatering. Denna fastighetstekniska del 
avslutas också i de svenska och franska omregleringarna innan alla till 
omregleringen hörande uppgifter slutförs. Således är indelningen i egentlig 
process och efterprocess naturlig och förstärker samtidigt uppfattningen att 
omregleringen kan granskas såsom en del av en normal markexploaterings-
process. Detta säkerställer också att en grund kan skapas för analys av de olika 
ländernas omregleringsförfaranden. 
 

4.5 Omreglering av byggnadsmark och exploateringsprocess 
 
Såsom redan tidigare konstaterats, är omreglering av byggnadsmark ett verktyg 
med vilket genomförande av markexploatering främjas. I olika länder och inom 
olika omregleringsförfaranden varierar dock exploateringsuppgifternas 
omfattning liksom exploaterings- och omregleringsprocessers anknytning till 
den detaljerade planläggningen betydligt. 
 

4.5.1 Byggnadsmarkregleringens funktion vid markexploatering 
 
Vid en granskning av omreglering av byggnadsmark i Tyskland, Frankrike och 
Sverige, kan skillnader konstateras redan i förfarandenas syften (se kap. 4.1) och 
i omfattningen av olika uppgifter (moment). I Tyskland är det huvudsakliga 
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syftet med omregleringen att genomföra en detaljplan63 under kommunens 
ledning, dock utan att förverkliga infrastrukturen. Detta medför att omreg-
leringsprocessens uppgifter är ganska begränsade. I Frankrike och Sverige är de 
huvudsakliga syftena att möjliggöra för markägarna att exploatera ett område 
tillsammans genom att skapa byggnadsdugliga och till infrastruktur anslutna 
tomter64. Själva bebyggandet av tomterna står i dessa två länder utanför 
omregleringsprocessen.65 I Sverige upprättas i allmänhet detaljplanen i samband 
med omregleringen, antingen av kommunen eller samfällighetsföreningen och 
antas i normal ordning av kommunen. I det franska omregleringsförfarandet 
upprättas en omregleringsplan vilken innehar bestämmelser liknande en 
detaljplan (en markanvändningsplan), vilket medför att det franska förfarandet 
kan anses vara något mer omfattande än det svenska.  
 
Med hjälp av exploateringsuppgifterna framställda i figur 2.7.1 och 2.7.2 (se 
även kap. 1.1.1) framkommer tydliga skillnaderna i mängden exploaterings-
uppgifter i det tyska (snäva) förfarandet jämfört med det svenska och franska (se 
tabell 4.5.1). Privat initiering ingår i processernas inledningsskeden förutom i 
Tyskland, där enbart kommunen har officiell initiativrätt. Markåtkomst är på sätt 
och vis syftet med omregleringen, men det är egentligen inte fråga om renodlad 
anskaffning av mark eller nyttjanderätter, utan snarare att genom ändring av 
fastighetsgränser skapa byggnadsduglig mark. Detta betonas särskilt i de franska 
och svenska systemen, där målsättningen är att genomföra ett utvecklings-
projekt. I dessa länder medför omregleringen dessutom i vissa fall inlösnings-
skyldighet, och i Sverige också inlösningsrätt. Detta gäller för de områden som 
ingår i omregleringen men vilkas ägare inte deltar i förfarandet. I Tyskland är 
markanskaffning närmast en fråga om kommunala förvärv av allmänna områden 
samtidigt som privata områden ordnas för bebyggande. Planering av marken 
ligger i den tyska omregleringen utanför förfarandet fastän en strategi för hur 
fastigheterna skall förläggas fastläggs i samband med omregleringen. Men då 
planering utförs parallellt med omregleringen kan processerna samverka. I den 
svenska exploateringssamverkan utförs planläggningen parallellt och i 
samverkan med förrättningen, medan planläggning ingår i det franska 
förfarandet. 
 
                                                 
63 Umlegung utförd utan detaljplan (BauGB 34, 45 §§) grundar sig på 

en i samband med omregleringen upprättad markanvändningsplan 
(Dieterich 1995). 

64 Att förverkliga infrastrukturen kan vara kommunens uppgift i 
Sverige och grundar sig i så fall på antingen ett exploateringsavtal 
eller en plan. 

65 "AFU de groupement de parcelles" omfattar även byggande och i 
dessa fall ingår hela exploateringsproceduren i omreglerings-
processen. 
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Projektering av anläggningar liksom byggande och finansiering av 
anläggningarna ingår i allmänhet i det svenska och det franska förfarandet. I de 
tyska förfarandena ingår inte denna verksamhet. I samtliga länders omreg-
leringar krävs något slags tillstånd eller godkännande från myndigheterna. I 
Frankrike och Sverige förutsätts att omfattande, särskilt ekonomiska, 
utredningar rörande omregleringen utförs i inledningsskedet. Markägar-
organisationen behöver därtill följa upp gjorda utredningar under processens 
gång. I Tyskland är ovannämnda utredningar anspråkslösa konstateranden av 
omregleringsförutsättningarna, medan kompletterande utredningar utförs under 
själva omregleringsprocessens gång. I Tyskland är dock behovet av utredningar 
mindre än i Sverige och Frankrike. 
 
I Frankrike och Sverige är man i allmänhet tvungen att i samband med 
omregleringen också besluta om anläggningars framtida förvaltning. 
 
Utifrån tabellen 4.5.1 och tidigare redovisade uppgifter torde redan nu några 
sammanfattande slutsatser kunna dras. Det tyska systemet kan ses som en 
omfattande fastighetsreglering för att genomföra detaljplan. Kommunen har en 
central ställning. Det svenska systemet kan sägas karakteriseras av att en form 
av exploatör tillskapas genom förrättning som sedan förhandlar med kommunen. 
Förhandlingsresultatet blir i princip ett exploateringsavtal kopplat till en 
detaljplan. Det franska systemet kännetecknas snarast av att hela exploaterings-
processen handläggs inom ramen för omregleringsarbetet inklusive plan-
läggningen. Kommunen blir snarast en kontrollinstans. Inget av de i under-
sökningen behandlade systemen syftar emellertid till att byggande inom 
kvartersmark skall vara en gemensam aktivitet vilket är naturligt då endast 
tomter skall iordningställas för innehavare (se dock fotnot 65). Slutsatserna 
passar väl ihop med de tidigare noteringarna i kap. 4.1.4 och 2.2.2 om 
förfarandenas typifiering. 
 
Den normala exploateringsprocessen kan emellertid inte i sin helhet anses 
beskriva mängden omregleringsuppgifter eller deras omfattning på ett tillfreds-
ställande sätt eftersom man med hjälp av omregleringen strävar efter att skapa 
förutsättningar för exploatering inom områden, där förutsättningar normalt är 
dåliga. Därför skall tabellen 4.5.1 kompletteras. Särskilt tydligt är att den saknar 
värderingsmoment och moment för bestämmande av ersättningar mellan 
markägare. 
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Tabell 4.5.1 Moment inom markexploatering med stöd av omreglering av 

byggnadsmark. 66 
 
 

 
Moment  

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Privat initiering 

 
 

 
x 

 
x 

 
Tillståndsgivning 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Markåtkomst 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Detaljplanering 

 
(o) 

 
o 

 
x 

 
Utvärdering 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Projektering 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Finansiering 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Byggande av infrastruktur 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Förvaltning av infrastruktur 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 x  ingår alltid i systemet 
(x)  kompletterar systemet men behöver inte utnyttjas 
 o  kopplat till systemet men ingår ej 
(o) kan vara kopplat till systemet 
 
 

4.5.2 Uppgiftsfördelning mellan olika aktörer inom markexploatering med 
omreglering 
 
Med hjä lp av Ernald Borges (1996 s. 42-45) beskrivning av exploaterings-
processen, anpassad till att användas i samband med omreglering (kap. 2.7.1) 
kan aktörernas ansvar för utförande av olika moment visas (tab. 4.5.2). 
Ordningen har vänts i jämförelse med Ernald Borges figur för att bättre få fram 
särdrag. Vidare har under momentet avgiftsuttag/finansiering lagts 
undermomentet ”Omreglering” för granskning av finansiering av omreglerings-
förfarandet. 

                                                 
66 Tabellen är utvecklad från fig. 2.7.1 och fig. 2.7.2 med hjälp av 

Cadman & Austin (1991 s. 2), Kalbro (1992 s. 20-26) och Ernald 
Borges (1996 s. 42-45). 
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Vid exploateringsprocesser är det i allmänhet svårt att konstatera, vad som 
slutligen legat bakom ett initiativtagande till att starta upp processerna. Också 
enskilda initiativtagare kan vara svåra att finna eftersom behovet kan ha 
utvecklats i takt med att flera parter involveras och ger förslag. (Ernald Borges 
1996 s. 24, 88-91) Initiativ tas först då en tillräckligt bärande idé hittats. I 
omregleringsförfarandena är emellertid intitiativtagandet noggrant definierat 
rent formellt. I Tyskland är det enbart kommunen som har rätt att ta initiativ. 
Den svenska ESL-förrättningen förutsätter att den godkänns genom en 
planbestämmelse. För att själva förrättningen skall anhängiggöras krävs att 
någon ansöker om den, vilket både kommunen och markägare kan göra. På detta 
sätt har kommunerna i Sverige den mest centrala rollen vid initiativtagande till 
omreglering, fastän det inte exakt kan definieras vem som informellt tagit 
initiativet. I Frankrike har kommunen också möjlighet att ta initiativ till 
omreglering, men i huvudsak tas initiativet av markägarna. Den inledande 
impulsen som sedan leder till att kommunen fattar beslut om att utföra eller 
tillåta omregleringen kan emellertid inte definieras på ett allmänt plan. I detta 
sammanhang kan bara hänvisas till olika omregleringsparters och -intressens 
motiv, vilka har behandlats bl.a. i kap. 2.5.1, 4.2.1 och 4.7.5. Slutsatsen är att 
omreglerings processen startar informellt genom förberedelsearbete av olika 
parter men att också en formell starttidpunkt existerar på ett sätt som inte 
utmärker andra exploateringsprocesser med en exploatör. 
  
I Frankrike och Sverige är markägarsamfälligheterna i vissa fall skyldiga, i 
Sverige har de också rätt, att förvärva mark inom omregleringsområdet som en 
del av processen. I Tyskland och ibland också i Frankrike skaffar kommunen i 
samband med omregleringen s.k. ersättningsmark för att underlätta eller 
effektivisera genomförandet av en omreglering. I Sverige torde markfrågorna 
ingå i det exploateringsavtal som upprättas. 
 
Omregleringen utförs i Sverige och Tyskland av myndigheter. I Frankrike 
ansvarar markägarsamfälligheten för att omregleringen genomförs och då med 
hjälp av en anställd sakkunnig. Också i Sverige har markägarsamfälligheten en 
betydande roll i utförandet av omregleringen och ansvarar för de uppgifter som 
inte hör till själva exploateringsförrättningen. 
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Tabell 4.5.2  Aktörers ansvar för olika moment i exploateringsprocesser vid 
omreglering av byggnadsmark; normalfall (se också fig. 2.7.2). 

 
 
 

 
Tyskland* 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Initiering 

 
K 

 
M/K 

 
M/K (S) 

 
Markförvärv 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF/K 

 
Omregleringsförfarande 

 
OM 

 
OM (SF) 

 
SF/S 

Icke produktionsförberedande 
planprocess 

 
K 

 
K 

 
K 

 
Produktionsförberedande 
planprocess 

 
K 

 
K (SF) 

 
SF(K)(S) 

 
Tillståndsgivning 

 
K 

 
K 

 
K 

 
Utvärdering 

 
OM/K 

 
OM/SF (K) 

 
SF (S)(K) 

 
Genomförandeavtal 

 
 

 
SF/K 

 
SF/K 

 
Avgiftsuttag/finansiering: 
Omreglering 

 
K 

 
SF 

 
SF (K) 

 
Avgiftsuttag/finansiering:   
Gemensamma anordningar 

 
M/K 

 
SF (K) 

 
SF/K 

 
Byggprocess:   Gemensamma 
anordningar 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF (K) 

 
Överlåtelsel/förvaltning:   
Gemensamma anordningar 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF (K) 

 
Aktörer: K = kommun/stat, OM = omregleringsmyndighet, SF = 
samfällighetsförening, M = markägare/byggherre, S = sakkunnig konsult 
Sekundär/indirekt aktör inom parentes. 
* Ofta OM = K 
Förutsättningar: Detaljplanområde vid UL; vid ESL detaljplan utan kommunalt 
huvudmannaskap som antas efter exploateringsbeslutet samt genom-
förandeavtal; AFU de remembrement i kommun med POS samt genom-
förandeavtal. 
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I samtliga länder utförs planläggning på generalplanenivå i kommunal regi 
(samhället). Vad gäller planering på detaljplanenivå har kommunen monopol i 
Tyskland och Sverige. I Frankrike upprättas de detaljerade markanvändnings-
planerna i allmänhet av exploatörer och vid omregleringsförfaranden av mark-
ägarföreningen med dess sakkunnige. Planen godkänns av kommunen. Inom 
svensk exploateringssamverkan förutsätts normalt en insats av samfällighets-
föreningen i planläggningen. 
 
Egentligt tillståndsförfarande för att genomföra regleringen finns bara i 
Frankrike. I Sverige är dock en förutsättning för omregleringen en plan-
bestämmelse som tillåter omreglering. I Tyskland är det helt och hållet 
kommunen som fattar beslut om att genomföra omregleringen. Utan 
kommunens beslut är det således inte möjligt att utföra omreglering varför ett 
tillståndskrav kan anses föreligga i alla länder 67. Dessutom krävs tillstånd för 
byggande av de anläggningar som hör till omregleringen samt för den 
byggnation som följer av den. 
 
Såsom konstaterades i kap. 4.4.2 och 4.4.3, ingår i de svenska och franska 
systemen omfattande utredningsbehov rörande omregleringens ekonomiska och 
tekniska genomförande. I Sverige är det i första hand omregleringsmyndigheten 
som skall utföra utredningarna (ESL 10 §), men i praktiken är också markägar-
föreningen tvungen att utföra utredningar om genomförandet av omregleringen 
och omreglerings områdets förvaltning. I Frankrike hör utredningsskyldigheten 
till markägar föreningen med dess sakkunniga biträde, men de mycket 
omfattande utredningarna som hör till initiativskedet utförs under initiativ-
tagarnas, i allmänhet enskilda markägares, ansvar. I Tyskland ligger ansvaret för 
utredningarna på samma sätt som i Sverige hos omregleringsmyndigheten (bl.a. 
BauGB 53 §). I dessa länder är kommunen också skyldig att i den planläggning 
som hör till omregleringen/exploateringen utreda de frågor som hör till 
detaljplanen och dess genomförande. 
 
I de svenska och franska förfarandena organiserar sig markägarna i en mark-
ägarförening och härmed skapas en konkret möjlighet att ingå avtal om 
genomförandet av exploateringen. Den svenska litteraturen (t.ex. Larsson 1991 
s. 64) framhäver att upprättande av exploateringsavtal mellan kommun och 
samfällighetsförening vid exploateringssamverkan utgör huvudregeln och även i 
Frankrike verkar man sträva till att ingå avtal mellan kommun och markägare 
(Bonnard 1994). I Tyskland där markägare, åtminstone enligt föreskrifterna, inte 
organiserar sig, är inte utgångspunkten, att exploateringsavtal skall ingås. 
Ingenting hindrar naturligtvis kommunen och t.ex. de största markägarna att 
ingå sådana exploateringsavtal som används inom andra exploateringsformer. 
Dessa torde dock inte kunna anses höra till omreglering av byggnadsmark och 

                                                 
67  I Frankrike behövs också en behandling av prefekten. 
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behandlas därmed inte närmare i detta kapitel. Utöver detta kan kommunen och 
sakägarna eller sakägarna inbördes ingå avtal om förhållanden som hör till 
genomförandet av omregleringen, men dessa är snarare förfarandeavtal och inte 
exploateringsavtal och behandlas inte heller närmare i detta sammanhang. 
 
De planläggningskostnader som uppstår i samband med omreglering av 
byggnadsmark täcks i Tyskland som regel av kommunen, liksom planläggnings-
kostnader i allmänhet. I Sverige och Frankrike täcks detaljplankostnader och 
liknande kostnader av markägarföreningen om så avtalats (i Sverige) liksom 
också själva omregleringskostnaderna. I Tyskland ansvarar kommunen för 
omreglerings kostnaderna. För kostnader av gemensamma anordningar68 
ansvarar i Frankrike och Sverige i huvudsak markägarföreningen, men med stöd 
av exploateringsavtal eller planläggning kan en del av kostnaderna betalas av 
kommunen. I Tyskland hör inte byggande av anordningar till omreglerings-
förfarandet, men då dessa anordningar byggs, finansieras de i Tyskland till högst 
90 % av markägarna och kommunen står för minst 10 %. Kostnader av VA 
o.dyl. anordningar finansieras i samtliga länder av fastighetsägarna (se också 
bl.a. kap. 4.2.9, 4.6.3-4). 
 
I Sverige och Frankrike torde markägarna i form av en markägarförening som 
regel ansvara för förvaltningen av gemensamma anordningar, men i enskilda fall 
kan detta överlåtas till kommunen. I Tyskland hör förvaltningen till kommunen. 
 
En genomgång av omregleringsförfarandena visar att bortsett från Frankrike har 
kommunen en central ställning i de uppgifter som hör till helhetsprocessen. 
Också i Frankrike deltar kommunen i praktiken (Bonnard 1994). I Frankrike och 
Sverige spelar också markägarna genom sin markägarförening en central roll. I 
dessa länder organiseras markägare i en juridisk förening som har att agera som 
en enhet. Därigenom verkar omregleringsförfarandena i praktiken bli en nästan 
”normal” markexploateringssituation. I Tyskland däremot är markägarnas roll 
närmast att delta i det kommunala förfarandet och delvis i kostnadstäckningen. 
Kommunens roll torde förutom i Tyskland ganska väl motsvara dess roll vid 
andra markexploateringsförfaranden.  
 
Omregleringsmyndighetens (eller konsultens i Frankrike) roll är närmast att 
”dra” hela omregleringsprojektet med dess utredningar och beslutsfattande, dvs. 
fungera som en slags medlare. Rollen för omregleringsmyndigheten, som 
framträder i den allmänna beskrivningen av markexploateringsprocessen, är 
ganska osynlig, fastän rollen i praktiken är uppenbart central vid förverkligandet 
av exploateringen. Med beaktande av att omregleringsmyndigheten själv står 
utanför den ”normala” markexploateringsprocessen, kan begränsningen av 
medlarens roll anses vara en fingervisning om förfarandets effektivitet. Också 

                                                 
68 För definition av begreppet, se Ernald Borges 1996 s. 130. 
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fastighetsägarnas ställning torde på basen av omregleringsförfarandets avtals- 
och påverkningsmöjligheter kunna anses vara starkare än vad den genomförda 
granskningen (Fig. 4.5.2) låter framskymta. I övrigt torde beskrivningen kunna 
återspegla en relativt korrekt bild av förfarandena.69 
 

4.5.3 Anknytning till markanvändningsplanering 
 
Ovan har både separat planläggning (kap. 3) och planläggning i samband med 
omreglerings- och exploateringsprocesser behandlats. I detta kapitel är syftet att 
koncentrera studien till kopplingen mellan planläggning och omreglering för att 
erhålla en helhetsbild. Den redan genomförda granskningen visar att plan-
läggning har en mycket central ställning inom omreglering av byggnadsmark 
och att planläggning hör till omreglering på ett flertal olika sätt. 
 
Det tyska Umlegung baserar sig normalt på en detaljplan. Om behov av 
Umlegung konstateras föreligga i samband med att planläggning genomförs kan 
kommunen till och med vara skyldig att genomföra omreglering. 
Omregleringsbehovet måste klarläggas i planbeskrivningen, men planen 
påbörjar inte omregleringen i sig, utan ett separat beslut av kommunen 
förutsätts, vilket kan fattas även efter det att planen färdigställts (ty det 
planlagda området är inte byggnadsdugligt förrän det anslutits till infrastruktur). 
Omregleringen kan dock påbörjas tidigare, men omreglerings planen får inte 
godkännas förrän den plan som ligger till grund för omregleringen vunnit laga 
kraft. I Tyskland kan Umlegung således utföras antingen efter planläggningen 
eller parallellt med den. Om processerna pågår parallellt finns möjlig heten, men 
inte skyldigheten, att utöva en växelverkan. Praxis är härvid olika mellan 
kommuner och från fall till fall (Dieterich 1995). Relationen mellan Umlegung 
och planläggning torde, då Umlegung grundar sig på detaljplan, bäst motsvaras 
av alternativ B eller C (beroende på situationen) i figur 2.7.3. Planläggnings- 
och omregleringsprocessernas anknytning till varandra har framställts i figur 
4.5.1. 
 
Då Umlegung genomförs utan stöd av detaljplan inom tätbebyggelseområde 
(BauGB 34 §), upprättas en strategi i samband med omregleringsförfarandet 
vilken motsvarar en plan upprättad av kommunens planläggningsmyndighet 
(Dieterich 1995). Det betyder att en växelverkan erhålls mellan Umlegungs-
processen och planläggning (dock ej i form av en detaljplaneprocess) under 
arbetets gång medan ett brett inflytande inte förekommer såsom vid normala 
planprocessen. Situationen motsvaras av alternativ D i figur 2.7.3. 

                                                 
69 Denna motsvarar för övrigt väl Mattssons (1994 s. 6-7) fram-

ställning om uppgiftsfördelningen i samband med vattenprojekt 
enligt tidigare vattenlag i Sverige. 
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Figur 4.5.1 Anknytning till planläggningsprocess av detaljplanebaserad 

Umlegung. 
 
 
Svensk exploateringssamverkan kan på tre sätt basera sig på detaljplan: ny 
detaljplan antas efter exploateringsbeslut fattas, ny detaljplan antas innan 
exploateringsbeslut fattas samt förfarandet grundas sig till en äldre detaljplan 
(Eidenstedt 1994 s. 5-7). De senare fallen kan lämpa sig för situationer där 
marköverföringar inte är aktuella och där det inte finns behov av att använda 
vinstfördelnings- och inlösningsmöjligheter enligt ESL. Eftersom dessa fall inte 
är av större intresse i samband med denna undersökning, behandlas de inte 
närmare. Då exploateringssamverkan skall grunda sig på detaljplan som antas 
efter exploateringsbeslutet, möjliggör kommunen igångsättande av exploatering-
samverkan genom inledande områdesbestämmelser (Eidenstedt 1994 s. 4). Om 
området omfattas av en tidigare detaljplan, skall den samtidigt upphävas. Efter 
det att områdesbestämmelserna vunnit laga kraft kan en ESL-förrättning 
påbörjas och en ny detaljplan utarbetas i nära samarbete mellan markägarna 
(samfällighetsföreningen) och kommunen under förrättningens gång. När slutligt 
detaljplaneförslag är färdigt, antas ett exploateringsbeslut och normalt träffas ett 
exploateringsavtal mellan samfällighetsföreningen och kommunen, varefter 
detaljplan antas. När detaljplanen vinner laga kraft slutförs förrättningen, 
gemensamma anordningar utbygges och samfällighetsföreningen upphävs.  
 
Relationen mellan exploateringssamverkan och planläggning motsvarar bäst 
alternativ C i figur 2.7.3, dvs. med stark växelverkan processerna emellan. 
Planläggnings- och omregleringsprocessernas kopplingar till varandra framställs 
i figur 4.5.2.  
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Planprocess
Kommun

Umlegungsprocess
Kommun

Umlegungsprocess
Kommun

Planprocess
Kommun

Umlegungsplan
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Figur 4.5.2 Exploateringssamverkans knytning till planläggningsprocessen. 
 
 
I Frankrike avviker planläggningssystemet ganska tydligt från de andra 
länderna. I regel finns det ingen detaljplan utan i samband med exploateringar 
utarbetas detaljerade markanvändningsregler av exploatören. Så gör man även 
vid AFU-förfarande. Om omregleringen däremot utförs i en kommun där en 
markanvändningsplan (POS) upprättats, har planen vanligen en betydelsefull 
roll för AFU-förfarandet och enligt Niamiah (1988) genomfördes 70 % av AFU 
för omarrondering i kommuner som hade POS. Då en POS föreligger skall 
markanvändningsreglerna basera sig på den, ungefär på samma sätt som en 
detaljplan i Tyskland skall basera sig på en översiktlig plan. Om en AFU-plan 
avviker från POS, t.ex. därför att man i POS inte hade tänkt att exploatera det 
aktuella området eller att man i POS redan bestämt vilka regler som skall 
användas vid exploatering och dessa avviker från de regler man kan utforma i en 
AFU-förening, är enda sättet att genomföra den önskade omregleringen att få 
POS ändrad. Man bör dock ha i åtanke, att den detaljerade markanvändnings-
planeringen inom AFU sker i samband med omregleringsförrättningen och i 
samråd med kommunen. Kontakten mellan planläggningen/markanvändnings-
planeringen och AFU-förfarandet motsvarar bäst alternativ A (då man bygger på 
POS) och D (då man granskar detaljerad planering) i figur 2.7.3. Planläggnings- 
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och omregleringsprocessernas inbördes anknytning i samband med AFU, i de 
kommuner som har en POS, framställs i figur 4.5.3. Om det inte finns någon 
POS i kommunen, upprättas AFU-planen i samband med omregleringen och i 
samråd med främst infrastrukturmyndigheten DDE och kommunen. 

Figur 4.5.3 AFUs anknytning till planläggningsprocessen under förutsättning att 
POS finns i kommunen. 
 
 
Den utförda granskningen visar att kopplingen mellan planläggningen och 
omregleringen sköts i praktiken på alla i figur 2.7.3 framställda sätt. Av 
omreglerings förfarandena är det bara i Sverige som en separat metod har 
framtagits för att ordna växelverkan. I övriga länder är omregleringens relation 
till planläggning i första hand ett sätt att genomföra planen. Både vid Umlegung 
utan detaljplan och vid AFU utförs den detaljerade markanvändningsplaneringen 
inom omregleringsprocessen, dock så att kommunen och/eller staten har en reell 
påverkningsmöjlighet vid upprättandet av planen. Denna anknytning torde 
möjliggöra en lika god växelverkan mellan planläggningsmyndigheten och 
markägarna som inom det svenska förfarandet, men på ett sätt som verkar vara 
mer flexibelt. Det svenska systemet torde dock i praktiken kunna fungera 
smidigare än vad beskrivningen av föreskrifterna låter förstå. Styrkan i den 
svenska omregleringen är att den garanterar att alla som berörs av den plan som 
hör till omregleringen, har en möjlighet att påverka arbetet liksom vid en normal 
planläggningsprocess. Vid den planläggning som hör till den tyska och franska 
omregleringen är det något oklart, åtminstone i detta sammanhang, om alla som 
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står utanför omregleringsområdet får samma påverkningsmöjligheter som de 
skulle ha fått vid en normal planläggningsprocess. Situationen i Frankrike är 
dock helt normal då det finns en POS inom kommunen, oberoende om 
exploateringen genomförs med hjälp av AFU eller med någon annan metod. 
 

4.6 Ekonomisk mekanism vid omreglering av byggnadsmark 
 
I samtliga omregleringsförfaranden betonas hanteringen av de ekonomiska 
aspekterna. Dessa utgörs av bl.a. fördelning av omregleringskostnaderna och 
nyttan/vinsten, bestämmande och betalande av ersättningar, betalningseftergifter 
och liknande ekonomiska sporrar. Trots detta behandlas de ekonomiska 
faktorerna i ringa utsträckning och relativt översiktligt i omreglerings lag-
stiftningen. I praktiken förorsakar detta å ena sidan problem men å andra sidan 
medför det en flexibilitet, som torde utvidga omregleringens användnings-
möjligheter. 
 

4.6.1 Helhetslönsamhet 
 
Helhetslönsamhet (vinstkrav) betonas inte i förutsättningskraven för 
omreglering av byggnadsmark, men då förfarandena granskas noggrannare lyfts 
denna faktor fram åtminstone i Frankrike och i Sverige. I Frankrike skall 
initiativtagaren bl.a. reda ut den nytta projektet medför och de kostnader det 
förorsakar. Eftersom en förutsättning för projektet i allmänhet är att minst 2/3 av 
omregleringsområdets markägare stöder projektet, torde det vara självklart att 
det inte är möjligt att starta ett projekt som skulle gå med förlust. I Sverige är det 
förrättningsmannen som skall utreda de ekonomiska effekterna för ett projekt 
(ESL 10 §). Då en förutsättning för att inleda omreglering är att opinions-
villkoret är uppfyllt och eftersom deltagandet är frivilligt torde detta göra att en 
exploatering utan vinst normalt inte är möjligt att genomföra. Enligt Larsson 
(1991 s. 129) skall förrättningsmannen själv enligt ESL 4 § "pröva att inte 
olägenheterna av samverkan från allmän eller enskild synpunkt överväger de 
fördelar som kan vinnas genom den" vilket i sin tur betyder att ett villkor är, att 
åtgärden är lönsam och leder till vinst för de deltagande. Lagen som sådan 
förutsätter dock inte att någon påvisbar ekonomisk vinst uppkommer (Eidenstedt 
1994 s. 12). I Tyskland finns inget krav på helhetslönsamhet, men enligt BauGB 
57 § skall respektive markägare erhålla minst det värde han/hon hade före 
omregleringen. Eftersom endast kommunen kan anhängiggöra omregleringen, 
samt står för alla kostnader, är det upp till kommunen om den vill inleda en (för 
egen del) förlustbringande omreglering. Å andra sidan kan också en förlust-
bringande omreglering vara en fördelaktigare lösning för kommunen än någon 
alternativ genomförandemetod eller ianspråktagande av ett alternativt område. 
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En helt annan sak är hur väl de ekonomiska kalkyler som gjorts i början av ett 
omregleringsprojekt motsvarar verkligheten då projektet är genomfört. Till 
exempel om marknadssituationen förändras kan värdet av byggnadsplatser vara 
ett annat efter omregleringen än när man inledningsvis värderade dem eller 
vidare kan kostnaderna överstiga det belopp de uppskattats till i den inledande 
kalkylen. Fullständig säkerhet över en omreglerings lönsamhet erbjuder ingen av 
de framförda metoderna. På detta sätt kan markägarna med undantag av 
Umlegung70 lida förlust pga. omregleringen (se även Viitanen 1996 s. 29-31). 
Larsson (1991 s. 129) uppskattar att just svårigheten med att göra vinst-
värderingar som "står sig vid eventuell domstolsprövning", är en av orsakerna 
till att det i lagstiftningen "som regel inte uppställs krav på någon formell 
vinstberäkning före tillståndsbeslutet". Archer (1987 s. 8) konstaterar dock vid 
granskning av förutsättningarna för omreglering att ett projekt skall vara 
ekonomiskt livskraftig: "Each project has to generate land value increases 
sufficient to cover the project costs and leave the landowners with a significant 
gain in their total land value." För att villkoret skall uppfyllas krävs, att projektet 
i praktiken skall vara riskfritt. Detta skulle kanske förutsätta att samhället, eller 
någon annan med kapacitet att bära risken, skulle garantera projektets 
lönsamhet. I en ekonomisk verksamhet borde dock risktagaren få ta (del av) en 
eventuell vinst, såsom sker i Tyskland där kommunen garanterar att varje 
delägares egendom skall bibehålla sitt värde (tab. 4.6.1). En hel riskfri 
exploatering torde dock inte uppstå i en värld full av risker. Ju mindre 
exploateringsrisken är desto mindre borde också avkastningen vara. Enligt 
denna ideologi verkar det logiskt att egendomens värde garanteras genom 
ersättningar enbart då det är fråga om tvångsåtgärder, men då borde kanske inte 
heller hela vinsten fördelas till delägaren. I motsatta situationer då delägare bär 
risken borde de också vara berättigade till avkastningen. Annars torde det inte 
finnas goda möjligheter för att lyckas med användning av förfarandet. 
 
 
Tabell 4.6.1  Delägares risk för förlust vid omreglering.71 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 
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0  ingen risk 
(+) smärre risk 
+  synbar risk 
 

                                                 
70 Kostnader för bevakande av sina intressen i förfarandet skall 

markägare  bära själva (Dieterich 1990 s. 265, 282). 
71  För initiativtagaren är risken större, se kap. 4.6.4. 
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4.6.2 Samhällelig vinst 
 
Trots att omregleringsverksamheten inte innehåller något direkt vinstkrav, torde 
strävan vara att omreglering skall vara ekonomiskt lönsam. Då vinst uppstår, 
fördelas den först mellan samhället och deltagarna och vidare inbördes mellan 
deltagarna. I Tyskland får kommunen tillgodoräkna sig hela den värdestegring 
som omregleringen medför.72 Då den också betalar kostnaderna för 
omregleringen får den alltså hela vinsten73. Vinsten av den tyska omregleringen 
innehåller dock inte det värde som fördelas i samband med planläggningen, utan 
markägarna erhåller denna del. I Frankrike åter fördelas hela omreglerings-
vinsten normalt mellan markägarna. 
 
Den svenska exploateringssamverkan bygger på tanken, att kommunen och en 
markägarsamfällighet ingår ett exploateringsavtal, som utgör grund för 
kostnadsfördelning mellan markägarna och kommunen. Härmed påminner 
situationen om en exploateringssituation när en större markägare ingår ett avtal 
med kommunen och vinstfördelningen torde baseras på avtalspraxisen "att 
kommunen endast bör kräva mark- och kostnadsbidrag för de lokala 
anläggningarna inom området" (Larsson 1991 s. 66). 
 
I praktiken upprättas exploateringsavtal också i Frankrike mellan kommunen 
och AFU-föreningar i vilka vinstfördelningen kan avtalas. Det verkar vara 
allmänt, att kommunen i avtal förbinder sig att delta i t.ex. förfarandets 
begynnelsekostnader och/eller områdets infrastrukturkostnader. (Bonnard 1994) 
På detta sätt kan kommunen ge markägarna bättre förutsättningar att förverkliga 
exploateringen, dvs. säkerställa en utveckling enligt kommunens önskemål.  
 
Enligt Larsson (1991 s. 132) är inte den del av vinsten som tillkommer samhället 
så betydande, "att man med denna teknik får möjlighet att bygga ut ett område 
och förse det med lokal infrastruktur utan stora kostnader för myndigheten". 
Förfarandet torde däremot kunna motiveras av de indirekta intäkter som 
kommunen erhåller, t.ex. ökad investeringsverksamhet och skatteintäkter. 
Särskilt i situationer, där omregleringsvinsten är betydande och risken liten kan 
                                                 
72  Hildebrandt (1984) har uppskattat att värdestegringen vid Umlegung 

i medeltal är 20-30 % för kommersiella ägor och 30-60 % för 
bostadsmark (Dieterich 1990 s. 121). Detta skulle betyda att vid 
arealumlegung kan kommunen inte alltid dra av hela värde-
stegringen. I praktiken drar vissa kommuner inte ens i andra fall av 
hela vinsten (t.ex. Dieterich 1990 s. 147-155). 

73  I medeltal täcker de fördelar kommunen får av Umlegung 
kostnaderna, särskilt då det är fråga om nya bebyggelseområden. 
Vid omreglering av redan bebyggda områden torde kostnaderna i 
allmänhet överstiga kommunens nytta. (Dieterich 1990 s. 265) 
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samhällets deltagande i vinstfördelningen vid omreglering anses vara 
berättigad74. En överdriven betoning av kravet kan dock riskera omregleringens 
förutsättningar och förverkligande. 
 

4.6.3 Vinstfördelning mellan deltagare 
 
Såsom framgått tidigare (kap. 4.2.3) och som också framgår av den litteratur 
som finns på området (bl.a. Kalbro 1988b) är skapandet av ett rättvist 
vinstfördelningssystem komplicerat. Beroende på rättvisebegrepp kan man 
komma till mycket olika vinstfördelningsmodeller, vilka i sin tur leder till olika 
slutresultat. 
 
I det tyska Umlegungsförfarandet är utgångspunkten att kommunen kan erhålla 
hela omregleringsvinsten. Den del av vinsten som delägarna ev erhåller fördelas 
enligt deras andelstal. Detta är möjligt t.ex. vid arealumlegung då värdestegring 
är över 30 % (se kap. 4.2.5) och vid värdeumlegung då kommunen inte tar all 
värdestegring. Grunden för andelstalen bestäms från fall till fall av 
omreglerings myndigheten (i allmänhet med fastighetens areal eller värde som 
grund). I det franska AFU-förfarandet besluter i praktiken den som utför 
omregleringen (en sakkunnig tillsammans med markägarföreningen) vinst-
fördelnings grunden. I det svenska ESL-systemet garanteras, vid en vinst-
bringande omreglering, värdets bevarande och den erhållna vinsten fördelas som 
regel ut genom tilldelad byggnadsduglig mark. Delägarna har dock rätt att avtala 
om annan fördelningsgrund. 
 
En klart orättvis vinstfördelning torde leda till att förfarandet inte används eller 
till betydande svårigheter att få igenom ett projekt. Eftersom omreglering av 
byggnadsmark används i Tyskland och också ganska ofta i Frankrike torde 
fördelnings systemen vara väl accepterade åtminstone i dessa länder. I Sverige 
har man i samtliga utförda förrättningar avtalat om frångående av det i lag 
föreskrivna primära fördelningssystemet vilket påvisar en brist i det 
grundliggande fördelningssystemet. 
 
I det här sammanhanget behandlas inte ländernas vinstdelningsförfaranden 
närmare, istället hänvisas till kapitel 4.2.3 samt till den refererade litteraturen. 
Mycket tyder dock på att man genom omreglering kan uppnå mer rättvisa 
fördelningar markägare emellan jämfört med vad man uppnår vid traditionella 

                                                 
74 T.ex. Archer (1986 s. 7-8) framhåller att kommunen (i Australien) 

borde få ta del av omregleringens värdestegring enligt ett 
partnership-koncept och inte nöja sig med att bara täcka projekt-
kostnaderna. 
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metoder utan omreglering, dvs. förfarandet främjar en mer rättvis behandling av 
markägare vid markexploatering. 
 

4.6.4 Finansiering 
 
En analys av finansieringsfrågor i omregleringsprocessen kan delas upp efter 
processens olika delar, nämligen efter förprocessen, den egentliga processen och 
efterprocessen. Förprocessens kostnader kan medföra en betydande ekonomisk 
risk för initiativtagaren, beroende på typen av omreglering, särskilt ifall den 
egentliga omregleringen aldrig blir av, såsom konstaterades i kap. 4.2.2 och 
4.6.1. I Tyskland är det helt och hållet kommunen som tar risken, medan det i 
andra länder i praktiken är en eller flera enskilda markägare som står för den 
(tab. 4.6.2). I Frankrike subventionerar många kommuner förprocessens 
kostnader för att få den önskade exploateringen till stånd. Också staten eller 
lokala organisationer deltar tidvis i finansieringen. (Bonnard 1994; Larsson 1991 
s. 56) I Sverige reserverade staten i samband med att ESL-lagen trädde ikraft 
resurser för forskning och inledande verksamhet och med dessa resurser har 
förrättningskostnader understötts (Larsson 1994b s. 1). Dessutom kan man enligt 
de franska och tyska systemen erhålla nedsättning av eller befrielse från vissa 
avgifter, utlägg och/eller skatter förorsakade av offentliga åtgärder vid 
markexploatering (BauGB 79 §; Bonnard 1994). 
 

I ljuset av de franska och även de svenska erfarenheterna verkar det som om 
markägare inom potentiella omregleringsområden vanligen inte är 
villiga/kapabla att ta den uppenbara ekonomiska risk som följer på ett initiativ-
tagande till en omreglering. I Frankrike är de krav som följer av ett initiativ så 
omfattande att det krävs experthjälp för att klara av dem. I Sverige torde tröskeln 
till initiativtagande vara låg tack vare det inledande stödet till förrättnings-
kostnader, men ändå har endast ett fåtal förrättningar anhängiggjorts. Av detta 
kan den ganska tillförlitliga slutsatsen dras, att omreglerings verksamheten inte 
torde bli särskilt livlig utan åtminstone ett inledande samhälleligt stöd 
(ekonomiskt och/eller sakkunnigt) eller hot/tvång.  
 
För den egentliga processens kostnader svarar normalt markägarna gemensamt i 
Sverige och Frankrike75 medan kommunen svarar för dem i Tyskland. I Sverige 
och Frankrike organiserar sig markägarna vid omregleringen. Markägar-
organisationen ansvarar för att kostnaderna täcks och kan för att finansiera 
verksamheten uttaxera delägarna. I Sverige kan samfällighetsföreningen också 

                                                 
75 Kommunen kan givetvis besluta om deltagande i kostnader eller kan 

också vara en delägare i föreningen. Kommunen torde dock alltid 
delta i någon form av kostnader t.ex. i egna administrations-
kostnader. 
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låna upp pengar. Samfällighetsföreningen kan inte äga mark men som säkerhet 
kan den använda deltagarnas fastigheter. För att göra detta krävs att LM vid 
förrättningen fastställer ett förmånsbelopp. Förmånsbeloppet får inte vara större 
än den väntade värdeökningen som uppkommer till följd av exploaterings-
samverkan (ESL 12 §). 
 
I de tyska kommunerna uppstår kostnader under efterprocessen särskilt till följd 
av utbetalning av ersättningar  och också pga. möjliga besvär. Kommunen sköter 
alla in- och utbetaln ingar av likvider (BauGB 64 §)76. Således garanterar 
kommunen betalningarna. I Sverige liksom i Frankrike är efterprocessens 
kostnader betydligt mer omfattande än i Tyskland, eftersom markägar-
organisationen i allmänhet också bygger ut infrastrukturen som en del av 
omregleringen. Då omregleringens alla åtgärder vidtagits och betalningarna 
genomförts, kan markägarorganisationen upphävas. Senast i det skedet skall 
delägarna stå för sin del av det gemensamma projektet. I Frankrike underlättas 
fastighetsägarnas situation av att de också har rätt att bekosta sin andel genom 
att överlåta mark och således överförs risken med att realisera marken till 
organisationen (risken överförs från en deltagare till alla gemensamt).  
 
 
Tabell 4.6.2 Finansiering av kostnader vid omreglering av byggnadsmark. 
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* I Sverige och Frankrike innehåller även infrastrukturkostnader. 
M markägare 
K  kommun/stat 
()  möjliga kostnader t.ex. på grund av avtal eller beslut 
 
 
I Frankrike och Sverige får markägarna byggnadsduglig och till infrastruktur 
ansluten mark som ett resultat av omregleringen. De har i princip också ansvarat 
för de kostnader som de nödvändiga förändringarna medfört. I praktiken deltar 
dock samhället ofta i kostnaderna. I Tyskland förverkligas infrastrukturen i 
allmänhet av kommunen genast efter omregleringen. I Tyskland är fastighets-

                                                 
76 Markägare, som är skyldiga att betala likvider, kan få upp till tio års 

anstånd med betalningen mot erläggande av ränta (2 % över 
diskonto) (BauGB 64 §). 
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ägarna skyldiga att betala en del av infrastrukturkostnaderna (vägar, parkerings-
områden, parker o.dyl.) till kommunen, dock högst 90 %, då ett område för 
första gången ansluts till infrastrukturen. För VA samt el och liknande system 
betalar markägare sina ledningskostnader. (Schmidt-Eichstaedt 1993 s. 277-290) 
 
I Frankrike och Sverige ger omregleringen upphov till betydligt högre 
ekonomisk risk för markägarna än vad som är fallet i Tyskland. Det är därmed 
förståeligt att det för markägarnas rättsskydd är viktigt att beslutet om att inleda 
en omreglering grundar sig på omfattande och pålitliga utredningar. Det torde 
vara en orsak till att förprocessens kostnader överstiger kostnaderna för ett 
normalt exploaterings förfarande (med undantag av ev strategiska markförvärv). 
Å andra sidan torde markägarnas risktagningsvilja och -förmåga samt deras 
sakkunskap för att genomföra exploateringen inom omregleringsområden i 
allmänhet vara betydligt lägre än vid ”normala” markexploateringsförfaranden. 
Då processens kostnader dessutom torde vara betydligt högre än i andra 
förfaranden, men slutresultatet detsamma, torde också exploateringsvinsten i 
samband med omregleringen bli mindre. Kostnader inom splittrade områden 
borde dock vara än högre utan omregleringen vilket kan leda till att 
exploateringen överhuvudtaget inte påbörjas. Ur en ekonomisk synvinkel är det 
därför knappast uppseendeväckande att omreglering i allmänhet kräver ett 
tydligt samhälleligt deltagande. I Tyskland har ju kommunen t.o.m. tagit över 
uppgiften helt och hållet77.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att man behöver sätta till subventioner för 
att få en kostnadsmässigt ”normal” markexploatering motsvarande den situation 
där en exploatör förhandlar med kommunen (fig. 4.6.1). Det gäller således att få 
ner kurvan till idealsituationen. Det torde vara förnuftigt att binda stödet till 
upprättande av särskilda utredningar såsom kommunerna ibland verkar göra i 
Frankrike. För att främja initieringar skulle också en förkortning av förprocessen 
kunna vara verkningsfull. De inledande ”extrakostnaderna” vid förprocessen kan 
ses som en kostnad att föra samman markägarna till ett kollektiv. Det torde dock 
vara motiverat att kvarhålla en viss risk vid initieringen för att initiativen skall 
vara genomtänkta. 
 
 

                                                 
77    Tidigare delades kostnaderna upp mellan markägarna i det tyska 

förfarandet. Genom att överta kostnaderna har kommunen undgått 
att behöva göra utredningar och lösa stridigheter i fall med ringa 
kostnader. (Dieterich 1990 s. 265) 
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Figur 4.6.1 Omregleringskostnadernas utveckling i jämförelse med en 

idealisk kostnadsfördelningskurva. 
 

4.7 Omfattning och erhållna erfarenheter 
 
Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur väl omregleringsförfarandena löpt i 
praktiken samt vilka erfarenheter som erhållits. Då inga egentliga fältunder-
sökningar har genomförts i samband med denna undersökning, grundar sig alla 
slutledningar på de slutsatser som kan dras ur litteraturen och/eller de 
diskussioner jag fört. Trots att förfarandena inte ger en helt jämförbar bild, 
erhålls i alla fall en tillförlitlig och för undersökningens syften tillräcklig god 
bild för den senare granskningen av det finska omregleringsförfarandet. En 
jämförelse av omreglerings förfarandena skulle i praktiken dessutom innehålla så 
många osäkerhetsfaktorer, särskilt som metoderna är mycket olika, att det kan 
ifrågasättas om man den vägen ens skulle få någon mer tillförlitlig grund för den 
fortsatta undersökningen. 
 

Kostnad

Tid

Omregleringar

Ideal
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4.7.1 Omfattning av omregleringsverksamhet 
 
Omregleringsförfarandet används mest frekvent i Tyskland, följt av Frankrike 
(tab. 4.7.1). I Sverige är antalet slutförda ESL-förrättningarna av inkomna 
rapporter att döma enbart fyra trots att lagen varit i kraft i tio år. Antalet 
anhängiggjorda förrättningar är fler, men det är osäkert om de kommer att 
slutföras. Att nya förrättningar inleds verkar i nuvarande läge inte vara aktuellt. 
(Eidenstedt 1997) 
 
I Tyskland är Umlegung en ”väl etablerad metod för att genomföra exploatering 
i områden med splittrad fastighetsindelning. Eftersom splittringsgraden är högst 
i Syd- och Mellantyskland är också tillämpningen störst där. För hela förbunds-
republiken synes antalet förfaranden vid slutet av 1980-talet ha rört sig om 
omkring 1.000 per år och den därvid slutbehandlade arealen har vanligtvis 
överstigit 5.000 hektar per år." (Larsson 1991 s. 48) 
 
AFU-förfarandet i Frankrike används inte lika ofta som Umlegung i Tyskland 
(tab. 4.7.1). Man har börjat använda AFU-förfarandet mer på 1980-talet, men 
det finns inga uppgifter om hur många AFU-föreningar som grundats78. Enligt 
en utredning (Niamiah 1988) har det genomförts minst 205 auktoriserade och 71 
frivilliga AFU för omreglering av byggnadsmark inom 55 regioner, två 
auktoriserade (inte slutförda) och 6 frivilliga AFU för gruppering av parceller, 
21 frivilliga AFU för gemensamma anläggningar och 120 frivilliga AFU för 
restaurering. Sammanlagt har 12.762 fastig hetsägare medverkat i dessa 423 
AFU. Av de olika alternativen används således AFU-förfarandet oftast för 
omarrondering (65 % i Niamiah's utredning). Förfarandet sker vanligen inom 
mycket splittrade, delvis bebyggda och illegalt bebyggda områden. Av 
omregleringar sker 2/3 i kommuner med mindre än 5.000 invånare (ca 96 % av 
kommuner tillhör denna grupp inom vilka en 1/3 av invånarna i Frankrike bor). 
(Niamiah 1988; Bonnard 1994) 
 
Vid granskning av alternativ praxis vid iordningställande av byggnadsmark har 
Dransfeld & Voß (1993 s. 144) noterat att andelen Umlegung och 
Grenzregelung (Bodenordnung) av markexploateringar i Tyskland är ca 25 % 
vid bostadsbyggande och ca 15 % vid kommersiellt byggande (fig. 3.3.1). 

                                                 
78   På 1940-talet testade man förfarandet i Frankrike för att bygga om 

krigsskadade områden. För detta ändamål grundades nästan 1.400 
urbana omarronderingsföreningar inom vilka 180.000 nya skiften 
bildades av 200.000 skiften och anpassades för återuppbyggnads-
arbetet. Enligt Gohier (1990 s. 24-25) kunde återuppbyggandet 
genomföras rationellt utan att i onödan kränka gällande fastighets-
rättigheter. 
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Skillnaderna mellan kommunerna är emellertid stora då man i några kommuner 
förbereder nästan all byggnads mark genom Umlegungsförfaranden och i andra 
kommuner inte använder Umlegung överhuvudtaget (Dieterich 1990 s. 22). I 
Frankrike är andelen AFU-förfaranden ca 5 % vid bostadsbyggande medan AFU 
inte används vid kommersiellt byggande enligt Dransfeld & Voß (1993 s. 144). 
Enligt Bonnard (1994) används dock AFU-förfarandet även vid kommersiellt 
byggande men troligtvis är förfaranden då sällsynta eller så är det då fråga om 
frivilliga AFU.  
 
 
Tabell 4.7.1 Omfattning av omreglering av byggnadsmark –verksamhet. 
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4.7.2 Omregleringsområdens storlek och förfarandens varaktighet 
 
Storleken på omregleringsområdena inverkar sannolikt i hög grad på 
omregleringens genomförande och resultat. Planläggningsmässigt torde stora 
områden anses vara bättre, eftersom möjligheterna att upprätta en kvalitativt bra 
plan då ökar, t.ex. gällande markreservationer för rekreationsområden. Stora 
områden möjliggör lösning av flera problem. Å andra sidan medför stora 
områden många sakgägare, vilket minskar möjligheterna till en aktiv växel-
verkan och på så sätt blir möjligen behandlingen av delägarna mindre rättvis. 
Dessutom tar genomförandet av stora områden i allmänhet lång tid och därför 
kan situationen för fastighetsmarknaden vara mycket olika för olika delar av 
området. Mindre områden är lättare att kontrollera och går snabbare att 
förverkliga. I allmänhet torde de på alla sätt ha mer homogena egenskaper än 
vad som är fallet med stora områden.79  
 
I Tyskland har man den mest omfattande erfarenheten. Där varierar storleken på 
Umlegungsområdena kraftigt; de minsta är under 1 ha men det finns också 
områden på över 100 ha (Dieterich 1990 s. 80). Att genomföra ett Umlegungs-
förfarande tar i regel 2-3 år men tiden är beroende av planläggningssituationen. I 
                                                 
79   Denna uppfattning stöds av bl.a. svenska och tyska erfarenheter 

(Larsson 1994b s. 46-52; Dieterich 1990 s. 80-81). 
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de fall där detaljplan utarbetas parallellt med Umlegungsförfarandet tar 
förfarandet i snitt 1,8 gånger längre tid än om planen redan är i kraft då 
Umlegung påbörjas. (Dieterich 1990 s. 69; Larsson 1991 s. 48) Detta beror 
mycket på att planläggningsarbete i medeltal tar 3-4 år att utföra (Dransfeld & 
Voß 1993 s. 88). Under senare år har det blivit allt vanligare att markägare 
besvärar sig över Umlegungsförfarandet och detta fördröjer naturligtvis 
processen (t.ex. Karlsruhe 1991 s. 18). 
 
I Frankrike omfattar en auktoriserad AFU de remembrement i medeltal 12,3 ha 
och 50 fastighetsägare, jämfört med 4,4 ha och 13 fastighetsägare i en frivillig 
AFU (Niamiah 1988). Det är inte ovanligt att ett AFU-förfarande tar över 5 år 
att genomföra och detta leder till att mångas intresse avtar och försvinner under 
processens gång, speciellt då man förväntar sig att få bygga snart. Å andra sidan 
kan vissa säga att förfarandet går för snabbt. Förfarandet borde ju inte påminna 
för mycket om expropriation utan man borde kunna låta besluten mogna under 
en längre tid. (Bonnard 1994) Franska erfarenheter tyder också på att med 
medlare (auktorisation) kan större områden hanteras än på frivillig basis. 
 
Umlegung verkar således kunna genomföras betydligt snabbare än AFU. Om 
planläggningen som en förberedande åtgärd samt byggandet av infrastruktur 
beaktas, blir situationen en annan. I Tyskland skall detaljplanen grunda sig på en 
översiktlig plan, som tar i medeltal 5-6 år att upprätta, vilket också är fallet för 
POS i Frankrike (Dransfeld & Voß 1993 s. 88). Då en översiktlig plan är 
utgångspunkten (Umlegung skall i regel grunda sig på detaljplan) verkar 
processerna (i Tyskland detaljplan plus Umlegung och i Frankrike AFU) ta i 
stort sett lika lång tid, dvs. ungefär fem år, men AFU-processen innehåller också 
byggande av infrastruktur. Om omregleringen också förutsätter en ändring av 
den översiktliga planen torde projektet förlängas betydligt. I samband med AFU 
är man ju enligt Bonnard (1994) ibland tvungen att ändra POS. 
 
Endast i den svenska exploateringssamverkan används en tidsgräns för genom-
förandet av omreglering.80 För det första skall det i den planbestämmelse som 
tillåter omregleringen bestämmas en tid inom vilken exploateringsbeslutet måste 
fattas. Denna tid får vara högst fem år (PBL 6:2 §). Vidare skall i exploaterings-
beslutet anges den tidpunkt då exploateringen skall vara slutförd (ESL 25 §). 
Kommer projektet inte till stånd inom den i exploateringsbeslutet angivna tiden 
och tiden inte förlängs upphör exploateringsbeslutet att gälla. Detta inträffar 
normalt samtidigt som detaljplanens genomförandetid (5-15 år) går ut. (LMV & 
Boverket 1992 s. 85-87; LMV 1988:3 s. 33-34; BoV1993 s. 125) Det föreligger 

                                                 
80   Det kan dock finnas länder, som ej ingår i undersökningen, där 

tidgränser används. T.ex. i Österrike skall Baulandumlegungsplan 
upprättas inom två år efter att förfarandet inletts (BOKU 1996 s. 
105). 
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emellertid endast begränsad erfarenhet av svenska exploateringssamverkan och 
eftersom det framlagts ett förslag om en grundlig förändring av processen (SOU 
1996:168), kan man anta att man aldrig kommer att få rikligt med erfarenheter 
av ESL i den form den har idag. De utförda förrättningarna är ganska små, de 
omfattar endast några hektar. Att entydigt bestämma förrättningens varaktighet i 
praktiken är också svårt eftersom processen innehåller så många olika steg. 
Enligt undersökningar av en särskild referensgrupp har exploateringsbeslut 1 
kunnat fattas inom 3-12 månader från det kommunens medgivande till 
samverkan vunnit laga kraft (Larsson 1994b s. 42). Men beroende på att endast 
ett fåtal ESL-förfaranden har genomförts helt är det omöjligt att säga hur länge 
förfarandet normalt skulle ta. 
 
Det torde finnas starka motiv till att begränsa genomförandetiden för om-
regleringen. I praktiken är också de svenska tidsgränserna så pass vaga att deras 
betydelse inte torde vara riktig framträdande. På basen av de erhållna 
erfarenheterna verkar de situationer i vilka omregleringen används variera 
kraftigt liksom också den tid omregleringen pågår. Man kan konstatera att 
omreglering kan tillämpas på stora såväl som på små områden och kan 
genomföras relativt snabbt (1-2 år) om förhållandena är gynnsamma. Å andra 
sidan bör det säkerställas att inte heller tidsgränsen sätts så att någon genom 
besvär kan förhindra genomförandet av en i sig ändamålsenlig omreglering. 
Med beaktande av de besvärsmöjligheter som hör till omreglering av 
byggnadsmark, är det förståeligt att man inte kunnat sätta särskilt stränga 
tidsgränser för dess genomförande i de studerade länderna. 
 

4.7.3 Omreglering i jämförelse med andra genomförandemetoder 
 
Då kommunen frivilligt eller genom tvångsåtgärder förvärvar det område som 
skall planläggas kan den erhålla hela den byggnadsrätt som uppstår vid 
planläggning och därmed uppstår inga problem med hur vinst skall fördelas. 
Möjliga ekonomiska problem torde bestå i att resurserna binds upp för en lång 
tid och att markexploateringens hela risk tas av kommunen. Om de ekonomiska 
faktorerna inte utgör något hinder och inte heller markanskaffningen medför 
några andra negativa (t.ex. sociala eller politiska) problem, torde omregleringen 
inte medföra några betydande fördelar för kommunen. I praktiken strävar många 
kommuner efter att införskaffa områden före planläggning. Tvångsinlösen är 
dock ingen vanligt förekommande metod i något av de studerade länderna. 
 
I samband med planläggning av privat mark vill kommunerna i allmänhet ingå 
planeringsavtal eller annat liknande avtal med exploatörer. Inom områden där 
det finns många markägare är det normalt svårt och dyrt att sluta avtal. I franska 
och svenska omregleringsförfaranden har man, då exploateringsområdet ägs av 
många personer, strävat efter att uppnå en situation som motsvaras av ett område 
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som ägs av en enda byggherre genom att få markägarna att gå samman i ett 
juridiskt samfund. På detta sätt kan kommunen ingå exploateringsavtal med 
samfundet på samma sätt som med enskilda byggherrar. Problematiskt i den här 
situationen är åtminstone de normalt oundvikligt högre kostnaderna som 
uppkommer i jämförelse med om kommunen skulle ha slutit avtal direkt med en 
”stor” exploatör (byggherrens krav på vinst inbesparas dock). Andra problem är 
amatörmässigheten och den mindre risktagningsförmågan hos deltagarna. Detta 
medför att kommunen trots allt måste ta på sig en roll i genomförandet. Enligt 
den svenska ESL-referensgruppen (Larsson 1994b s. 47) har kommunen stora 
möjligheter att påverka och utforma grunden för intressegemenskapen genom de 
villkor man erbjuder; avgörande för möjligheterna att genomföra samverkans-
projekt är dock att förändringarna passar in i de enskilda fastighetsägarnas 
önskemål i fråga om markanvändning och ekonomi. Samarbete och genom-
förande av projekt är nämligen en känslig process där arbetssättet skickligt skall 
anpassas till parternas förutsättningar. Inom områden där markägarna och 
fastigheterna är många, är genomförande enbart med hjälp av frivilliga metoder 
svårt. Omregleringen kan således på sådana områden vara det mest fördelaktiga 
eller funktionsdugliga genomförandealternativet. 
 
Om en plan utan att dess kvalitet blir alltför lidande kan upprättas på ett för 
markägare tillräckligt rättvist sätt, torde en omreglering för att enbart få 
fastighetsgränserna att överensstämma med planen vara onödig åtminstone i 
Sverige. Där kan detaljplanen genomföras med hjälp av separata fastighets-
regleringar och liknande fastighetstekniska åtgärder på initiativ av markägarna 
och/eller kommunen men utan alla parters samtycke. Kommunen kan också om 
den är huvudman för allmänna platser efter genomförandetidens utgång lösa 
mark som inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen 
(PBL 24 §)81. Nyttan av en omfattande omreglering torde i Sverige vara relativt 
liten i ovanstående situationer, eftersom förrättningskostnaderna skulle bli 
relativt höga. På detta sätt kan rationaliseringsnyttan av främst förrättnings-
kostnadernas mängdrabattsnatur gå förlorad. Dessutom kan en enhetlig 
omreglering leda till att vissa investeringar (byggnader) rivs i förtid och därmed 
minskar den totala nyttan. Om man däremot inte kan upprätta planen med 
beaktande av en rättvis behandling av markägarna, är omreglering den enda 
metoden förutom frivilliga avtal, för att utjämna värdet utan att inlösa hela 
området. Inom tyska områden däremot, där fastighetsindelningen inte 

                                                 
81   Metoden har uppenbarligen inte prövats. Orsaken är troligen främst 

att fastigheterna kan påföras betydande infrastrukturkostnader redan 
innan de blir bebyggda. Avsikten är att påskynda bebyggandet. 
(Eidenstedt 1997) 
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överensstämmer med detaljplanen, verkar det inte finnas några alternativa 
metoder till att genomföra planen, såvida inte frivilliga avtal kan träffas82. 
 
Olika genomförandemetoder borde i princip fungera neutralt. Det verkar inte 
rationellt om t.ex. fördelningen av vinsten eller kostnaderna varierar efter vilken 
metod som används. I sådana fall borde alla parter sträva efter att prioritera den 
ur det egna synvinkel en mest fördelaktiga metoden och samtidigt försvåra 
användandet av alternativa metoder.83 Till exempel i Tyskland utförs 
beskärningen av omregleringsnyttan med hjälp av en officiell Umlegung (eller 
Grenzregelung), förutom då sakägarna inbördes avtalar om att utföra 
omregleringen (freiwillige Umlegung) eller då omreglering genomförs direkt vid 
omarronderingsförfarande (Flurbereinigung). Att beskära omregleringsvinsten 
motiveras särskilt med de kostnader som förorsakas kommunen av Umlegung, 
men det skulle vara mera rättvist och neutralt om nyttan endast beskars med 
beaktande av kostnaderna84. Då skulle också kommunen veta när den beskärda 
nyttan inte räcker för att täcka kostnaderna och kunde därmed vid behov öppet 
besluta om att subventionera genomförandet.  
 
Olika genomförandemetoder borde fungera logiskt, vara lättförståeliga och 
transparenta samt även kostnadseffektiva. Å ena siden börde det inte få föreligga 
många olika metoder, eftersom man då inte skulle behärska dem och kunna 
utföra dem tillräckligt bra. Å andra sidan vore det i olika situationer förnuftigt 
att använda den metod som är lämpligast för just det specifika fallet, vilket 
stöder förekomsten av flera metoder. Den praktiska lösningen är kanske att 
utveckla en modulstruktur av verktygslådemodell, där man i varje specifikt fall 
kunde välja och kombinera olika åtgärder (se kap. 7). I förslaget till lag om 
fördelning av byggrätt (SOU 1996:168) har man försökt närma sig den här typ 
av modell. 

                                                 
82   Den stora andelen omregleringar för iordningställande av byggnads-

mark (fig. 3.3.1) tyder också på detta. 
83   Motsvarande Dransfeld & Voß (1993 s. 295). 
84   Dieterich (1990 s. 265) framför att ett skäl till kommunens kostnads-

ansvar är att det är svårt att definiera förfarandekostnaden per 
fastighet. Denna syn är svår att acceptera, eftersom varje 
organisation borde veta vad som förorsakar kostnaderna. Det tyska 
systemet skulle för övrigt möjliggöra att man för utförande av 
omregleringen kunde ordna en anbudstävling då det finns flera 
alternativa omregleringsorganisationer. På detta sätt skulle kostnads-
uppföljning vara anbudsgivarens uppgift. 
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4.7.4 Förhållande till planläggning 
 
Plankvalitet 
 
Om planläggaren vid upprättandet av en plan vet om att de rättviseaspekter som 
hör till planläggningen kommer att lösas i en efterföljande omregleringsprocess 
torde planen kunna få högre kvaliteten än vad som normalt är fallet. Enligt den 
svenska referensgruppen för fältförsök med exploateringssamverkan har man 
med exploateringssamverkan vid planläggning uppnått "bättre rumslig 
gestaltning, naturanpassning och ekonomi än vad som skulle framkommit ur ett 
mera konventionellt förfarande" (Larsson 1994b s. 5, 56). Då de planläggnings-
mässiga resultaten är så goda undrar också referensgruppen, varför efterfrågan 
på ESL är så ringa bland dem som kan ha ett intresse av att ta initiativ. Enligt 
gruppen tycks budskapet till stor del falla mellan två stolar. Planerarna uppfattar 
inte ESL som ett redskap för att lösa planeringsproblem av mera allmän karaktär 
samtidigt som fastighetsägarna är inte vana att se sina intressen i ett större 
sammanhang (Larsson 1994b s. 50). Det verkar således till stor del vara fråga 
om brist på information och kunskap.85  
 
Markägarnas deltagande 
 
Om planläggning utförs parallellt med en omreglering uppstår möjligheten att 
använda sig av omregleringen på ett effektivare sätt samt att en närmare 
växelverkan infinner sig mellan aktiviteterna. Detta kan medföra planer som är 
bättre lämpade för olika parters målsättningar och således kan missnöje och 
besvär över planerna och omregleringen minskas. Det svenska ESL-förfarandet 
möjliggör en tät sammankoppling av planläggning och omregleringsprocess, så 
här finns erfarenheter att hämta. I samband med omreglering har man prövat en 
s.k.. planeringsboksmetod, med vars hjälp man stegvis närmar sig den slutliga 
planlösningen genom att i etapper informera markägarna och samla in deras 
åsikter. Erfarenheterna av detta har varit goda. Vidare har man under ESL-
förrättningar genomgående kunnat enas kring ett visst planläggningsalternativ 
och endast ett överklagande har skett över de fattade exploateringsbesluten. 
(Larsson 1994b s. 4, 35, 48, 53-54) Hur markägarnas deltagande i den parallella 
planläggningen i övrigt har påverkat planeringen har inte utretts. De 
(begränsade) svenska erfarenheterna visar dock att markägarna har en positiv 
inställning till en aktiv markägarmedverkan i samband med exploaterings-
samverkan, vilket torde innebära att inställningen till planläggning i samband 

                                                 
85   De svenska erfarenheterna grundar sig dock på mycket få 

förrättningar, varför det är inte möjligt att dra några säkra slutsatser. 



 

 197

med omreglering är likartad (Larsson 1994b s. 5, 53). Detta framgår även av 
Smidemans (1997) doktorsavhandling.  
 
Markägarnas möjligheter att påverka planläggning och omreglering har 
granskats närmare i Viitanen 1996. 
 
Synergieffekter mellan planläggning och omreglering 
 
Då detaljplanläggning och omreglering utförs samtidigt och/eller om de i övrigt 
har nära förbindelse, torde möjligheten att samla in och utnyttja samma material 
(kartor, inventeringsuppgifter ekonomiska och liknande utredningar osv.) 
möjligtgöra effektivisering av verksamheterna. I den svenska modellen, där man 
i samband med planläggning och omreglering bygger på många likartade 
utredningar och processerna är starkt sammanbundna, finns således synergi-
effekter att hämta. I helhetsprocessen som består av olika stegvisa delprocesser 
med olika ansvarsbärare kan det dock i praktiken vara svårt att uppnå en 
rationalisering (se fig. 4.5.2). Trots att särskilt planläggare skulle ha nytta av den 
(tilläggs)information som insamlas vid omreglering så blir motsvarande nytta i 
det tyska systemet sannolikt liten beroende på att planläggnings- och omreg-
leringsprocesserna är så olika, separata och har olika förutsättningar. För att 
erhålla någon synergieffekt krävs minst att processerna skall utföras parallellt. 
 
I det franska förfarandet upprättas den om detaljplan påminnande omreglerings-
planen i samband med omregleringen och all information som behövs för dess 
upprättande samlas således in vid omregleringen. Informationsflödet gentemot 
den översiktliga planen (POS) är i princip enkelriktat: POS utgör grunden för 
omregleringen. I praktiken är man dock ofta tvungen att ändra POS (Bonnard 
1994) och då torde den information som insamlats i samband med omreg-
leringen vara av stor betydelse för planändringen. Synerginyttan mellan den 
detaljerade planläggningen och omregleringen torde därmed vara störst i det 
franska förfarandet och minst i de tyska metoderna (tab. 4.7.2). I jämförelse med 
kostnaderna för en helt genomförd exploatering torde dessa synergikostnaderna 
vara små men för enskilda byråer på kommunal nivå kan de vara betydelsefulla. 
 
 
Tabell 4.7.2 Synergieffekter mellan (detalj)planläggningen och omregle-

ringen. 
 

 
 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
0 

 
+ 

 
++ 

0  liten nytta 
+  tydlig nytta 
++ betydande nytta 
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4.7.5 Erhållna erfarenheter av omreglering 
 
Såsom redan framgick av kapitel 2.9, hör såväl positiva som negativa faktorer 
till omreglering. Faktorerna beror på resp. lands lagstiftning. Samma faktor kan 
också vara positiv ur en synvinkel (t.ex. för en part) medan den är negativ sedd 
ur en annan synvinkel. 
 
I detta kapitel granskas sammanfattningsvis de erfarenheter som erhållits av de 
tyska, franska och svenska förfarandena. 
 
Tyskland 
 
I det tyska Umlegung är det kommunen som bär ansvaret för dess genomförande 
och den är också enligt lagen skyldig att utföra omregleringen om den behövs 
för att förverkliga en plan eller för att omreglera stadsstrukturen. Det finns 
omfattande och långtgående erfarenheter av förfarandet och själva verksamheten 
och metoderna är befästa. Med hjälp av omreglering får kommunen normalt 
områden relativt snabbt byggnadsdugliga och de utbyggs också ofta snabbt. 
Kommunen kan i samband med omreglering förvärva nödvändiga områden för 
infrastruktur och allmänna områden samt kan räkna sig omregleringsvinsten 
(inte planläggningsvinsten) till godo. Kommunen betalar dock omreglerings-
kostnaderna och bär på så sätt den ekonomiska risken. Ur markägarnas 
synvinkel är Umlegung en mildare metod än tvångsinlösen och huvudparten av 
dem kommer också att äga mark efter omregleringen. Först genom Umlegung 
kan markägarna ofta få rätt att överhuvudtaget bebygga sina områden. Trots att 
Umlegungsvinsten tillfaller kommunen, får markägarna räkna sig plan-
läggningsvinsten till godo. I samband med omregleringen får de ofta nedsättning 
av vissa offentliga avgifter. Den allmänna inställningen till Umlegung bland 
markägarna är positiv, trots att antalet besvär över förfarandet vuxit under senare 
tid. 
 
Frankrike 
 
I Frankrike ligger det ofta i kommunens intresse att AFU-områden uppkommer, 
fastän förfarandet vanligen grundar sig på enskilt initiativ. Det kan finnas behov 
av byggbara tomter i kommunen och med hjälp av AFU-förfarandet kan en 
önskvärd förnyelse genomföras utan större kostnader för kommunen. Ofta ligger 
AFU-områden inom strategiskt viktiga zoner, ibland i anslutning till centrum-
bildningar, eller inom områden, som är oattraktiva i brist på underhåll. 
Oberoende av kommunens markägande inom ett område stöder den således ofta 
AFU-projekt. Vid AFU behöver kommunen inte använda förköp eller 
expropriation såsom i ZAC. Detta är en politisk fördel. AFU-förfarandet är 
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också ett medel för kommunen att undvika exploatering av en privat markex-
ploatör eller någon statlig organisation. Det kan dock vara svårt att övertyga 
fastighetsägarna om förnyelsebehovet. Kommunen kan vid samråd använda en 
markanvändnings plan, POS, och kanske även hota med ZAC. I praktiken 
varierar kommunernas agerande. Fastän exploaterings kostnaderna i princip 
borde betalas av markägarna kan kommunen betala nödvändiga förstudier, 
planeringskostnader eller understödja byggande av in frastruktur. Kommunens 
handlingssätt visar bl.a. på storleken av de kostnader och risker markägarna 
utsätts för i omregleringens inledningsskede; utan kommunalt stöd är det svårt 
att inleda en omreglering (se också kap. 4.6.4). Några kommuner är tveksamma 
till att utge subventioner i någon större utsträckning därför att de kan bli mycket 
höga samtidigt som markägarna får behålla exploateringsvinsten. Vidare är 
många kommuner osäkra över hur de kan använda AFU. (Bonnard 1994) 
 
För fastighetsägaren medför deltagandet i en AFU flera fördelar, såsom 
 
-  marken kommer att bli byggbar, 
-  markägandet kvarstår hos samma markägare (ingen expropriation), 
-  infrastrukturen förbättras, 
-  markägaren får behålla exploateringsvinsten (dock måste han/hon 

också betala kostnader samt överlåta en viss markareal), 
-  skatte- och avgiftslättnader inträder vid ett auktoriserat AFU-

förfarande.  
 
Alla fastighetsägare har dock inte samma intressen och enligt Bonnard (1994) är 
det för några svårt att förstå vad processen egentligen betyder för dem. I 
allmänhet vill fastighetsägarna komma åt den möjliga värdehöjningen och betala 
så litet som möjligt. Med andra ord är de positiva, men det skall ske så billigt 
som möjligt. De väntar sig att erhålla tjänster från kommunen, eftersom de 
betalar skatt. Vidare önskar ingen att hans/hennes mark kommer att inlösas. Det 
finns affektionsvärden, som har betydelse. När man har bildat en AFU-förening, 
så ansluter sig en del av de tveksamma ägarna till föreningen, då de är rädda för 
vad som annars kommer att hända. 
 
AFU-processen är svår att leda. Vanligen behövs det en utomstående part, en 
konsult, som driver AFU-verksamheten. Normalt är denna person en lantmätare. 
Lantmätaren skriver ett konsultavtal med AFU-föreningen och har en drivande 
roll i förfarandet. Han/hon är ofta med som en medlare mellan markägarna och 
kommunen, och har även en pedagogisk roll gentemot markägarna. I samband 
med omregleringen ingår kommunen och markägarföreningen normalt ett 
exploateringsavtal, där de avtalar om planläggningsprinciper och kostnads-
fördelning. Eftersom antalet utförda omregleringar är relativt litet i jämförelse 
med landets storlek och varje förfarande i allmänhet har haft olika parter och 
ledare (särskilt olika markägare som verkar inom en förening), ackumuleras inte 
den nödvändiga kunskapen. Förfarandeprocessen anses också vara svår och trög. 
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Kännetecknande för en auktoriserad AFU är att den skall fungera i samverkan 
mellan tre parter: förening, lantmätare och kommun. En förklaring till 
svårigheterna vid AFU-förfarandet grundar sig enligt Bonnard (1994) på gamla 
(från år 1865 och 1927) stadganden, som inte har anpassats till urbana samman-
läggningsprojekt. Därför måste man varje gång hitta nya lösningar och regler för 
föreningen. Det kan dock noteras, att man i allmänhet inte motsätter sig AFU-
verksamhet.  
 
Sverige 
 
I Sverige grundar sig de erhållna erfarenheterna till stor del på ESL-förfaranden 
som utförts som försöksverksamhet inom ägosplittrade och i allmänhet redan 
delvis bebyggda områden som legat i anslutning till existerande tätbebyggelse 
eller i förorter. Försöken visar att modellen fungerar och verkar i flera 
hänseenden ha upplevts som positiv. För kommunens del gäller att man kunnat 
planlägga och utbygga områden, som utan ESL sannolikt antingen krävt 
kostsamma och vanskliga markköp eller också ett utdraget genomförande i form 
av förtätning inom i stort sett befintliga fastighetsgränser och med befintlig 
vägstruktur. ”Markägaresidan synes också i försöksfallen ha haft en över-
vägande positiv inställning till förfarandet som sådant även om vissa kanske 
motsatt sig själva exploateringen. Flera av de medverkande förrättnings- och 
tjänstemännen har särskilt framhållit den gynnsamma attityden till den ökade 
markägaremedverkan och den större fördelningsrättvisa som ligger i ESL-
systemet." (Larsson 1994b s. 53) 
 
Den större friheten i förhållande till existerande ägogränser har i många fall lett 
fram till bättre terränganpassning, synbarligen lägre kostnader och bättre planer. 
Ändå har "från flera håll framförts att nuvarande ESL-modell i flera hänseenden 
är komplicerad och ineffektiv. Kritik har framförallt riktats mot att kommunens 
medgivande måste lämnas i form av detaljplane- eller områdesbestämmelser 
med samma formella krav och samma besvärsmöjligheter som gäller för 
planantagande i allmänhet." Vidare och då framförallt ur kommunens synvinkel 
verkar kravet om parallellt förberedande av detaljplanering och förrättnings-
handläggning komplicerat. "I många fall skulle det bli enklare om kommunen 
först i samråd med markägarna lade en detaljplan över området med 
förutsättning att den skulle genomföras genom exploateringssamverkan. Själva 
förrättningen kunde därefter utformas som en ren fullföljd av nämnda plan."86 
Förrättningsformen som sådan har visat sig klart positiv fastän systemet bland 
förrättningslantmätare och andra uppfattas som komplicerat och svårhanterligt i 
vissa avseenden. (Larsson 1994b s. 53-55)  
 

                                                 
86  Detta har också föreslagits i ett förslag om en förnyelse av ESL 

(SOU 1996:168). 
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I samband med bl.a. förarbetena till ESL har främst framhävts följande 
potentiella fördelar (Larsson 1994b s. 56-57): 
 

 ”1. Minskade kommunala utgifter för markköp; 
2. Möjligheter till bättre planutforming; 
3. Rättvisare fördelning av exploateringsvinster; 
4. En förhandlingspartner till kommunen skapas; 
5. Ökade finansieringsmöjligheter; 
6. En aktivare medverkan från markägarna; 
7. Möjligheter till snabbare plangenomförande; 
8. Ökat bevarande av befintlig social miljö.” 

 
Av dessa har referensgruppen konstaterat att fördelarna i punkterna 1-4 och 6 
verkligen uppnåtts. De utökade finansieringsmöjligheterna har också fungerat. 
Finansieringen av de nödvändiga inledande utredningarna har däremot visat sig 
vara problematisk. Inom vissa områden har planläggningen uttryckligen utförts 
tack vare ESL, men egentliga erfarenheter från snabbhet i plangenomförande 
och bevarande av den sociala miljön saknas ännu. (Larsson 1994b s. 56-57) 
 
Av de på förhand förväntade nackdelarna eller orsakerna till motstånd har just 
ingendera av följande ännu säkert kunnat beläggas (Larsson 1994b s. 58-60): 
 

 ”1. Förfarandet kan befaras öka markpriserna i området; 
2. Förfarandet kan befaras öka markpriserna i andra områden; 
3. Fastighetsägarna tar en ekonomisk risk; 
4. Fastighetsägarna har liten möjlighet att stå utanför; 
5. Fastighetsägarna kan tvingas sälja sina fastigheter p g a  
    kostnaderna; 
6. Fastighetsägarna saknar ofta kompetens för exploateringen; 
7. Exploateringen kan fördröjas av spekulativa eller andra skäl; 
8. Kommunen kan hamna i en svår situation om ekonomiska  
    svårigheter uppkommer för projekt.” 

 
Smideman har i sin doktorsavhandling analyserat genomförda ESL-projekt och 
kommit till slutsats att det finns flera problem med ESL (Smideman 1997 s. 310-
318), bl.a. alltför många möjligheter till överklagande, otydlig samordning 
mellan olika delprocedurer och deltagande organisationer och då särskilt mellan 
planläggning och ESL-förrättning, för komplicerad process, för stor ovisshet om 
metoden och om dess ekonomiska konsekvenser särskilt i början av förfarandet 
samt brister i flexibilitet vid förrättningen. Ändå anser han att metoden är ett 
viktigt instrument som bör bevaras och också utvecklas, kanske så att 
förfarandet delas upp i två: planeringssamverkan och genomförandesamverkan.  
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4.7.6 Sammanfattning  
 
I jämförelse med de i kapitel 2.9 framförda för- och nackdelarna kan de i 
Tyskland, Frankrike och Sverige konstaterade för- och nackdelarna i regel anses 
små. Det torde till stor del bero på att erfarenheterna i kapitel 2.9 kommer från 
länder med en kraftig befolkningstillväxt och outvecklade förhållanden. I de 
studerade länderna i den här undersökningen är utgångspunkten klart bättre än 
för medeltalet av länder och därmed torde också den möjliga nyttan se något 
annorlunda ut. Tydligt gemensamma drag av nytta är dock påskyndandet av en 
ändamålsenlig förnyelse av stadsstrukturer, inbesparing av kommunala resurser, 
markägares deltagande i kostnader och i processen samt att markägarna 
behandlas jämlikt och rättvist, gagnas ekonomiskt, deras markägande kvarstår 
samt den politiska nytta som åstadkoms. Som problem eller nackdelar framstår 
att processen är invecklad. De värderingstekniska metoderna är dessutom 
krävande. En gedigen sakkunskap krävs. 
 

4.8 Effektivitet och funktionalitet vid omreglering av byggnadsmark 
 
I detta avsnitt granskas slutligen hur omregleringsförfarandenas målsättningar 
förverkligas i de studerade länderna. Särskilt granskas de allmänna mål-
sättningarna, de enskilda markägarnas målsättningar och kostnadseffektiviteten 
genom att studera möjliga orsaker till den rådande situationen. Som grund 
används analysen i kap. 4.1. Där redogjordes för de målsättningar som uppställs 
i de studerade länderna för omreglering av byggnadsmark. Utifrån metodernas 
olikheter är det möjligt att den landsvisa granskningen avslöjar egenskaper som 
underlättar eller försvårar användandet av omregleringsförfaranden. Detta kan 
vidare underlätta utvärderingen av det finska systemet. 
 

4.8.1 Hur omregleringsförfarandenas allmänna målsättningar uppnås 
 
Det finns stora skillnader vid användandet av omregleringsförfarandena i de 
studerade länderna. Det tyska Umlegungsförfarandet används flitigt och regel-
bundet, dvs. det verkar effektivt. Det franska AFU-förfarandet används i mindre 
omfattning, men det verkar emellertid vara ett allmänt förfarande där det 
godkänts och man lärt sig använda det. Det svenska ESL-förfarandet (4 
förrättningar på 10 år) har däremot inte tillnärmelsevis använts i den 
utsträckning man hoppats på, dvs. metoden verkar innehålla negativa 
egenskaper i jämförelse med andra genomförandemetoder. Umlegung synes 
således inneha vissa för omregleringsverksamhet viktiga effektivitets-
egenskaper, medan exploateringssamverkan verkar innehålla negativa element. 
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Tyskland 
 
Umlegung är en helt kommunledd, mycket klart strukturerad metod. 
Omregleringsprocessen är klart åtskild från planläggningen, fastän det finns 
kopplingar. Dessa kopplingar fungerar dock närmast enkelriktat från plan-
läggningen mot omregleringsprocessen. Kommunen tar initiativ till omreg-
leringen, i allmänhet som en del av planläggningen och utifrån ett redan påkallat 
behov. För genomförandet ansvarar i allmänhet en självständig nämnd, men 
kommunen har också andra möjligheter att organisera omregleringen. Mark-
ägarna kan delta i processen och framföra sina åsikter, men de behöver inte ta 
del av omregleringens ekonomiska risk, eftersom kommunen står helt och hållet 
för denna. Som motvikt till denna risk får kommunen tillgodogöra sig hela 
omregleringsvinsten. Som ett resultat av processen får markägarna genast 
byggnadsdugliga tomter klara att, oftast som en från omregleringen fristående 
process, anslutas till det nödvändiga nätet av infrastruktur. Omregleringen tar i 
allmänhet två till tre år, beroende på plansituationen (kortare om planen 
föreligger redan då omregleringen inleds), dvs. förfarandet går snabbt, särskilt 
om man beaktar att upprättande av detaljplan normalt tar tre till fyra år. 
Omregleringsområdena bebyggs sedan i allmänhet inom fyra till fem år efter att 
omregleringen avslutats. Umlegung har använts i stor utsträckning och metoden 
är också allmänt godkänd bland markägarna.  
 
De viktigaste målsättningarna med Umlegung anknyter till plangenomförande, 
områdets förberedelse för bebyggelse, bildande av ändamålsenliga fastigheter, 
en rättvis fördelning av omregleringsvinst och -förlust samt underhåll av 
markpolitiken (se kap. 4.1). Med hjälp av omregleringen verkar kommunens 
målsättningar uppfyllas genom att fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen 
inom områden där anläggande av infrastruktur och bebyggande kommer att ske 
relativt snabbt, dvs. planen genomförs snabbt. Omregleringskostnaderna är för 
ett nybyggnadsområde i allmänhet mindre än avdragna omregleringsvinster, 
vilket medför att omregleringen till och med är vinstbringande för kommunen. 
Markägare och andra omregleringsparter behandlas dessutom jämlikt och 
därmed är antalet besvär över metoden relativt fåtaliga. Antalet har dock stigit 
något. Umlegung fungerar således också bra som ett kommunalt markpolitiskt 
verktyg. 
 
I jämförelse med andra genomförandemetoder används Umlegung tillsammans 
med Grenzregelung i relativt stor utsträckning (andelen är 25 % vid 
genomförandet av bostads- och 15 % av handels- och industrifastigheter). För 
bostadsbyggande utgör endast genomförande baserat på frivillig enskild 
exploatering en större andel (40 %). Handels- och industribyggnader genomförs 
däremot oftast på områden som kommunen anskaffat (50 %). (Dransfeld & Voß 
1993 s. 143) Detta torde utgöra ett bevis på att metoden används i stor 
utsträckning och pekar på dess effektivitet. Å andra sidan kan övriga metoder 
innehålla sådana negativa drag som förhindrar att de används, dvs. 
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beskrivningen av omregleringens effektivitet blir inte rättvis i relation till 
motsvarande metoder i andra länder. Om dessutom metoderna för inlösen av del 
av en byggnadsplats i Tyskland skulle motsvara de svenska och finska 
metoderna, skulle användningen av de frivilliga metoderna och/eller 
exploatörernas valmöjligheter kunna förbättras åtskilligt, medan antalet 
Umlegung antagligen skulle minska. Dransfeld & Voß (1993 s. 292-300) 
framför i alla fall kraftig kritik mot de tyska invecklade genomförande-
metoderna. De anser att goda metoderna skall vara enkla och genomskinliga 
samt att ett område inför en exploatering skall införskaffas av en part, och då 
helst av kommunen. Dieterich87 (1995) instämmer inte i denna deras åsikt, i 
varje fall inte gällande omregleringens ineffektivitet, utan konstaterar att i 
specialfall behövs just lämpliga metoder för olika rådande situationer. 
Uppenbarligen är det så att antalet metoder i sig inte kan vara ett problem, så 
länge de är kända och kan användas. Det torde emellertid vara väsentligt att 
olika metoder i princip fungerar på samma sätt, t.ex. att vinstfördelnings-
egenskaperna skall vara neutrala. Härvid skulle valet av metod grunda sig på 
duglighet för den aktuella situationen. 
 
Frankrike 
 
I Frankrike motsvarar AFU-förfarandets huvuddrag en mycket allmän, i 
allmänhet av en exploatör ledd, lotissement-metod, som används särskilt vid 
utbyggnad av småhusområden. Den största skillnaden är att inom AFU-området 
finns många markägare. Kommunen innehar en stark position i processen då den 
avgör om omregleringen skall få genomföras (om det finns en POS i 
kommunen). Eftersom anhängiggörande av AFU normalt förutsätter ett mark-
ägarinitiativ liksom omfattande utredningar som i sin tur förutsätter sakkunskap 
och medför en tydlig ekonomisk risk, har ett inledande av processen oftast krävt 
att kommunen är delaktig redan i utredningsskedet. Där kommunen har 
kunskapen, resurserna och viljan att främja ett igångsättande och genomförande 
av AFU verkar processen fungera relativt bra. Detta stöds också av förekomsten 
av ett ganska stort antal AFU-organisationer, trots att AFU i jämförelse med 
andra genomförandemetoder använts i relativt liten omfattning.  
 
Med hjälp av AFU erhålls ett byggnadsdugligt område inom vilket markägarna 
ansvarar för byggande och därtill hörande infrastruktur. Den markexploaterings-
vinst processen genererar fördelas rättvist mellan de deltagande markägarna, 
områdets sociala struktur kvarstår till stor del och områdets utvecklingspotential 
utnyttjas. Detta innebär att de uppställda målsättningarna (kapitel 4.1) gott och 
väl uppfylls då omregleringsmetoden används. 
 

                                                 
87   Dieterich var handledare för Dransfeld & Voß’ (1993) forskning. 
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Såsom tidigare (kap. 4.7) konstaterades, är AFU-processen invecklad. Utan god 
sakkunskap kan metoden knappast fungera smidigt. Detta torde främst förutsätta 
att kommunen stöder förfarandet och innehar tillräckliga resurser för att 
upprätthålla den kunskap som krävs. Eftersom det finns många små kommuner i 
Frankrike, kan man emellertid anta att kommunernas resurser liksom 
exploateringsbehov ofta inte räcker till för att upprätthålla den kunskapsnivån 
som ett effektivt omregleringsförfarande förutsätter. Ett alternativ är att utveckla 
metoden så att den franska yrkeskåren av markexploatörer skulle bli intresserad 
av att dra processen eller åtminstone delta aktivt i den. I annat fall torde metoden 
ur processynvinkel kunna vara effektiv bara i de största kommunerna. Enligt 
Bonnard (1994) prioriterar dock kommunerna AFU för att de yrkesmässiga 
exploatörerna kan hållas borta från de områden som skall utvecklas. Agerandets 
egentliga orsak är oklart, men torde kunna hänföras till viljan att prioritera de 
egna kommuninnevånarna (utvecklings vinsten kommer dem till godo), vilket 
kan anses vara politiskt fördelaktigt (enligt kapitel 4.7.5 anser många kommuner 
AFU vara politiskt fördelaktigt). Dessutom torde kommunens ställning i AFU-
processen vara starkare då inga professionella exploatörer verkar inom området. 
Prisnivån på marken kan också hållas nere. Detta stöder emellertid inte tanken 
på prioritering av en enkel och av endast en aktör ledd exploatering som en 
marknadsmässigt effektiv metod.  
 
Man kan dock fråga sig varför professionella exploatörerna inte medverkar i 
förfarandena. Det torde finnas möjligheter för vinst även för exploatörerna men 
kanske är initieringsrisken för dem för stor. Det torde sannolikt vara så att man 
under ett efterskede av en högkonjunktur på fastighetsmarknaden inspireras av 
omregleringsmöjligheten, men att själva bebyggandet av omregleringsområdet 
genomförs först vid följande högkonjunktur. Ett område står färdigt och liksom 
inväntar följande konjunkturcykel. Det kan därför vara troligt att renodlade 
fastighetsinvesterare inte har något större intresse av en omreglering, eftersom 
den förväntade avkastningen ligger långt fram i tiden. Väntan medför stora 
räntekostnader. Dessutom är det knappast sannolikt att fastighetsägarna beaktar 
detta väntevärde i tillräcklig utsträckning vid prissättning av sina fastigheter. 
Detta leder till att åtminstone vid omreglering av områden där kontinuerlig och 
kraftig efterfrågan inte finns, kommer professionella fastighetsexploatörer 
knappast att verka. Omregler ingarna genomförs därför troligen av markägare 
med liten kunskap om exploatering, dock med hjälp av offentliga samfund 
och/eller sakkunniga konsulter. Detta framgår även tydligt av Bonnards (1994) 
artikel. 
 
Sverige 
 
Erfarenheterna från det svenska ESL-förfarandet är ringa, trots att de 
anhängiggjorda förrättningarna undersökts noga och på så sätt har utvärderingar 
gjorts om förfarandets effektivitet och utvecklingsbehov. Planläggningsmässiga 
och markägarnas deltagarmässiga målsättningar som hör till omregleringen 
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verkar kunna uppfyllas med hjälp av metoden. De målsättningar som hör till 
fördelningen av exploateringsvinsten verkar också kunna uppfyllas trots att den 
lagstadgade modellen som sådan inte har använts i de genomförda för-
rättningarna. Det verkar dock finnas problem med metodens snabbhet och 
funktionsduglighet och dessa problem stör dess effektivitet. 
 
Inom ESL har kommunen möjlighet att tillåta och vid sidan av markägarna 
också anhängiggöra en förrättning. Det ringa antalet förrättningar avslöjar att 
trots planläggningsmässiga fördelar har kommunerna, åtminstone i inlednings-
skedet, inte varit benägna att genomföra omregleringsförrättningar. Det verkar 
som om det inom förrättningsprocessen finns något som enligt kommunerna inte 
fungerar på bästa möjliga sätt. Detta ger samtidigt en fingervisning om att med 
hjälp av andra, traditionella genomförandemetoder kan de viktigaste mål-
sättningarna uppnås effektivare. Med undantag av den rättvisa behandlingen av 
markägarna vid fördelning av planläggnings vinsten/byggnadsrätterna torde alla i 
kapitel 4.1 framställda målsättningarna kunna uppfyllas med hjälp av andra 
metoder (t.ex. deltagande vid planläggning, fastighetsregleringar och AL-
förrättningar). 
 
Det ringa antalet förrättningar förstärker också Smidemans (LMV 1993 s. 6-7; 
Smideman 1997 s. 58-59; se också kap. 2.5.2) argument för att genomförande av 
en omreglering kräver att kommunen är positivt inställd till saken. Tvärtemot 
detta kan den slutsatsen dras, att ett system för genomförande av bebyggelse 
som inte har den kommunala sektorns välsignelse, är sannolikt av liten 
betydelse. 
 
I Sverige har ett förslag (SOU 1996:168) om en totalförnyelse av ESL framlagts. 
Förslagets bärande idé är att ESL:s egenskaper (t.ex. fördelning av exploa-
teringsvinsten) skall avskiljas till en separat lag, som sedan enligt behov skall 
kunna användas skilt för varje exploateringssituation genom att i detaljplan ha 
möjlighet att ange att planen skall genomföras enligt en föreslagen lag om 
fördelning av byggrätt (s. 46-50, 80). Detta förstärker hypoteser om att effekti-
viteten vid exploateringssamverkan inte är optimal. 
 

4.8.2 Omreglering som metod att förverkliga markägarnas målsättningar 
 
Såsom framgick av kapitel 2.2 och 2.5, har markägarna i allmänhet inga gemen-
samma målsättningar för en exploatering. Vissa kan anse att den just vid den 
tidpunkten inte ens är nödvändig, medan andra åter vill kraftfullt förbättra sin 
omgivning eller uppnå ett ekonomiskt resultat. Att dra en entydig slutsats om 
effektiviteten torde således vara omöjligt. Vissa allmänna slutledningar torde 
dock kunna göras. 
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För de markägare som vill genomföra en exploatering torde fördelarna höra till 
själva genomförandet av processen. De viktigaste aspekterna torde härvid vara 
att få processen påbörjad, att påverka processens gång och dess resultat samt att 
erhålla en rättvis nytta av processen. Markägaren har rätt att ta initiativ till AFU. 
Vid exploateringssamverkan kan en markägare ansöka om förrättningen, 
förutsatt att kommunen har möjliggjort detta med en planbestämmelse. Vid 
Umlegung har markägaren ingen initiativrätt. I praktiken kan rätten att ta 
initiativ dock krympa till att vara marginell, om den innebär en ekonomisk risk 
som är betydande i jämförelse med markägarens möjlighet och/eller 
nyttoförväntningar. I allmänhet är den praktiska risken med ett initiativ sannolikt 
stor. 
 
Under processens gång har markägarna möjlighet att delta och påverka de beslut 
som fattas, men de har ingen egentlig beslutanderätt, med undantag av AFU och 
i begränsad omfattning i vissa frågor inom ESL. De har dock i allmänhet rätt att 
avtala om åtskilliga frågor i samband med omregleringen. Dessutom kan de 
besvära sig över omregleringsbesluten. Det mest problematiska torde ligga i att 
påverka den från omregleringen separata planläggningen, där dock de viktigaste 
förutsättningarna för lönsamheten i att genomföra omregleringen fastsläggs (se 
också Viitanen 1996). 
 
Alla behandlade förfarandena strävar till att fördela den nytta och de kostnader, 
vilka uppstår till följd av omregleringen, rättvist mellan deltagarna. Åsikterna 
om både vad som är rättvist och fördelningsmetoderna varierar dock. I Tyskland 
kommer omregleringsnyttan kommunen till godo. Markägarna får efter 
anslutningen till infrastruktur byggnadsmark eller på annat sätt enligt planen 
dugliga tomter och de får också räkna sig planvinsten till godo. Om fastigheten 
efter omregleringen är mindre värd än innan, har markägaren rätt till ersättning. 
I Sverige och Frankrike verkar markägarna erhålla hela exploateringsvinsten om 
de inte avtalar med kommunen om annat. Nyttan fördelas mellan deltagarna i 
förhållande till ägandeandelarna, såsom de var före omregleringen. 
 
De markägare som motsätter sig omregleringen kan påverka beslutet om 
förrättningens förutsättningar i samband med omregleringen och eventuell plan-
läggning. I Frankrike och Sverige förutsätter ett inledande av omregleringen att 
opinionsvillkoret uppfylls, vilket medför att ett tillräckligt stort motstånd 
förhindrar genomförande. Dessutom är förutsättningsbeslutet överklagbart. Efter 
att omregleringen inletts kan de svenska markägare, som motsätter sig 
förrättningen, stå utanför eftersom deltagandet är frivilligt. Deras fastigheter kan 
dock i vissa fall inlösas för projektet. I Frankrike kan de som motsätter sig 
omregleringen kräva att deras fastigheter inlöses och på så sätt utträda ur 
projektet. Också i Sverige finns under vissa förutsättningar en möjlighet att 
kräva inlösen av fastigheten. I Tyskland däremot är möjligheterna små att 
motsätta sig en omreglering. 
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4.8.3 Kostnadseffektivitet 
 
I denna undersökning har inte det egentliga syftet varit att införskaffa 
information om omregleringsförrättningarnas kostnader. Av litteraturen att döma 
verkar det inte heller ha gjorts särskilt heltäckande utredningar i saken. Enligt de 
tyska erfarenheterna medför Umlegung inom nybyggnadsområden i allmänhet 
större nytta än kostnader, men vid förnyelse av redan bebyggda områden får 
kommunen räkna med att ta på sig en del av omregleringskostnaderna. I början 
av 1960-talet varierade Umlegungskostnaderna inom nybyggnadsområden 
mellan 1-2 DEM/m2 mark, medan kostnaderna för förnyelse av redan bebyggda 
områden var 5 DEM/m2 eller mer88. (Dieterich 1990 s. 265)  
 
Enligt den franska och svenska omregleringens utgångspunkter skall den i 
princip vara vinstbringande. I praktiken verkar detta också stämma (bl.a. 
Bonnard 1994; Smideman 1997). 
 
Det är mycket sannolikt att omreglering av byggnadsmark i huvudsak är vinst-
bringande och dess kostnader jämfört med användandet av alternativa metoder 
under motsvarande förhållanden verkar åtminstone vara konkurrenskraftiga. Den 
fastighetstekniska delen av omregleringskostnaderna torde till största delen bestå 
av fastighetsvärdering och upprättande av omregleringsplan. Värderings kost-
naderna beror mycket på antalet värderingar och på noggrannheten. Det verkar 
som om omregleringsförfarandena förutsätter att två värderingar utförs. I 
praktiken kan värderingar i åtminstone Frankrike och Tyskland ske med hjälp av 
schematiska och ganska översiktliga beräkningar, då detta är tillräckligt med 
beaktande av fördelningsmetodernas natur och noggrannhet. Att sträva efter en 
alltför noggrann värdering leder endast till skenbara resultat och till att 
förhandlingskostnaderna stiger på samma gång som källorna till missnöje ökar. 
 
Kostnaderna för upprättande av en omregleringsplan beror väsentligen på dess 
innehåll, särskilt på antalet markanvändningslösningar. Om markanvändningen 
lösts detaljerat redan i planläggningsskedet, såsom i Tyskland, är upprättandet 
av omregleringsplanen i allmänhet inte särskilt arbetsbetungande. Om däremot 
planen skall uppfylla samma krav som en detaljplan, såsom i Frankrike, ökar 
arbetsinsatsen men samtidigt ökar möjligheten att finna lösningar som 
tillfredsställer deltagarna. Samma situation som i Frankrike återfinns också i 
Sverige, där detaljplanen upprättas parallellt med omregleringen. 
 
Det synes inte finnas undersökningar vad gäller omregleringars kostnads-
effektivitet och då inte heller i jämförelse med andra metoder. I början av denna 

                                                 
88   I Österrike är kostnaderna för en tyskliknande Baulandumlegung ca 

10 ATS/m2 och kostnaderna för gemensamma anordningar 40-100 
ATS/m2 (BOKU 1996). 
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undersökning framhävdes att förhandlingskostnader för att genomföra 
exploatering inom områden med splittrad fastighetsstruktur är höga och de 
kanske kunde nedbringas med hjälp av omregleringen. I Frankrike synes 
påståendet ha stöd då Bonnard (1994) framhäver att i stadsstrukturen centralt 
belägna områden med splittrad fastighetsstruktur ofta blir oexploaterade, 
eftersom privata exploatörer inte är intresserade av dem. Artikeln innehåller 
dock motstridiga aspekter: Ibland hotar kommuner med en mer helhetstäckande 
exploateringsmetod för att få en omreglering påbörjad och i andra fall 
subvensionerar och också i övrigt främjar kommuner omreglering för att hålla 
yrkesmässiga markexploatörer borta. Det är emellertid klart att då omreglering 
påbörjas i Frankrike har förfarandet starkt stöd bland markägare vilket påvisar 
att förfarandet tycks vara fördelaktigare för markägare än alternativa metoder.  
 
I Tyskland grundar sig omreglering på en lagstadgad kommunal skyldighet och 
således kan förfarandets effektivitet närmast bara jämföras med frivilliga 
avtalsbaserade omregleringar (freiwillige Umlegung). Antalet genomförda 
frivilliga omregleringar torde tyda på att vinsten åtminstone i enkla fall med ett 
relativt litet antal delägare överskrider förhandlingskostnader plus värdet av den 
mark som vid Umlegung avskärs till kommunen (för att täcka den del av 
Umlegungens förfarandekostnader som kommunen skall ansvara för).  
 
I Sverige är antalet genomförda omregleringsförrättningar för litet för att dra 
några slutsatser om kostnadseffektiviteten. I Sverige finns det också effektiva 
alternativa genomförandemetoder för plangenomförande (t.ex. inlösen) varför 
omreglering kanske inte skall utvärderas på grundval av kostnadseffektivitet 
utan närmast efter förmågan att kombinera planläggning med genomförande och 
då i samverkan mellan markägare och kommun.  
 

4.8.4 Slutsatser om omregleringsförfarandenas funktionalitet 
 
Den utförda granskningen visar att omreglering används flitigt i Tyskland, något 
i Frankrike och mycket litet i Sverige. Eftersom omregleringsverksamheten som 
sådan verkar uppfylla de enskilt fastslagna målsättningarna torde orsaken till 
situationen stå att finna i själva processen, organisationerna och förfarandets 
egenskaper samt tillgången till andra genomförandeinstrument. 
 
I Sverige och Frankrike är omregleringsprocesserna krångliga och krävande. 
Detta beror till stor del på att många uppgifter skall skötas i en och samma 
process inom ett område, som pga. ägande- och fastighetsstruktur är mycket 
svårhanterliga när det gäller att åstadskomma en helhetsbetonad mark-
exploatering. T.ex. Bonnard (1994) betonar betydelsen av bristen på kunnande 
som en orsak till ringa användning av AFU-förfarandet. I Tyskland är 
processerna betydligt klarare och mängden uppgifter som skall genomföras 
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mindre än i de andra länderna. I Tyskland stöds processen dock av att kommun 
måste använda Umlegung under vissa förhållanden. 
 
Omregleringsorganisationerna varierar mycket mellan de olika länderna. I Tysk-
land genomförs omregleringen i kommunens regi, oftast genom en själv ständig 
kommunal nämnd, men kommunen kan också ge uppdrag åt t.ex. en statlig 
myndighet eller en auktoriserad lantmätare att leda processen. I Frankrike svarar 
en markägarförening tillsammans med en anställd expert för att omregleringen 
genomförs. Experten fungerar till stor del såsom en medlare mellan föreningen 
och kommunen men utan beslutsrätt. I Sverige svarar lantmäterimyndigheten för 
omregleringen. Det kan också vara en kommunal lantmäterimyndighet. 
Dessutom ansvarar markägarna i Sverige genom en förening normalt för de 
uppgifter som inte hör till den egentliga omreglerings förrättningen. Den 
kommunledda omregleringen i Tyskland är vanligast förekommande vilket ger 
en fingervisning om att kommunerna vill behålla kontrollen över 
markanvändningsärendena. I länderna där kommunen har rätt att besluta om att 
möjliggöra och/eller genomföra omregleringen, men i praktiken inte befogenhet 
att ansvara för genomförandet är omregleringar mera sällan förekommande 
(Frankrike, Sverige). 
 
Vad gäller förrättningens egenskaper har ovan konstaterats problem med den 
ekonomiska risk sökande tar i förprocessen. I Frankrike och Sverige kan risken 
vara betydande ekonomiskt sett. I Tyskland är det kommunen som svarar för 
alla omregleringskostnader, så där har inte ekonomin varit något hinder. Också i 
övriga länder kan kommunen ta på sig risken i ansökningsskedet t.ex. genom att 
själv sätta igång omregleringen eller genom att avtala om riskfördelning med 
initiativtagaren. Så verkar man ha förfarit i Frankrike och Sverige, men viljan att 
påbörja förfaranden har inte varit stor hos kommunerna. I Tyskland får 
kommunen tillgodoräkna sig omregleringsnyttan och kan på så sätt täcka sina 
kostnaderna och till och med göra vinst. Kommunen får dock inte tillgodogöra 
sig den värdestegring som åstadkoms av planen. I Frankrike och Sverige har 
kommunerna också goda möjligheter att med stöd av exploateringsavtal få ta del 
av exploateringsnyttan. Detta förklarar inte heller skillnaderna i användningen 
av omreglerings förfarandena. 
 
Det som kvarstår i detta skede verkar, förutom de landsvisa skillnaderna, endast 
vara kommunens vilja att leda omregleringsförfarandet, men detta verkar inte 
riktigt trovärdigt förutom kanske i Sverige. Det kan antas t.ex. på grund av 
Larssons (1994a) fingervisning om den offentliga sektorns rädsla att förlora sin 
roll som utvecklingsledare i länder där kommunens roll traditionellt har varit 
stark även vid detaljerat genomförande (såsom i Sverige). Hans uppfattning är 
att denna rädsla är överdriven, eftersom samhället i samband med omregleringen 
har många möjligheter att övervaka verksamheten (jmf. kap. 1.1).  
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Orsakerna torde således stå att finna i huvudsak bland de landsvisa faktorerna 
eller i tradition. I Tyskland torde en betydande faktor utgöras av omreglerings-
tvånget då kommunen konstaterar att plangenomförandet förutsätter att 
fastigheterna omregleras och att enklare (frivilliga) metoder inte är tillräckligt 
effektiva. I övriga länder fungerar de alternativa metoderna så effektivt, att 
kommunerna inte har något större behov av att dra igång några tvångsmetoder 
mot markägarna. I dessa länder är också befolkningstätheten och byggnads-
behovet betydligt mindre än i Tyskland, vilket medför att kommunerna kan 
vänta och låta områdena ”mogna”. En bidragande orsak torde också kunna vara 
omregleringsprocessens krånglighet. Om de nya svenska förslagen (SOU 
1996:168) förverkligas kommer framtiden att utvisa vad en indelning av verk-
tygsbox-natur av processens olika delar kommer att medföra. Om inte heller 
detta leder till att de egenskaper som hör till att omregleringen utnyttjas, kan inte 
heller processerna vara orsakerna till att omreglering inte används. I alla fall 
hänvisar detta till ett behov av att skräddarsy omregleringsförfarandet för ett 
enskilt lands traditioner för markexploatering.  
 
Ur en jämförelse med övriga länder kan ännu en annan hypotes uppställas. Delat 
ansvar fungerar inte utan en av parterna – kommun eller markägare – måste ha 
fullt ansvar för förfarandet medan systemet samtidigt skall vara utformat så att 
den andra parten har förtroende för verksamheten.  
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5 Planläggning och plangenomförande i Finland 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över Finlands planläggnings- och 
plangenomförandesystem samt att förstå likheter och skillnader gentemot 
motsvarande system i Sverige, Tyskland och Frankrike. Vidare är strävan att ta 
fram positiva och negativa karaktäristika i systemet för att få en bas för 
granskning av omregleringsverksamhet i Finland och då särskilt dess utveck-
lingsmöjligheter. Granskningen grundar sig mestadels på lagstiftning, litteratur 
och artiklar men också på samtal med finska experter samt på mina tidigare 
undersökningar (speciellt Viitanen 1991 och Viitanen 1996) och egna 
erfarenheter. Om planläggning och förverkligande av planer stadgas särskilt i 
markanvändnings- och bygglagen (MBL) som gäller i hela Finland förutom 
Åland.89 Lagen trädde i kraft i början av 2000 och ersatte byggnadslagen (BL) 
från år 1958 (MBL 207-208 §§). Erfarenheter saknas visserligen i stor 
utsträckning rörande den nya lagen men ändringarna i jämförelse med 
byggnadslagen vad gäller omregleringsverksamhet, synes vara relativt 
marginella. En orsak till detta torde vara att förnyelsen med markanvändnings- 
och bygglagen förnyade inte systemet för plangenomförande och inte heller 
fördelning av kostnadsansvar vid genomförande. Genomförandefråga kommer 
att utredas separat vid senare tillfälle och då av miljöministeriet. (RP 101/1998 s. 
44; Ekroos & Majamaa 2000 s. 38) 
 

5.1 Inledning 
 
Finland såsom de andra studerade länderna tillhör Europeiska Unionen och 
rättssystemet grundar sig på romerska rättstradition. Finlands befolkning, 5,1 
miljoner är klart mindre än i de andra länderna (invånarantalet motsvarar det i 

                                                 
89  Åland har en egen byggnadslag, vars bestämmelser dock liknar 

bestämmelserna i övriga delar av landet. Bestämmelserna i Ålands 
byggnadslagstiftning behandlas inte. 
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vissa tyska delstater) men arealmässigt (338.000 km2) står Finland klart nära de 
andra. Detta innebär att Finland har den lägsta invånartätheten (16 inv/km2) 
bland de studerade länderna (Tyskland 230 inv/km2, Frankrike 106 inv/km2, 
Sverige 20 inv/km2). På grund av befolkningens koncentration till några 
(stor)stadsområden är skillnaderna i de byggda samhällsstrukturerna dock inte så 
stora som de genomsnittliga siffrorna låter förstå. T.ex. är invånartätheten i 
södra Finland i Nylands landskap 198 inv/km2 och i huvudstadsregionen 
(920.000 inv.) 856 inv/km2. Stadsbefolkningens andel i Finland (64 %) är dock 
klart lägre än i de andra länderna (75-87 %). (Statistikcentralen 1998) 
 
På det lokala planet utövas förvaltningen i Finland såsom i de andra länderna av 
kommuner. Förvaltning och ekonomi skiljer sig tydligt från de andra. I Finland 
finns det 455 kommuner med i medeltal 11.200 invånare och med en genom-
snittsareal om 740 km2. Således är de finska kommunerna invånarmässigt ca en 
tredjedel av de svenska kommunerna men de är klart större än de tyska och 
franska kommuner (se kap. 3.1). 47 kommuner hade över 20.000 invånare 
(1996) (den största Helsingfors ca 560.000). 192 hade under 4.000 invånare, 
dvs. 40 % av kommunerna. Arealmässigt är bara de svenska kommunerna 
(1.520 km2) större än de finska kommunerna (i Tyskland 15 km2 och i Frankrike 
20 km2) (Statistik centralen 1998 s. 48, 51) Således är en typisk finsk kommun 
invånarmässigt ganska liten men arealmässigt stor.  
 
De finska kommunerna har en vidsträckt autonomi och beskattningsrätt. 
Kommuninvånarnas självstyrelse är tryggad i grundlag (GL 121 §). Kommunens 
beslutanderätt utövas av fullmäktige som väljs av invånarna vart fjärde år genom 
proportionella val. Röstberättigade är kommuninvånare som fyllt 18 år. 
Kommunstyrelsen svarar för den kommunala förvaltningen och ett förvaltnings-
maskineri, lett av kommundirektören. Kommundirektören är en tjänsteman som 
väljs av kommunfullmäktige (KL 24 §). Huvuddelen av kommunens ansvars-
uppgifter regleras i lag. För att finansiera verksamheten uppbär kommunerna 
inkomst- och fastighetsskatt samt vissa avgifter. De får vidare statligt understöd 
i form av statsandelar. Den statliga andelen av kommunernas ekonomi varierar 
ansevärt beroende på kommunernas resurser. I genomsnitt är den statliga 
andelen ca 20 % och skatteinkomsterna nästan 50 % av kommunernas totala 
inkomster. (Kommunförbund 1998) 
 

5.2 Planläggning 
 
Kommunen har i Finland såsom i de andra studerade länderna en principiell 
stark ställning vid styrning av planläggning och byggande, medan den statliga 
förvaltningen har en rådgivande och/eller övervakande funktion. Detta medför 
att det egentligen inte finns något fullständigt planmonopol; i Finland har man 
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dock vant sig vid att tala om planmonopol fastän det normalt har varit 
obligatoriskt att underställa kommunala planer statliga myndigheter. 
 
Ursprungligen sörjde staten (kronan) för planering. Stadsplan upprättades 
vanligen på plats av någon berömd lantmätare och härskaren godkände den. 
(Jokiperä 1988 s. 67) År 1873 fick städerna planeringsrätt/skyldighet (Kom-
munalförordning 1873), men om stadens planeringsmonopol kan man börja tala 
först från början av 1932, då staden fick rätt att planera också privat- och 
statsägd mark (Stadsplanelagen 145/1931). I 1958 års byggnadslag stärktes 
städernas planmonopol då de också fick rätten att upprätta generalplaner. Lands-
kommunerna fick byggnadsplanerätt 1967 [BL (250/1966); Hyvönen 1988 s. 
689]. År 1969 fick markägare inom strandområden rätt att upprätta strandplaner 
för fritidsbebyggelse. Strandplan antogs dock av kommunen och underställdes 
statliga myndigheter för fastställelse (BL 123a-d §§). Revideringen av bygg-
nadslagstiftningen fr.o.m. 1.1.2000 strävar bl.a. efter att förenkla plansystemet 
liksom övrig styrning av byggnadsverksamhet. I nya MBL betonas ett öppet och 
interaktivt planeringsförfarande och utvärdering av planers konsekvenser. 
Kommunalt beslutsfattande har förstärkts genom att kommunala planernas 
underställelseplikt slopas såsom också skillnaderna mellan olika kommun-
former. (RP 101/1998 s. 1, 8-9) Tendensen till ökat kommunalt ansvar är således 
densamma som i de andra studerade länderna (se kap. 3.2). 
 
Planeringen leds och övervakas av miljöministeriet och de regionala miljö-
centralerna (MBL 17-18 §§). Plansystemet i Finland med olika plantyper (land-
skapsplan, generalplan, detaljplan och tomtindelning) påminner mest om det 
tyska systemet fastän skillnaden i invånartäthet är som störst mellan dessa länder 
(se kap. 3.2 och fig. 5.2.1). Utöver de egentliga planerna kan statsrådet god-
känna riksomfattande mål för områdesanvändning och regionstrukturer. (MBL 4 
§) 
 
En landskapsplan för flera kommuner upprättas av speciella kommunala förbund 
(landskapsförbund), medan generalplaner är kommunala planer som anger 
grunddragen för nyttjande av områden i kommun (MBL 4, 26 §§). Inom 
kommun används därtill detaljplaner. Inom detaljplaneområden skall även en 
tomtindelning upprättas för byggnadskvarter (MBL 78 §). För byggande av gata 
skall gatuplan utarbetas (MBL 85 §; MBF 41 §). Byggande styrs därtill av 
kommunala byggnadsordningar (MBL 14 §). 
 
Planhierarkin är uppbyggd så att en översiktlig plan fungerar som ledning för en 
mera detaljerad plan samtidigt som översiktlig plan inte är giltig inom områden 
med en mera detaljerad plan (MBL 25, 32, 35, 42 §§; Ekroos & Majamaa 2000 
s. 57-58; Larma et al. 1992 s. 127-128). I princip borde således en översiktligare 
plan föregå en mera detaljerad, men i praktiken är det ofta tvärtom. Såsom 
Paunila (1996 s. 10, 30) hävdar fungerar den hierarkiska planeringen med flera 
nivåer på ett icke funktionellt sätt. Centrala problem han anför är bl.a. 
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undantagstillståndssystemet, planernas olika tidshorisonter, skalskillnader, plan-
genomförandes obundenhet till planering samt människornas oförmåga att 
behärska den mångdimensionella helheten. Dessa argument är även i övrigt 
vanliga i Finland. Det är ännu oklart om och i vilken grad situationen kommer 
att förbättras genom den nya mark- och bygglagen eftersom det nya plan-
systemet är snarlikt det tidigare. 
 

 
Fig. 5.2.1 Plansystemet i Finland (efter Ekroos & Majamaa 2000 s. 58). 
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Det är kommunens uppgift att ansvara för allmän planering av byggnads-
verksamhet och planläggning, samt för övervakning av att dessa följs. 
Planläggningsärenden sköts vanligtvis på uppdrag av kommunstyrelse med 
undantag från större städer med över 100.000 invånare där de utförs av en 
specialnämnd. År 1995 deltog sammanlagt ca 1.200 personer i kommunernas 
planläggningsärenden. Av dessa hade 36 % akademisk utbildning (arkitekter 21 
%, diplomingenjörer 10 % och övriga akademiskt utbildade 5 %), och 22 % 
utbildning på institutnivå. I städer och andra större kommuner utförs detalj-
planering normalt av arkitekter, medan det ofta är lantmätare i medelstora 
kommuner. Utöver egen personal använder särskilt små kommuner konsulter för 
planläggning.90 Kommunernas konsultkostnader för planläggning var år 1990 ca 
70 milj. mk, och fr.o.m. år 1993 var de ca 40 milj. mk/år. Planläggningens andel 
av kommunernas konsultkostnader är nästan 70 %. Kommunernas totala 
kostnader för planläggningen inkl. alla personal- och konsultkostnader var år 
1995 270 milj. mk, vilket ger ca 54 mk/invånare. (Kom 1997:16 s. 44-45) Efter 
MBL skall en kommun med mer än 6.000 invånare fr.o.m. år 2002 ha behörig 
planläggare (MBL 20, 220 §§). 
 

5.2.1 Planering på landskapsnivå 
 
Landskapsplan upprättas av landskapsförbund (tidigare regionplan av 
regionplansförbund) och fastställs av miljöministeriet (MBL 27, 31 §§; BL 19, 
25 §§). Planen innefattar en schematisk plan angående nyttjande av ett område 
eller ett delområde i landskapet (MBL 4 §). Den tjänar som ledning för upp-
rättande och ändring av generalplan och detaljplaner samt också för åtgärder 
som eljest vidtagas för reglering av nyttjandet av områden (MBL 25, 32 §§). I 
praktiken utarbetas landskapsplaner i etapper för olika ändamål eller för 
särskilda sektorer såsom för centralnät, miljöskydd, tätorter osv. 
Områdesreserveringarna i fastställda regionplaner omfattade i början av år 1997 
sammanlagt 43 % av landets areal (Kom 1997:16 s. 40). Finsk landskaps-
planering liknar tyska regional planering. 
 

5.2.2 Generalplanläggning 
 
Generalplan anger grunddragen för nyttjande av områden i kommun och styr 
detaljplanering och byggande (MBL 35, 42 §§). Tidigare var den obligatorisk i 
städerna men numera skall den utarbetas och hållas aktuell i den mån det är 
nödvändigt (BL 25 §; MBL 36 §). Beroende på kommunens vilja kan planen 

                                                 
90 I 2/3 av de finska kommunerna finns ej anställd planläggnings-

personal (Paunila 1996 s. 8). 
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antas med olika rättsverkningar eller utan sådana (MBL 41-45 §§). Kommun-
fullmäktige godkänner en generalplan (MBL 37 §).  
 
Generalplaner utan rättsverkningar är den vanligaste typen av generalplan men 
under senaste åren har kommunerna allt oftare börjat upprätta generalplaner med 
rättsverkningar. År 1997 var ca 20 % av alla generalplaner fastställda eller 
underställda fastställelse, dvs. hade getts rättsverkningar. Generalplaner med 
rättsverkningar omfattar emellertid bara ca 7 % av Finlands landareal (Ekroos & 
Majamaa 2000 s. 35). I början av år 1997 fanns 1.990 st. färdigställda eller 
påbörjade generalplaner, medan motsvarande siffra i början av 1980-talet var ca 
200. (Kom 1997:16 s. 40)  
 
I praktiken upprättas generalplaner normalt för en del av kommunen (del-
generalplan).91 I mindre tätorter (byar) och inom specialområden (stränder) går 
det även att styra byggande enbart genom (del)generalplaner utan detaljplaner 
men vanligtvis behövs det en detaljplan för reglering av tätbebyggelse dvs. av 
områden i behov av planering enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL 
44, 72, 137 §§). Nuförtiden är det också möjligt att utarbeta en gemensam 
generalplan för flera kommuner för styrning av markanvändningen i allmänna 
drag och för samordning av kommunövergripande funktioner (MBL 46 §). En 
gemensam generalplan med rättsverkningar skall underställas miljöministeriet 
för fastställelse (MBL 47 §). 
 
En jämförelse mellan de andra studerade länderna visar att deras general-
planerna skiljer sig betydligt från varandra till innehåll och användningsområde 
(se tab. 5.2.1). Det klart mest mångsidiga och samtidigt mest invecklade 
systemet är fortfarande det finska, medan den svenska översiktsplanen som 
närmast påminner om en kommunal strategi verkar vara den enklaste och mest 
flexibla varianten. Den nya markanvändnings- och bygglagen synes inte ha gett 
några större ändringar i den finska generalplanens innehåll. 
 

                                                 
91  Den största delen av kommunernas generalplaner är s.k. delgeneral-

planer. Det fanns i början av år 1997 89 st. färdigställda och 23 st. 
påbörjade generalplaner omfattande en hel kommun. (Kom 1997:16 
s. 40) 
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Tabell 5.2.1 Generalplaners egenskaper i de studerade länderna (kompletterad 

från tab. 3.2.1). 
 

 
Egenskap 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Obligatorisk 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Bindande verkan mot 
markägare 

 
Ja/Nej* 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ja 

 
Bindande för den 
detaljerade planläggningen 

 
Ja/Nej* 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Kräver statens fastställelse 

 
Nej/Ja** 

 
Ja 

 
Nej 

 
Nej 

* Beroende på verkningsgrad  
**  Gemensam generalplan med rättsverkningar för flera kommuner 

kräver fastställelse.  
 

5.2.3 Detaljplaneläggning 
 
I Finland behövs detaljplan närmast för tät bebyggelse dvs. för områden i behov 
av planering t.ex. på grund av särskilda åtgärder såsom byggande av vägar, 
vattenledningar eller avlopp eller ordnande av friområden (MBL 16 §; RP 
101/1998 s. 38). Kommunen kan utvisa sådana områden i behov av planering i 
en generalplan eller i byggnadsordning. Bestämmelserna får gälla högst tio år åt 
gången. Enligt tidigare byggnadslag fanns tre olika detaljplantyper: för 
permanent bebyggelse stadsplan eller byggnadsplan samt för fritidsbebyggelse 
vid stränder strandplan (BL 2 §). I MBL har stads-, byggnads- och strandplan 
slagits samman till en enda planform, detaljplan. Markägarens rätt att upprätta 
plan över fritidsbebyggelse liknande tidigare strandplan (stranddetaljplan) har 
bevarats (MBL 73-74 §§). Kommunen skall utarbeta och bibehålla aktuella 
detaljplaner efter hand som kommunens utveckling eller behovet av att styra 
markanvändningen det kräver (MBL 51 §). Inom detaljplaneområden skall 
kommunen vidare vanligtvis utarbeta en tomtindelning (en slags tomtplan) som 
visar hur byggnadskvarter skall indelas i byggnadstomter (MBL 78 §). Tomt-
indelningen kan vara bindande eller riktgivande. För byggande av gator skall 
gatuplan upprättas av kommunen (MBL 85 §). I den fortsatta texten behandlas 
närmast detaljplan för byggande av permanent bebyggelse inom tätort. Fritids-
byggande behandlas bara om så särskilt sägs. 
 
Detaljplanen anvisar områden för olika ändamål såsom för byggnadskvarter för 
allmänna eller enskilda ändamål, för allmänna områden såsom gatuområde, torg, 
trafikområde och rekreationsområde samt för lantbruksområden (MBL 50, 55, 
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78, 83 §§). En uttömmande anvisning av olika tillåtna områdestyper såsom 
fanns i BL 36 § (byggnader, gator, torg och öppna platser, rekreationsområden, 
trafikområden, faroområden, specialområden och vattenområden) saknas i MBL. 
I principen är förändringen betydande men i praktiken torde betydelsen av 
ändringen bli liten. Enligt MBL 50 § får detaljplan t.ex. inte upprättas enbart 
eller huvudsakligen för naturskydd eller för andra skyddsområden utan det skall 
vara fråga om detaljerad reglering av områdesanvändning, byggande och 
utveckling av områden. (Ekroos & Majamaa 2000 s. 232). I detaljplane-
bestämmelser intas vanligen ganska noggranna bestämmelser om bl.a. 
byggnaders läge, byggnaders höjd, byggnadsrätt (täthet), våningsantal, 
byggnadsmaterial, fasader oc h tak, parkering, plantering osv. Planen omfattar en 
plankarta, vilken visar den planerade markanvändningen, skriftliga plan-
bestämmelser antecknade på kartan och en planbeskrivning, vilken innefattar 
bl.a. motiveringar för förslaget. (MBL 55, 57 §§; MBF 25-26 §§; Ekroos & 
Majamaa 2000 s. 252-269; IM:s beslut 15.1.1980/39; Hyvönen 1988, s. 621-
623)  
 
För reglering och byggande av stad skall kommunen efter hand som 
utvecklingen så kräver detaljplan upprättas och då i princip oberoende av om 
området är i kommunal eller privat ägo. Kommunen skall också tillse att 
detaljplaner är tidsenliga och vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade 
planer (MBL 60 §). I första hand är det kommunen som beslutar när och var en 
ny plan skall upprättas. Om kommunen inte uppfyller sina planläggnings-
skyldigheter kan miljöministeriet förelägga åtgärder så att kommunen uppfyller 
sina skyldigheter (MBL 177 §). Bestämmelsen har utformats så att staten kan 
säkerställa att de mål som i lagen ställs för områdesplanering eller styrning av 
byggandet kan uppnås. Motsvarande tidigare bestämmelse (BL 143 §) hade 
dock i praktiken obefintlig betydelse. (Ekroos & Majamaa 2000 s. 618-619; 
Hyvönen 1988 s. 907) 
 
Enligt markanvändnings- och bygglagen (54 §) skall detaljplanen utarbetas så att 
 
- landskapsplan och generalplan med rättsverkningar beaktas eller om 

det inte finns en sådan generalplan kraven på generalplanen i MBL 39 
§ beaktas, 

- det skapas förutsättningar för hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, 
för regional tillgång till service och för reglering av trafik, 

- den byggda miljön och naturmiljön värnas och särskilda värden i 
anslutning till dem inte förstörs, 

- i planområdet eller i dess närmaste omgivning reserveras tillräckligt 
med parker och andra områden som lämpar sig för rekreation, 

- planen inte leder till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras 
avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detalj-
planens syfte, 
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- markägaren eller någon annan rättsinnehavare inte åläggas genom 
detaljplanen sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana 
oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som uppställs 
för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. 

 
De uttryckta kraven på detaljplanens innehåll har förändrats klart i jämförelse 
med byggnadslagen. Ändå är det mera fråga om ett nytt sätt att utforma 
föreskrifterna för utarbetande än att ändra kraven för detaljplan. (Ekroos & 
Majamaa 2000 s. 244) Kravet på skälighet är snävare än det var i byggnads-
lagen.92 Det stadgas t.ex. inte längre om att hänsyn skall tas till bestående 
äganderättsförhållanden till mark, ej heller till att kostnaderna för planens 
genomförande inte skall bli alltför betungande. Detta kan leda till ett större antal 
äganderättsförändringar vid plangenomförande.  
 
Enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 248) hade äganderättsförhållanden och 
fastighetsgränser större betydelse tidigare än i dag därför att det fattades i lag-
stiftningen möjligheter för att utjämna nyttan markägare emellan inom 
detaljplaneområden. Reglering av byggnadsmark efter fastighetbildningslagen 
undanröjer enligt författarna dessa problem. Det finns emellertid ingen 
hänvisning till reglering av byggnadsmark i MBL och inte heller i regeringens 
proposition för förnyelse av byggnadslagstiftningen (RP 101/1998) förutom en 
hänvisning till fastighetsreglering inom utvecklingsområden i MBL 112 §.  
 
Planeringsprocessen93 startar normalt med att kommunen fattar beslut om att 
plan skall upprättas för visst område. Samtidigt kan kommunen också utfärda 
byggnads- och åtgärdsförbud inom området (MBL 53 §). För planläggningen 
sörjer vanligen planerings- eller motsvarande nämnd under styrning och 
övervakning av kommunstyrelsen. (Ekroos & Majamaa 2000 s. 286, 295; 
Hyvönen 1988 s. 659-663, 674-679, 702-704; Larma et al. 1992 s. 214, 235-
237). Efter att planläggningen inletts skall ”program för deltagande och 
växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser” utarbetas, dvs. 
kommunen skall i början av planarbetet planera hur inflytande kommer att 
säkerställas vid planarbetet. Vidare skall intressenter informeras om påbörjad 
planläggning. (MBL 63 §; Ekroos & Majamaa 2000 s. 293-296) 
 
Tidigare regler för yttrande var knutna till antingen medlemskap i kommunen 
eller markägande. I MBL försöker man särskilt inrikta informationsutbyte på 
dem vars situation berörs av planen. Förutom områdets markägare skall också 
alla, vilkas boende, arbetssituation eller andra förhållanden påverkas betydligt 
                                                 
92 Enligt Harju (1993) förutsatte byggnadslagen inte att markägare 

skulle behandlas jämnlikt vid planläggning. 
93  Planeringsprocessen har presenterats schematiskt i Ekroos & 

Majamaa (2000 s. 310-311). 
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av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde 
behandlas vid planeringen räknas såsom intressenter i planeringsprocessen 
(MBL 62 §). Intressenterna utgör den grupp av medborgare som under planerin-
gens gång skall ha möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma 
verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt i 
frågan. 
 
Planförslaget skall läggas fram offentligt (MBL 65 §; MBF 27-28 §§; Ekroos & 
Majamaa 2000 s. 299-303). Kommunmedlemmarna och intressenterna skall 
beredas tillfälle att framföra sin åsikt om saken (anmärkning). Planen träder i 
kraft sedan kommunens beslutet om godkännande har kungjorts (MBL 52, 200 
§§; MBF 93 §). Information om kommunens beslut om godkännande av en plan 
skall utan dröjsmål sändas till de kommunmedlemmar samt de som gjort en 
anmärkning och som har begärt informationen (MBL 67 §). Ändring i beslut om 
godkännande av en detaljplan söks hos förvaltningsdomstol genom besvär. 
Högsta förvaltnings domstolen är sista instans. (MBL 188, 191 §§; KL 11. kap.; 
Ekroos & Majamaa 2000 s. 641-647) I genomsnitt anförs besvär mot en 
tiondedel av kommunernas planbeslut (Kom 1997:16 s. 43). 
 
Som framgår av ovanstående är planeringsprocessen kommunstyrd, fastän del-
taganderätten är omfattande. Enligt kommunallagen kan även markägaren 
aktualisera planläggning eller planändring (KL 28 §; Harjula & Prättälä 1995 s. 
192-195) och också MBL erkänner indirekt initiativrätten i några fall: påkallas 
en detaljplan eller en ändring av en plan som i huvudsak är av enskilt intresse 
och som sedan har utarbetats på initiativ av markägare eller markinnehavare, har 
kommunen rätt att av denne uppbära kostnader för utarbetande och behandling 
av planen (MBL 59 §). Också inom områden i behov av planering kan privat 
initiativ vara möjligt med stöd av MBL (Ekroos & Majamaa 2000 s. 235-236). 
Detta ger emellertid inte rättighet för markägaren att kräva att planering påbörjas 
utan kommunen äger den egentliga, självständiga initiativ- och upprättelserätten 
såsom tidigare (motsvarande RP 101/1998 s. 78). 94  
 
Lagbestämmelserna uppger bara de minimikrav som skall följas. I praktiken kan 
planen utarbetas i närmare samarbete med dem som planen berör. Som exempel 
kan tas planering av Koivurinneområdet i Vanda stad (Koivurinne 1994). Inom 
området hade markägarna organiserat en förening som utarbetade en stadsplan 
tillsammans med staden. Planen godkändes av stadsfullmäktige i juni 1994, men 

                                                 
94  ”Då staden hade förutsatt att markägaren skulle ingå ett avtal om en 

mera omfattande betalningsskyldighet till staden än den lag-
stadgade, för att föreningen skulle få en stadsplaneändring gällande 
dess tomt behandlad och godkänd i stadens organ, hade 
stadsfullmäktige då den godkände avtalet använt sin prövningsrätt 
fel. HFD 1995 A 31.” (Finlands Lag II 1999 s. 693) 
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blev inte fastställd av ministeriet beroende på flygbuller inom planeområdet. 
Enligt planeringschefen (Harju 1994) i Vanda var det här första gången som 
förfarandet tillämpades i Vanda och förfarande är även sällsynt på andra ställen 
(se också Kaikkonen 1994). Exemplet visar, att goda resultat kan uppnås med 
hjälp av samarbete med markägare. Processen var emellertid mycket svår att 
hantera beroende på det att det inte fanns lagar som reglerar planering i 
samverkan. Med dåvarande lagar var det enligt Harju troligt, att detta var sista 
gången som en sådan process tillämpas i Vanda. Paunila (1996 s. 35, 96) anser 
för övrigt att det i praktiken inte finns några förutsättningar för samverkans-
planering med nutida kunskapsmässiga och ekonomiska resurser. 
 
För områden som ingår i byggnadskvarter behövs normalt tomtindelning för att 
reglera markanvändningen (MBL 78 §). Tomtindelningen kan vara bindande 
eller riktgivande. Tomtindelningen anges på detaljplanekartan eller utarbetas 
och godkänns separat av kommunen (MBL 79 §). Innan bindande tomtindelning 
upprättats och tomterna registrerats gäller byggnadsförbud inom kvarteret (MBL 
81 §). Inom områden med riktgivande tomtindelning skall de som söker bygglov 
ha hela byggplatsen i sin besittning. Kommunen ges enligt fastighetsregister-
lagen (5 §) möjlighet att välja om den själv önskar stå för fastighetsbildningen 
inom detaljplaneområden. Annars sköts fastighetsbildning av staten. 
 
En separat tomtindelning utarbetas av kommunens fastighetsingenjör. Tomt-
indelningen skall vara ändamålsenlig dvs. varje tomt skall ha körbindelse och 
vara väl anpassad för byggande. I tomtindelningen skall vidare i mån av 
möjlighet ägandeförhållandena till marken beaktas . (MBL 78 §; MBF 37 §) Vid 
beredning av separat tomtindelning skall ägare och innehavare av området för 
tomtindelningen liksom av angränsade fastigheter höras. Detsamma gäller ägare 
och innehavare till fastighet mittemot vars bebyggande eller användning beslutet 
kan påverka i väsentlig mån (MBL 79 §). Förslaget till tomtindelningen 
framläggs till påseende (MBF 39 §). Tomtindelningen godkänns av kommunen. 
Information om godkännande ges i samma ordning som kommunala tillkänna-
givanden offentliggörs (MBF 40 §). Tomtindelning får överklagas hos för-
valtningsdomstolen (MBL 190, 194 §§). Tomtindelningen träder i kraft när 
beslutet om godkännande vunnit laga kraft (MBF 93 §). 
 
Ändring och upphävande av tomtindelning sker på motsvarande sätt som vid 
upprättande av separat tomtindelning (MBL 80 §). Ägaren till en tomt eller en 
tomtdel kan göra en framställning om ändring till kommunen. Förutsättningar 
för detta är att 

 
1. ändringen främjar en ändamålsenlig reglering av kvarteret eller del 

därav och 
2a. tomtindelningen inte passar in i detaljplanen eller de rådande ägande-

förhållanden eller om den i övrigt är olämplig; eller 
2b. ägarna av de tomter som beröras av ändringen är eniga om det. 
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När en bindande tomtindelning vunnit laga kraft, kan tomten medelst 
avstyckning enligt fastighetsbildningslagen bildas såsom plantomt, vilken kan 
registreras som fastighet (tomt) under förutsättning att ägande och inteckningar 
är enhetliga inom plantomten (KML 42-43, 219-228 §§). Avstyckningen utförs 
normalt av kommunens fastighetsingenjör och betalas av tomtägaren (KML 5, 
209 §§). 
 
I slutet av år 1991 omfattades 1,6 % eller ca 4.766 km2 av Finlands landareal av 
detaljplan varav stads- och byggnadsplaneområde omfattade ca 3.605 km2. Med 
undantag av Åland fanns endast 8 st. kommuner som var helt utan fastställd 
stads- eller byggnadsplan. År 1991 fastställdes 24 km2 nya stadsplaner och 34 
km2 ändrade planer. Motsvarande siffror för byggnadsplan var 7 km2 nya och 53 
km2 planändringar. Det gjordes alltså redan i början av 1990-talet betydligt flera 
ändringar av gamla planer än nya planer. De stads- och byggnadsplaner som 
fastställdes år 1991 innehöll totalt 29 milj. m2 våningsyta, varav ny våningsyta 
utgjorde 11 milj. m2. (MM 1992 s. 7) På basen av dessa siffror torde ny 
byggnadsrätt nästan uteslutande tillkomma i städer. Eftersom städerna år 1991 
ingick planeringsavtal innehållande ca 1,2 milj. m2 våningsyta kan man dra 
slutsatsen att ca tio procent av planläggningsverksamheten innehåller 
avtalsförfarande. Detta överensstämmer väl med Eerolainens (1990 s. 23) 
uppskattning att ca 10-20 procent av planändringarna kompletteras med 
planeringsavtal. År 1997 fattades totalt ca 1.100 st. beslut om stads- och 
byggnadsplan. Antalet beslut om stads- och byggnadsplan har minskat under 
1990-talet till ca hälften i jämförelse med antalet beslut i början av samma 
årtionde. (RP 101/1998 s. 30) 
 
Finska detaljplaner, förutom stranddetaljplaner, synes vara av samma typ som 
tyska och svenska detaljplaner och planprocessen är också likartad. Vad gäller 
planens genomförandeaspekter verkar dock de tyska och svenska systemen 
framhäva dessa mer. Finsk stranddetaljplan synes vara snarlika de franska 
detaljerade plantyperna.  
 

5.2.4 Planläggningssystem och fastighetsmarknader 
 
I Finland är planer noggranna, rättsverkningarna omfattande och tolknings-
friheten relativt begränsad. Då de finska plantyperna jämförs med plantyperna i 
Tyskland, Sverige och Frankrike (fig. 5.2.2) blir det finska systemets 
planmångfald påtaglig. Nya MBL ändrade knappast nämnvärt detta förhållande.  
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Figur 5.2.2 Jämförande framställning av planer, utvidgning av fig. 3.2.1. 

Figuren grundar sig på det framställningssätt Dransfeld & Voß 
(1993 s. 93) använt.  

 
 
I Finland följer värdebildningen för mark vid planläggning i stor utsträckning en 
etappvis utveckling såsom i Tyskland (Fig. 5.2.3; se kap. 2.1.1 och 3.2.4). 
Fastän denna allmän bild är klar kan man notera att ekonomiska cykler verkar ha 
påtaglig inverkan på etapperna och då åtminstone i Finland (se t.ex. Martamo 
1990, Myhrberg 1999). Därför måste man vid granskning av fastighetspris-
förändring alltid analysera den specifika situationen noga. 
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Figur 5.2.3 Markvärdets utveckling i samband med planläggning (Virtanen 

1967 s. 69). 
 
 
Byggnadslovsförfarandet medger i allmänhet i Finland liksom i Tyskland och 
Sverige (se kap. 3.2.4) inget utrymme för köpslående med hjälp av 
exploateringsavtal (Planning Gain), t.ex. i form av beskärning av värde-
stegringen eller byggande av infrastruktur, mellan kommun och byggherre inom 
områden med fastställd detaljplan om ansökan uppfyller de plankrav som ställs 
på projektet. Om det däremot behövs en planändring har kommunen en 
möjlighet att på grund av sin planmonopol ta upp fördelningen av skyldigheter i 
plangenomförande (se kap. 5.3.2.8). Detta gäller i någon form i alla länder vilket 
betyder att man genom avtal synes inverka på vinstfördelningen. 
 
Systemet i Finland leder ofta till behov av planändringar före byggande och 
beroende på det kommunala planmonopolet kan man anse att det samhälleliga 
planläggningssystemet ha påtagligt inverkan på fastighetsmarknaden i Finland 
liksom i Tyskland och Sverige (se kap. 2.1.1 och 3.2.4 samt tab. 5.2.2). 
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Tabell 5.2.2 Planläggningssystemets inverkan på fastighetsmarknaden (grun-
dar sig på framställningssätt av Dransfeld & Voß (1993 s. 98) se 
tab. 3.2.2. 
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5.3 Plangenomförande 
 
I detta kapitel granskas plangenomförandet i Finland. Därtill uppmärksammas 
förnyelsesituationer i allmänhet. Syftet är att ge en bild av ramarna för 
omreglering av byggnadsmark i Finland och därmed omregleringens ställning i 
relation till andra genomförandemetoder. 
 
Till plangenomförandet kan alla de åtgärder räknas som behövs för att få en 
ändring tillstånd i markanvändningen från situationen före plan till den 
användning som förutsätts i den nya planen. Hyvönen (1988 s. 70, 682) 
definierar begreppet ”genomförande av stadsplan" till ianspråktagande av 
områden reserverade i plan samt fastighetsbildning och byggande enligt 
stadsplan och tomtindelning. Till detta kan läggas servitutsregleringar, som 
normalt utförs vid fastighetsbildning, och åtgärder för att åstadkomma enhetligt 
ägande inklusive inskrivningar i en tomt, vilket är en förutsättning för 
registrering av tomten i fastighetsregistret inom ett område med bindande 
tomtindelning. Inom områden med riktgivande tomtindelning kräver genom-
förandet inte nödvändigtvis fastighetsbildning, eftersom byggande kan ske med 
stöd av besittningsrätt. Åtgärder som utförs före och parallellt med planering för 
att förbereda en ändring i markanvändning kan kallas strategiskt främjande av 
plangenomförande.  
 

5.3.1 Genomförandeskyldighet 
 
I huvudsak är plangenomförande inom områden för privat byggande markägares 
sak och inom allmänna områden och områden för allmänna byggnader 
kommunens, statens eller samkommunens sak beroende på till vems förfogande 
området står. För byggande krävs byggnadslov från kommunens byggnads-
tillsynsmyndighet (byggnadsnämnd) (MBL 125, 130 §§). En detaljplan medför 
inte en skyldighet att bebygga privat byggnadsmark, men kommunen kan ge 
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markägaren uppmaning att bygga och under bestämda förutsättningar också 
vidta åtgärder för inlösen (MBL 97 §). Genom avtal synes det vara dock möjligt 
att ge markägaren en genomförandeskyldighet. Rättsläget är dock inte helt 
klarlagt. (Bl.a. Hyvönen 1988 s. 682-683; MM 1992 s. 8-9; RP 101/1998 s. 43-
44; Ekroos & Majamaa 2000 s. 72-76, 365-434)  
 
Såsom tidigare (kap. 5.2.3) noterats är kommunen skyldig att upprätta detaljplan 
efter hand som utvecklingen så kräver. Kommunens gatuhållningsskyldighet 
”inträder när trafikbehovet på grund av markanvändning som genomförts enligt 
detaljplanen kräver det och de kostnader som orsakas kommunen av att gatan 
byggs inte kan betraktas som oskäliga jämfört med det trafikbehov som 
tillgodoses när gatan byggs” (MRL 86 §). ”Ett annat allmänt område än ett 
gatuområde som kommunen skall anlägga och som anvisats för kommunen 
behov skall anläggas av kommunen när markanvändningen enligt detaljplanen 
förutsätter att området anläggs, om det inte med beaktande av kommunens 
ekonomiska förutsättningar är motiverat att skjuta upp anläggandet” (MRL 90 
§). Skyldigheten att genomföra allmänna områden är alltså inte helt tvingande i 
Finland. 
 
Om detaljplanen utarbetas i huvudsak för enskilt intresse för ett semester- eller 
turistprojekt eller något annat motsvarande projekt kan ansvaret för 
genomförandet av allmänna områden emellertid överföras på markägaren eller 
markinnehavaren med hjälp av en planbestämmelse (MBL 91 §). Ansvaret för 
att genomföra andra allmänna områden än gator kan även i andra fall överföras 
på markägarna eller markinnehavarna gemensamt med stöd av en plan-
bestämmelse under förutsättning att området är avsett att endast betjäna plan-
områdets interna behov. Inom stranddetaljplaneområden kan planområdets 
interna behov ordnas med samnyttjoområden vilka anläggas och underhålls av 
de fastigheter för vilka samnyttjoområdena anvisats i planen (MBL 75 §). 
Fastighetsägaren kan genom särskild bestämmelse i plan också åläggas att 
anlägga allmänna områden inom stranddetaljplaneområden. Inom s.k. 
utvecklings områden kan ansvaret för anläggande av området anförtros 
sammanslutning som bildats för att utveckla området (MBL 112 §). Således är 
det numera i stor utsträckning möjligt att överföras plangenomförende till 
markägare.  
 
Enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (982/77) har kommunen 
skyldighet att sörja för att vatten och avlopp ordnas, om sanitära skäl eller 
behovet hos en större grupp av konsumenter så kräver (LAVA 5 §)95. I praktiken 
sörjer kommunerna för VA genom kommunala anstalter eller kommunägda 
bolag (MM 1992 s. 9). Enligt hälsoskyddslagen (763/94) skall fastighet inom ett 

                                                 
95  Dessutom gäller EG-rådets direktiv om rening av avloppsvatten från 

tätbebyggelse (91/271/EEG) (LAVA 5 §). 
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stads- och byggnadsplaneområde normalt anslutas till allmän vattenledning och 
avlopp (HsL 19, 23 §§). Enligt avfallslagen (1072/93) är kommunen också 
skyldig att anordna avfallshantering och fastigheten är skyldig att anslutas till 
avfallstransport som ordnas inom området (L 6-16 §§). 
 
En viktig del i plangenomförande är att göra nödvändiga ändringar i fastighets-
indelningen. Inom områdena för privat byggande är fastighetsbildning mark-
ägarens sak. I övrigt är det kommunens skyldighet att ändra fastighets-
indelningen enligt detaljplan och tomtindelning (Hyvönen 1988 s. 683). 
Avstyckning av allmänt område sker på ansökan av kommunen eller (del)ägaren 
till ett sådant område. Fastighetsregisterföraren kan emellertid vid behov även 
utan ansökan förordna härom. (KML 22a §) Förrättningskostnaderna betalas av 
kommunen (KML 209 §). 
 
Allmänt kan sägas att kommunens skyldighet att genomföra en plan är än 
vidare. Kommunen har lagstadgade skyldigheter rörande byggande av bostäder 
och allmänna byggnader (bl.a. skolor och sjukhus), inom arbete, socialväsende, 
utbildning, kultur och miljöskydd. Dessa skyldigheter leder till allmän 
kommunalplanering dvs. till verksamhets- och ekonomisk planering utöver 
markanvändnings planering. Kommunen har således ett helhetsansvar för sam-
hällets ändamålsenliga utveckling vad gäller planering, genomförande och 
uppföljande, både inom verksamhets- och ekonomiska sektorer samt inom 
markanvändning. (Hyvönen 1988 s. 771) 
 
Skyldigheterna i Finland vad gäller plangenomförande påminner i mycket om 
det i de andra länderna, särskilt då om det tyska systemet, eftersom kommunen 
vanligtvis har en absolut skyldighet att genomföra infrastruktur inom detalj-
planeområden förutom stranddetaljplaneområden (se kap. 3.3.1). 
 

5.3.2 Främjande av plangenomförande 
 
I detta avsnitt granskas olika möjligheter och metoder att främja 
plangenomförande i Finland. I analysen granskas speciellt sådana metoder som 
anses vara viktiga inom områden med splittrad fastighets- och ägandestruktur 
(se kap. 2.1.2). Kommunen har en central ställning i befrämjandet av plan-
genomförande. Kommunen svarar ofta för hela genomförandet av en plan då den 
själv äger de planerade områdena. Inom andra områden kan kommunen främja 
plangenomförande på flera sätt utöver att teckna avtal. Det kan ske genom 
befrämjande agerande från kommunens sida eller medelst tvingande metoder. 
Kommunerna fattar ofta principbeslut i kommunens markpolitikprogram om 
användningen av olika metoder. Programmet är således ett viktigt instrument för 
genomförande. Däri visas principer om markanskaffning, marköverlåtelser, 
användning av inlösen och expropriation osv. Vissa av metoderna används för 
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att underlätta planläggningen och är således strategiska till sin natur.96 Mark-
ägare kan också nyttja vissa metoder (inlösen av tomtdelar, fastighets-
regleringar, avtal osv.) för att underlätta plangenomförandet och också för att 
tvinga kommunen att uppfylla dess genomförandeskyldigheter.  
 
 
5.3.2.1 Strategisk markanskaffning 
 
I Finland kan man notera att städernas markägande har spelat en mycket central 
roll för plangenomförande historiskt sett. När städerna grundades fick de till sitt 
förfogande donationsjord (med ägande- eller besittningsrätt) från staten, ända 
fram till år 1905. Marken som staten gav som gåva var antingen statlig mark 
sedan gammalt eller så införskaffades den t.ex. genom byte eller köp, eller 
enbart donerades efter reduktion97. Staden kunde använda marken för vilka 
ändamål den önskade, men det ansågs allmänt att det var inte tillåtet att sälja 
donationsmarken förutom (möjligtvis) tomter inom stadsplaneområden. Först år 
1962 upphävdes inskränkningarna i städernas rätt att överlåta donationsområden 
(Lagen 423/1962). Före 1926 kunde staden inte inkorporera privat mark utanför 
stadsområdet. Staden kunde dock ansöka om att erhålla tilläggsmark från staten. 
Markpolitiskt sett var situationen ur stadens synpunkt ganska gynnsam. Problem 
uppkom dock när staden växte och donationsmarken inte längre räckte till och 
städerna inte heller kunde få ytterligare donationsmark. (Jokiperä 1988; Haataja 
1943 s. 13-17; Zitting 1960; RP 227/1994 s. 6-7; Hyvönen 1998b s. 124-129) 
 
När staden ägde all mark, var planläggning och plangenomförande ganska 
enkelt. Staden planerade egen mark, mätte tomter och hyrde eller sålde dem med 
byggplikt till borgare och andra invånare som sedan liksom arrendatorer sörjde 
för byggande och finansiering. Om någon inte kunde uppfylla sin byggplikt, 
återgick hyreskontrakten och staden hyrde tomten till annan. Staden bebyggde 
bara allmänna platser liksom anvisade allmänna tomter för eget bebyggelse-
behov. När städerna började tillföras privat mark från slutet av 1920-talet liksom 
när stadsplan kunde upprättas för privat mark (Lagen 180/1925; Hyvönen 1998b 
s. 129) blev plangenomförandet en mer komplicerad process. I speciella fall 
använde städer dock tidigt markpolitiska medel, bl.a. expropriation vid mark-
regleringar efter stora eldsvådor på 1800-talet. (Hyvönen 1988 s. 806) 
 

                                                 
96  Om kommunernas markpolitik i Finland se bl.a. Virtanen (1976, 

1990 s. 134-139), Kniivilä (1992) och Eerolainen (1992). 
97 Staten kunde före expropriationslagstiftningen (år 1864) ta mark 

utan ersättning för allmänna behov såsom t.ex. för befästning av 
Sveaborg i Helsingfors (Talvio 1998). Frågan om rätten till sådan 
mark är emellertid fortfarande oklar i vissa fall (se Hyvönen 1991 s. 
132-145, Zitting 1999). 
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Under en lång period (55 år) på 1900-talet grundades inga nya städer. Istället 
grundades köpingar i tätbebyggda områden. Köpingen var en slags mellanform 
mellan stad och landskommun. På 1960-talet började man förändra dessa till 
städer (nya städer). Dessa nya städer hade inte erhållit donationsmark förutom 
köpingar som grundats redan på 1800-talet (Pietilä 1974 s. 27). Markpolitiskt 
var de nya städernas situation således normalt annorlunda än de gamla städernas.  
 
I de "gamla städerna" äger staden fortfarande vanligen en stor andel av marken 
och de använder ofta ännu i dag sin starka position genom att frivilligt eller 
genom expropriation anskaffa stora områden före byggande. Ett annat ofta 
använt sätt har varit att teckna exploateringsavtal med ett byggnadsföretag som 
anskaffat ett större område. 
 
I yngre städer har städernas markägande varit betydligt mer småskaligt. Av 
praktiska skäl har det varit vanligt att planlägga privat mark även utan 
exploateringsavtal. Vilka markpolitiska metoder som använts har bl.a. berott på 
politisk uppfattning inom kommunen (se bl.a. kap. 5.3.4). Kommunernas mark-
politik är för övrigt lik den svenska som grundar sig på kommunal mark-
anskaffning och planläggning av kommunala markområden. Sådan markpolitik 
fungerade ganska bra då byggandet genomfördes på råmark men för att främja 
det nutida förtätningsbehovet synes nya metoder behövas (bl.a. RP 101/1998 s. 
32). 
 
 
5.3.2.2 Förbud och begränsningar 
 
För att underlätta plangenomförande finns det i Finland bestämmelser, vilka 
syftar till att förhindra sådan utveckling som försvårar plangenomförande eller 
kommande planläggning. Bestämmelserna utgörs närmast av byggnads- och 
delningsförbud och -begränsningar. 
 
Enligt Hyvönen (1988 s. 308-309, 362-364) är finska byggnadsförbud i princip 
tillfälliga medan byggnadsin skränkning i form av planbestämmelser är 
bestående. Byggnadsförbud kan vidare grunda sig direkt på lag eller vara en 
följd av myndighetsbeslut. Från byggnadsförbud kan undantag medges (t.ex. 
MBL 171, 175 §§). Byggnadsförbud medför ofta också förbud för fastighets-
bildning. Det finns olika slags byggnadsförbud t.ex. för upprättande eller 
ändring av kommunala planer kan byggnads- och åtgärdsförbud utfärdas (för 
generalplan fem år åt gången, högst 15 år, och för detaljplan två år åt gången 
och sammanlagt högst åtta år) (MBL 38, 53 §§). I allmänhet är det kommunen 
som besluter om att införa eller förlänga förbuden. Med dessa tidsbegränsningar 
blir förbuden numera skäligare än tidigare, då byggnadsförbuden kunde vara 
mycket långvariga. 
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Uppförande, och inom detaljplaneområde även rivande, av byggnader kräver 
byggnadslov, som kommunens byggnadstillsynsmyndighet beviljar efter 
ansökan (MBL 125, 127, 130 §§). Samma myndighet kan i samband med lovet 
medge smärre avvikelser från gällande föreskrifter och bestämmelser (MBL 175 
§). Av särskilda skäl kan också kommunen medge undantag, dock inte för 
nybyggnad inom strandzon utan plan, för en icke obetydlig avvikelse från den 
byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen, för avvikelse från planens byggnads-
skyddsbestämmelser eller för avvikelse från en av kommunfullmäktige godkänd 
detaljplan som inte vunnit laga kraft (MBL 171 §). I de uppräknade fallen är det 
den regionala miljöcentralen som är tillståndsmyndighet. Detaljplanernas 
aktualitet (tidsenlighet) bedöms med hjälp av ett speciellt kontrollsystem (MBL 
60 §). Kommunen skall bedöma om planerna är tidsenliga och vid behov vidta 
åtgärder för att förnya dem. Om sådan bedömning inte gjorts, skall vanligen 
planer äldre än 13 år kontrolleras särskilt innan byggnadslov beviljas. Sådan 
bedömning utlöses av byggnadslovsansökan. 
 
Planskifteslagen (PlanSL, 1960-1996) innehöll flera bestämmelser för att för-
hindra att plangenomförande försvåras genom fastighetsbildning.98 I den nya 
fastighetsbildningslagen (554/1995) har dessa inkränkningar lindrats något.99 
Nuvarande bestämmelser kan indelas i sådana som förhindrar 1) ändrande av 
fastighetsindelning i redan genomförd plan, 2) fastighetsbildning i strid med 
planens ändamål eller som förvårar genomförande av plan eller tomtindelning 
samt 3) försvårande av framtida planering. I detta sammanhang granskas bara 
några huvudlinjer i begränsningarna, närmast inom stadsområden.  
 
Inom detaljplaneområden är utgångspunkten att fastighetsbildning skall ske på 
det sätt planen utvisar och därmed utan att försvåra ett plangenomförande (KML 
32 §). Utanför detaljplanerat område är fastighetsbildning även för byggnads-
ändamål i allmänhet obegränsad, om den fastighet som bildas uppfyller de krav 
som MBL samt motsvarande bestämmelser ställer på en byggnadsplats. 
Undantag utgörs av rekreations- och skyddsområde enligt generalplan med 
rättsverkningar, område i behov av planering (MBL 16 §), område inom vilket 
byggnadsförbud för utarbetande av detaljplan gäller samt inom strandområde 
som avses i MBL 72 §. Inom dessa områden får område som är avsett till 
byggnadsplats endast avstyckas som fastighet under särskilda förutsättningar, 
såsom om byggnads- eller undantagslov beviljats eller om kommunen givit sitt 
samtycke till förrättningen. (KML 34-36 §§). Motsvarande begränsningar gäller 
också för bebyggande. Utöver detta är också bebyggande av tomt enligt 
bindande tomtindelning förbjudet, innan tomten införts i fastighetsregistret 
                                                 
98  Dessa planpolitiska delningsförbud har systematiserats av bl.a. 

Pietilä (1962 s. 68 och 1974 s. 60-72, 90-91) och Hyvönen (1982 s. 
378-411). 

99 På motsvarande sätt gjordes också i Tyskland 1998 (se kap. 3.3.2.2). 
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(MBL 81 §). Detta förutsätter i sin tur enhetlig äganderätt och enhetliga 
gravationer (KML 221 §).100 
 
Förutom ovannämnda begränsningar är det också förbjudet att vid fastighets-
förrättning bilda samfällt område för fastigheterna inom område för vilket det 
finns gällande detaljplan (KML 132 §). Regeringens proposition (RP 227/1994 
s. 51) ser inget behov att bilda samfällda områden inom detaljplaneområde, 
eftersom allmänna lokala behov kan tillgodoses medelst servitut. 
 
Lagstiftningsförbud och -begränsningar för att underlätta plangenomförande är 
ganska liknande i de studerade länderna. Det verkar dock att senaste tidernas 
lindringar i Finland och Tyskland gjort att Sverige ställer hårdast krav på 
offentlig prövning även om lättnader skett inom landbygdsområden (jmf. kap. 
3.3.2.2). 
 
 
5.3.2.3 Förköpsrätt 
 
Kommunen har i Finland förköpsrätt vid köp som gäller fastighet, viss kvotdel 
av fastighet och från fastighet överlåtet outbrutet område för att anskaffa mark 
för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål (rätt att inlösa 
såld fastighet) (FörKL 1-4 §§)101. Rätten gäller inte små områden och köp 
mellan släktingar (FörKL 5-6 §§). Med förköpsrätt träder kommunen in istället 
för den ursprungliga köparen (FörKL 2 §).102 Den första kommunala för-
köpslagen (692/75) antogs år 1975 fastän Riksdagen uppmanade regeringen att 
anta sådan lag redan år 1921. (Hyvönen 1988 s. 792) Trots omfattande förköps-
rätt utnyttjas den relativt sällan (se kap. 5.3.4.1).  
 
 
5.3.2.4 Främjande av genomförande vid planläggning 
 
I Finland behandlas genomförandeaspekten i lagstiftningen för alla nivåer av 
planering, om än inte särskilt tydligt. Vid utarbetande av landskaps- och general-
planer skall avseende fästas vid att marken skall nyttjas ekonomiskt och att 
markägare eller andra rättsinnehavare inte orsakas oskäliga olägenheter samt 

                                                 
100 Dessa har analyserats i detalj av Hyvönen (1998a). 
101 Också granne i stad hade före 1997 en motsvarande rätt att inlösa 

såld del eller kvot av tomt (viderboendes inlösenrätt, JB1734 §§ 7:1-
7), se bl.a. Pietilä (1969 s. 299-315), Hollo (1984 s. 44-45) och 
Hyvönen (1988 s. 795-797). 

102  De finska bestämmelserna liknar mycket bestämmelserna i Sverige 
(se kap. 3.3.2.3). 
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särskilt vid landskapsplanering klarläggas vem som skall genomföra planen 
(MBL 28, 39 §§)103. Detaljplanen skall redovisa utgångspunkten, målen och 
aktuella alternativa till planeringen (MBF 25 §). Syftet med planerna är att styra 
markanvändningen (MBL 51 §). Åtgärder som styr eller åskådliggör genom-
förandet av detaljplanen skall också vid behov ingå i beskrivningen till 
detaljplanen (MBF 25 §). Enligt dessa bestämmelser, som i huvudsak synes 
motsvara principerna i tidigare byggnadslag, skall således plangenomförande 
utöver plansyfte beaktas redan vid planläggningen (se också RP 101/1998 s. 44). 
I praktiken har dock bristen på hänsynstagande till plangenomförandeaspekter 
vid planläggning klandrats (bl.a. Kom 1974:44 s. 187-188; Viitanen 1991; RP 
101/1998 s. 32). Det har troligtvis berott på att huvuddelen av lagstiftningens 
krav är sådana att planeraren nödvändigtvis inte behöver beakta hur planen kan 
genomföras (se punkt 5.2.3). Planerarens möjlighet att påverka sträcker sig inte 
heller till att omfatta plangenomförandet, utan detta sker via byggnadslov och 
ev. föregått av exploateringsavtal samt också genom andra metoder (byggnads-
uppmaning, inlösen osv.). På så sätt är planläggning och plangenomförande i 
huvudsak åtskilda funktioner.104 
 
Oftast torde det vara fördelaktigast att genomförande beaktas ingående redan vid 
planering. I annat fall kan planläggning och plangenomförande försenas 
väsentligt pga. besvärsprocesser eller så kan planen kanske inte förverkligas. I 
praktiken är man därför tvungen att beakta eller åtminstone påvisa genom-
förandeaspekten vid planläggning. Behovet av konkret genomförande under-
stryks av att många kommuner har strävat efter att upprätta nya detaljplaner 
huvudsakligen inom områden ägda av kommunen105, det rikliga bruket av 

                                                 
103 ”I en fastställd delgeneralplan var det möjligt att fördela mark-

ägarnas byggnadsrätt på basen av deras proportionella andel av 
strandlinjen. HFD 1987 A 44.” (Finlands Lag II 1999 s. 692) 

104  I särskilda fall kan ansvaret för genomförandet av allmänna 
områden överföras på markägaren eller markinnehavaren med hjälp 
av en planbestämmelse (MBL 91 §; se kap. 5.3.1). På liknande sätt  
kan genomförandet för att utveckla området handhas inom 
utvecklingsområden (MBL 112 §). Också reglering av byggnads-
mark kan möjliggöras i plan (KML 113 §; se kap. 5.3.2.5). 

105  Bl.a. Paunila 1996 s. 91. Förfarandet har länge rekommenderats bl.a. 
av planeringsmyndigheter och kommunalförbunden, t.ex. Kom 
1974:44 (s. 15, 22), Kom 1976:68 (s. XVI, 77, 101, 106), IM (1977 
s. 14, § 43), MM (1984 § 41), MM (1992 s. 23) och Eerolainen 
(1990 s. 6, 17). Bakom rekommendationerna verkar ligga en strävan 
att kommunen skall tillgodogöra sig markvärdeökningen vid 
planläggning, men också uppfattningar om att planläggningen av 
privata markområden är besvärligt beroende bl.a. på besvär och att 
planer inom privatägda områden genomförs långsammare än inom 
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planeringsavtal106 och betoningen av medborgarnas deltagande- och påverk-
ningsrätt då beslutsfattande berör deras livsmiljö och dem själva samt att de 
beaktar konsekvenserna av sina planer (t.ex. GL 2, 14, 20 §§; KL 1, 27, 29 §§; 
BL 1, 3 §§; MBL 1, 5, 6, 9 §§). 
 
Det verkar som om man i de andra länderna fäst mer uppmärksamhet på 
genomförandefrågor vid detaljerad planering än i Finland. I Frankrike beror 
detta på plansystemet som sådant, i Tyskland förutsätts att det finns behov av 
planering och kommunen skall vid behov även påbörja omreglering för att 
underlätta genomförandet och i Sverige krävs en särskild redovisning av 
plangenomförandefrågor i detaljplan (se kap. 3.3.2.4). En orsak till finska 
situationen kan vara att genomförande av allmänna områden och infrastruktur 
regelmässigt är kommunens uppgift. 
 
 
5.3.2.5 Förfaranden för främjande av plangenomförande 
 
I och med planskifteslagen år 1960 fick Finland sin första förrättningstyp avsedd 
att uttryckligen underlätta plangenomförande, nämligen nyskifte i lagen om 
skifte inom planläggningsområde (plannyskifte). Bestämmelserna om plan-
nyskifte upphävdes i och med att fastighetsbildningslagen trädde i kraft år 1997. 
Samtidigt infördes en ny omregleringsförrättning, avsedd att underlätta genom-
förandet av planer, nämligen reglering av byggnadsmark. Utöver reglering av 
byggnadsmark kan ägobytesförrättningar enligt KML användas för att främja 
plangenomförande, dock närmast under småskaliga förhållanden (dessa kan 
klassificeras som markbyten enligt fig. 2.2.1). Dessutom infördes en möjlighet i 
den nya markanvändnings- och bygglagen att grunda särskilda utvecklings-
områden för att främja plangenomförande (MBL 110-112 §§). Med hjälp av 
planläggnings- och liknande avtal kan kommunerna också avtala om utveckling 
av vissa områden. Dessa behandlas separat senare under punkt 5.3.2.8. 
 

                                                                                                                   
kommunägda områden. Oenighet har dock alltid rått om detta vilket 
framgår av avvikande åsikter och utlåtanden i kommittébetänkanden 
och förslag, och av att flera försök misslyckades med att förnya 
byggnadslagen före MBL. Frågan om en planläggningsvärdeavgift 
diskuterades även vid utarbetandet av det senaste förnyelseförslaget 
(Kom 1997:16) men togs inte in i det förslag som ledde till nya 
MBL (Villikka 1998). Ändå möjligtgjordes att kommunen inom 
utvecklingsområden kan uppbära utvecklingsavgift från markägaren 
om markägaren får särskild nytta av projektet (MBL 112 §). 

106  Bl.a. Kniivilä 1993. 
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Utvecklingsområde 
 
Kommunen kan i general- eller detaljplan avsätta vissa områden såsom speciella 
utvecklingsområden för högst tio år. Ett sådant beslut kan också tas separat eller 
i samband med att kommunen fattar beslut om att upprätta plan. Utvecklings-
områden kan t.ex. bestå av en förort som skall förnyas, bebyggda områden som 
skall saneras eller nya bostadsområden. Den primära tanken utgörs av att 
betrakta planering och genomförande av ett område som en helhet. Kommunens 
och privata parters samarbete i planering och genomförande betonas särskilt, 
också i fråga om fördelning av nytta och kostnader. Inom området kan även 
fastighetsregleringar användas för att fördela nyttor och kostnader mellan 
kommunen och fastighetsägare.107 Då detaljerade bestämmelser om fastighets-
reglering inom utvecklings område emellertid fattas och bestämmelsernas 
användnings möjligheter också är mycket oklara behandlas förfarandet inte här 
(se dock kap. 5.3.3).  
 
Plannyskifte 
 
Enligt planskifteslagen (PlanSL 4 §) var det möjligt, om lägenheternas läge 
inom detaljplaneområdet försvårade planens genomförande och dessa 
olägenheter kunde minskas genom tvångsbyte av ägor eller nyskifte, att verk-
ställa en omregleringsförrättning. Förrättningen var dock inte möjlig att genom-
föra inom områden förda i tomtregister. I praktiken blev betydelsen av 
plannyskiftet obetydligt. Endast ca ett dussin108 plannyskiftesförrättningar 
anhängiggjordes och av dem torde endast hälften ha slutförts under de 36 år som 
möjligheten fanns.109 En intressant företeelse här är att minst tre av dem utfördes 

                                                 
107  Enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 433) kan därmed reglering av 

byggnadsmark enligt fastighetsbildningslagen användas. Enligt 
regeringspropositionen (RP 101/1998 s. 94) bör lagstiftaren 
emellertid utveckla ny lagstiftning för fastighetsreglering. 

108  Uppskattningen grundar sig på diskussion med biträdande professor 
inom stadens fastighetsteknik, emeritus Ilmari Koppinen sommaren 
1994 samt diskussion med lantmäterirådet Arvo Kokkonen vintern 
2000. 

109  Det finns dock erfarenhet av regleringsförrättningar inom 
stadsområden i Finland men dessa har huvudsakligen varit lego-
områdesregleringar genomförda såsom fastighetsförrättningar. 
Ansökning om reglering av legoområden enligt lag om reglering av 
legoområden i stad och köping (VJL 218/62) har totalt gjorts i 
10.575 fall, varav 77 % gällde mark i kommunal, 20 % i privat och 
3 % i statens och församlingarnas ägo. Av ansökningarna avslogs 38 
% vid förrättningsbehandlingen och 16 % drogs tillbaka. Till och 
med år 1977 hade totalt 1.136 förrättningar förordnats. (Kantola 
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under de fem sista åren lagen gällde och det synes som att man först då lärde sig 
att använda förfarandet. Plannyskiftet har granskats närmare i Viitanen (2000). 
 
Reglering av byggnadsmark 
 
I fastighetsbildningslagen (554/1995) ingår institutet reglering av byggnads-
mark. Syftet är att främja förverkligandet av detaljplan vad gäller fastighets-
indelning eller att utjämna ojämn fördelning av byggnadsrätt mellan ägare i ett 
område. Det förutsätts att med omregleringen kan fastighetsbildning främjas 
inom områden som i detaljplan avsatts för olika ändamål eller så kan en 
uppenbart ojämn fördelning av byggnadsrätt utjämnas inom område för vilket 
detaljplan fastställts för första gången. Ytterligare en förutsättning är att det 
finns behov av omreglering pga. av att området förväntas bli bebyggt 
omedelbart. Förrättningen får endast företas om en sådan plan innehåller en 
bestämmelse härom. (KML 113 §) Det krävs inte att ekonomisk nytta upp-
kommer för att genomföra omregleringen. Förrättningen får ansökas av kommun 
eller markägare inom området som skall planläggas (KML 114 §). Förrättningen 
handhas av en förrättningsingenjör vid statens lantmäteribyrå samt två 
kommunala gode män.  
 
Vid förrättningen avskiljs först all gatumark och andra allmänna områden från 
omregleringsområdet vilka i planen är avsedda för kommunens behov till 
kommunen (KML 118 §). Kommunen ersätter markägarna för den del, som 
överstiger vad som enligt MBL utgör markägarnas plikt att överlåta gratis, dvs. 
vanligen 20 % av områdets areal, se kapitel 5.3.2.6 (KML 123 §). Resten 
fördelas så att varje markägare får mark i relation till värdet av sina fastigheter 
före planläggning. I första hand skall markägare erhålla tidigare ägda områden 
så att delningen underlättar upprättande av tomtindelning och bildande av ända-
målsenliga byggnadsplatser (KML 120 §). Förrättningskostnaderna fördelas 
enligt områdenas värden mellan delägarna och kommunen och mellan delägarna 
sinsemellan efter den nytta de haft av omregleringen (KML 130 §). Sakägarna 
kan besvära sig över förrättningen hos jorddomstolen (KML 231 §). 
 
Förmodligen har inga förrättningar för reglering av byggnadsmark påbörjats 
(1999). Förfarandet behandlas närmare i kapitel 6 och 7. 
 
Ägobyte och nyskifte 
 
I fastighetbildningslagen stadgas om ägobytesförrättning som bl.a. kan användas 
för att främja plangenomförande. Inom ett detaljplaneområde skall ett ägobyte 
främja bildande av tomter eller ändamålsenliga byggnadsplatser eller genom-

                                                                                                                   
1983 s. 263; se också kap. 2.5.1 fotnot 17). Lagen är fortfarande i 
kraft men regleringsverksamheten har avslutats (Karvinen 1998). 
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förandet av andra områdesreserveringar enligt planen (KML 56-57 §§). 
Vanligtvis förutsätts att ägarna till fastigheterna avtalar om saken. Utan avtal får 
dock ägobyte företas, om det t.ex. gäller ”ett område som är obetydligt och 
medför betydande olägenhet för användningen av en angränsande fastighet” 
(tvångsbyte av ägor). Utan avtal får ägobyte också ”företas för att bilda en 
fastighet av en tomt eller av en byggnadsplats som passar in i en detaljplan, 
endast om de områden som byts skall användas för samma ändamål enligt 
detaljplanen”. (KML 58 §) Graderingsvärdena för de områden som byts skall 
motsvara varandra ungefärligen om de inte har ringa värde (KML 59 §).110 I 
fastighetsbildningslagen stadgas också om ett omarronderingsförfarande, 
nyskifte (KML 69 §). Förfarandets syfte är att reglera främst sådana områden 
som är avsedda för primärproduktion (RP 227/1994 s. 35). Förfarandet är 
däremot inte avsett för reglering av detaljplaneområden men då särskilda skäl 
råder får också detaljplaneområden tas med i nyskifte och således kan det finnas 
situationer där man kan använda förfarandet för att främja bildande av 
fastigheter enligt plan. 
 
 
5.3.2.6 Expropriation, inlösen och gratisöverlåtelse 
 
I Finland kan kommunen enligt markanvändnings- och bygglagen få tillstånd 
från miljöministeriet att inlösa (expropriera) områden för ett antal olika ändamål 
inom detaljplaneområdet, inom området för vilket detaljplan skall upprättas eller 
ändras och även i andra fall, då ett allmänt behov kräver det. Dessutom har 
kommunen flera möjligheter att anskaffa markområden genom inlösen direkt 
med stöd av plan. Rätt till inlösen av tomtdelar har också delägare av tomt. 
Dessutom är markägarna skyldiga att utan ersättning överlåta mark för gator. 
Bestämmelserna i MBL för att inlösen av mark synes i stora drag motsvara de 
som gällde enligt byggnadslagen fastän de nu är skrivna på ett mer allmänt sätt 
(se Ekroos & Majamaa 2000 s. 383). Inlösen och expropriation genomförs enligt 
inlösningslagen (603/77) i en inlösnings förrättning av inlösningskommission 
dvs. av statens lantmäterimyndighet (MBL 103 §; InlL 1, 11-13 §§). Inlösen av 
tomtdelar genomförs dock enligt fastighetsbildningslagen i en fastighets-
förrättning (KML 62-64 §§). 
 
Inlösen enligt markanvändnings- och bygglagen 
 
Inom detaljplaneområde har kommunen rätt att utan särskilt tillstånd lösa in 
allmänt område samt tomt för allmän byggnad som enligt detaljplanen avsetts 
för kommunal inrättning eller för kommunens övriga behov. Kommunen har 
också rätt att genom inlösen begränsa nyttjanderätt inom ett område som i plan 

                                                 
110 Förrättningen motsvarar i stort svensk fastighetsreglering (se kap. 

3.3.2.5). 
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har anvisats att användas för kommunens behov av byggande under jord. 
Samkommun och staten har motsvarande rätt att lösa in områden som har avsatts 
för deras behov. (MBL 96 §) Kommunen kan också ha rätt att inlösa en tomt 
eller annan byggnadsplats som följd av en byggnadsuppmaning (MBL 97 §; se 
också kap. 5.3.2.7 och Ekroos & Majamaa 2000 s. 393-397).  
 
Kommunen har också rätt att lösa in byggnader och rättigheter på kommunens 
mark som tillhör annan (MBL 98 §). Motsvarande rätt har ägaren till tomt enligt 
detaljplan för att kunna bebygga tomten inom skälig tid. 
 
Inlösen enligt fastighetsbildningslagen 
 
Om tomtdelar eller delar av byggnadsplats i detaljplan ägs av olika ägare, är 
ägare till tomtdel eller del av byggnadsplatsen berättigad att inlösa återstoden av 
tomten eller byggnadsplatsen (KML 62 §). Ägare vars tomtdel eller del av 
byggnadsplatsen är mest värdefull har företräde. Om tomt eller byggnadsplats i 
detaljplan kan bildas genom ägobyte, förrättas ägobyte istället för inlösen (KML 
64 §).  
 
Om inlösen av tomtdelar inom område med bindande tomtindelning inte har 
anhängiggjorts inom ett år efter det att tomtindelning trätt i kraft, äger 
kommunen rätt att lösa de delar som hör till tomten (KML 62a §). Kommunen 
kan också vara skyldig att lösa in tomtdelen ”om ägaren till en del av en tomt 
enligt den bindande tomtindelningen, på grund av att den bindande tomt-
indelningen inte passar in i de rådande äganderättsförhållandena, inte kan 
använda sin mark på ett sätt som medför skälig nytta” (KML 62b §).  
 
Bestämmelserna möjliggör att tomt- eller byggnadsplatsdelar anpassas till vad 
som är ändamålsenligt enligt detaljplan och på så sätt säkerställs att tomter eller 
byggnadsplatser kan förverkligas. 
 
Expropriation enligt markanvändnings- och bygglagen 
 
För inlösen som inte baserar sig direkt på plan eller byggnadsuppmaning 
(expropriation) behöver kommunen inlösningstillstånd. Enligt MBL 99 § kan 
kommunen, när det allmänna behovet så kräver, få tillstånd från miljöministeriet 
till att lösa in ett område som behövs för samhällsbyggande och därtill hörande 
regleringar eller för kommunens planmässiga utveckling i övrigt. Inom general-
planeområden kan ministeriet bevilja kommunen tillstånd att lösa in områden 
som i plan har anvisats som trafikled, för bostadsbyggande eller för samhälls-
byggande som ansluter sig till bostadsbyggande och som behövs för kommunens 
planenliga samhällsutveckling, samt områden som är avsedda för inrättning för 
kommunen eller samkommunen eller för deras övriga behov. Vidare kan 
ministeriet ge den myndighet som genomför planen rätt att lösa in ett område 
som tagits in i landskapsplan eller att inskränka nyttjanderätten till det, om detta 
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är nödvändigt för att genomföra landskapsplanen för att tillgodose statens, 
regionens, samkommunens eller kommunbefolkningen gemensamma behov. 
 
Inom detaljplaneområdet kan ministeriet bevilja kommunen tillstånd att lösa in 
byggnadskvarter eller annat område, om inlösen är motiverad med tanke på 
genomförandet av planen och om det allmänna behovet kräver det (MBL 100 §). 
Beroende på rättsystemets princip att inte använda strängare åtgärder än vad 
nödvändigt skall kommunen som grundar inlösen på MBL 100 § påvisa att 
syftet med inlösen inte kan uppnås med mildare MBL-metoder (Ekroos & 
Majamaa 2000 s. 405-406).111 
 
Kommunens möjligheter att använda expropriation och inlösen kan anses vara 
goda och vidsträckta såsom också i Sverige (kap. 3.3.2.6). Metoden är smidig 
och snabb att användas bl.a. beroende på det enkla och effektiva förfarandesättet 
i inlösenförrättningar (se Korhonen 1997 s. 135). I praktiken har expropriation 
och inlösen emellertid endast använts i ringa utsträckning (se kap. 5.3.4).  
 
Gratisöverlåtelse 
 
Markägaren har skyldighet att överlåta gatumark gratis till kommunen inom 
områden där en detaljplan upprättas för första gången (MBL 94 §) eller betala 
motsvarande ersättning (MBL 105 §). Dock uppgår skyldigheten att överlåta 
mark gratis till högst 20 % av den mark, som markägaren äger inom 
ifrågavarande detaljplaneområde, eller till högst den tillåtna våningsytan på 
hans/hennes återstående mark inom detaljplaneområdet (MBL 104 §). När 
ersättningsskyldigheten bestäms beaktas inte områden som i detaljplanen 
anvisats till jord- och skogsområde eller vattenområde. Områden inom 
detaljplanens gatuområden som tidigare varit enskilda o.dyl. vägar redan före 
planen överlåts gratis och inkluderas inte i de ovannämnda områdena. För 
byggnader, träd, planteringar och anläggningar får markägare ersättning (MBL 
108 §).112  
 
 

                                                 
111  T.ex. får enligt InlL 4.1 § inlösen inte verkställas, om syfte med 

inlösen kan uppnås lika bra på annat sätt eller om det men inlösen 
förorsakar enskilt intresse är större än den nytta som den tillför 
allmänt intresse. 

112 Förfarandet liknar motsvarande regler i Sverige men i teorin torde 
svenska reglerna vara strängare. De finska är emellertid betydligt 
rättlinjigare (se kap. 3.3.2.6). 
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5.3.2.7 Byggnadsuppmaning 
 
Med hjälp av byggnads- och liknande uppmaningar kan kommunen sträva efter 
att påskynda genomförandet av en gällande plan. Om en detaljplan varit i kraft 
under minst två år kan kommunen ge ägare och innehavare av tomt eller 
byggnadsplats en byggnadsuppmaning om tomten eller byggnadsplatsen 
huvudsakligen inte är bebyggd i enlighet med planen (MBL 97 §). Om tomten 
eller byggnadsplatsen inte blivit bebyggd inom tre år efter uppmaningen 
delgavs, har kommunen rätt att lösa in området (se kap. 5.3.2.6). 
 
Enligt utförda undersökningar har givna byggnadsuppmaningar haft god effekt. 
Bland de städer som under åren 1959-1979 givit byggnadsuppmaningar 
bebyggdes 42 % av tomterna inom utsatt tid, 4 % köptes av staden och 7 % av 
uppmaningarna drogs tillbaka eller upphävdes. Största delen (88 %) av 
uppmaningarna gavs för egnahemstomter (Karjalainen 1985 s. 98). I en under-
sökning om vilka åtgärder de som i Helsingfors erhållit byggnadsuppmaning 
under åren 1981, 1982 och 1985 (270 st, svarsprocent 40,7) vidtagit då de fått 
uppmaningen, svarade 20 % att de inledde byggandet, 49 % sålde sin tomt, 13 % 
ansökte om ändring av tomtindelningen eller stadsplanen, 10 % besvärade sig 
över uppmaningen, 6 % vidtog andra åtgärder och endast 2 % vidtog inga som 
helst åtgärder (Korpi 1990). Också i Vanda stad har man haft positiva 
erfarenheter av byggnadsuppmaningar: största delen av dem som fått byggnads-
uppmaning har bebyggt sina tomter och för de återstående tomterna har ansök 
inlämnats om inlösningstillstånd (Järvi 1988).113 Förfarandet används emellertid 
inte särskilt frekvent i Finland (se kap. 5.3.4). 
 
 
5.3.2.8 Exploateringsavtal 
 
I Finland är det såsom i de andra studerade länderna i praktiken möjligt att ingå 
exploateringsavtal (se kap. 3.3.2.8). I allmänhet skrivs avtalen vid upprättande 
eller ändring av detaljplan. Exploateringsavtal kan ses som ett allt viktigare 
medel för kommuner att direkt påverka plangenomförandet. Metoden är inte 
odiskutabel men ofta använd i praktiken och då speciellt inom områden med en 
eller få avtalsparter. Avtal ingås i allmänhet i samband med planering för privat 
mark, varför avtalen allmänt kallas markanvändnings- eller planeringsavtal. 
Avtalens praktiska betydelse behandlas i kapitel 5.3.4. 
 
Markägaren och kommunen träffar ofta avtal om hur marken bör användas 
(planeras) inom privatägda områden. Förfarandet påbörjades egentligen på 

                                                 
113 Det finska systemet för byggnadsuppmaning liknar det tyska 

förfarandet (Baugebot, BauGB 176 §) som även det synes användas 
i ringa mån (Nordregio 1999). 
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1960-talet med avtal mellan kommunen och byggnadsentreprenör för byggande 
av enhetliga områden, vanligen förorter. Småningom började antalet avtal öka 
kraftigt och områdenas storlek också minska. Den ekonomiska nedgången i 
början av 1990-talet minskade dock antalet avtal något. En orsak till den tidigare 
ökningen har bl.a. varit att byggande och därför också planändringar ganska ofta 
sker inom redan tidigare planerade centrala områden, speciellt i större städer. 
Med avtalen strävar kommunen till att i första hand försäkra sig om att 
byggandet sker enligt kommunens intentioner. Det är vanligt, att kommuner 
fattat något slags principbeslut om användning av avtal. Det har beslutats, att 
planeringsavtal kan ingås om kommunen inte har eller inom rimlig tid inte kan 
skaffa lämpliga markområden, om ändamålsenlig markanvändning främjas, om 
kommunens planeringskostnader täcks, för att öka jämlikheten mellan 
markägarna, för att förhindra markarbeten osv. (Kom 1974:44 s. 190-193; 
Kniivilä 1993 s. 5-16, 56-59) 
 
Kommunens rätt att ingå planeringsavtal har ifrågasatts. Till planeringsavtal 
hörande planläggningsavgifter har också uppfattats som problematiska (bl.a. 
Pirinen et al. 1997 s. 73; Kniivilä 1993 s. 75). Avtalen har tolkats som 
civilrättsliga därför att det före MBL inte fanns speciella stadganden om dem i 
lagstiftningen. Eftersom kommunen har planmonopol men också enligt lag i 
vissa fall skyldighet att upprätta eller ändra en plan och då det därtill är möjligt 
att besvära sig över en plan, kan kommunens befogenhet som avtalspart gällande 
planeringen ifrågasättas. Riksdagens justitieombudsman har i avgörande 
656/4/91 22.1.1993 emellertid konstaterat att kommun har rätt att ingå civil-
rättsliga planeringsavtal, men den får inte göra anspråk på planeringskostnader 
så länge de är normala kommunala utgifter orsakade av planering (Kniivilä 
1993). Dock konstaterar Mäkinen (1996 och 2000 s. 193-196) att planerings-
avtal egentligen inte kan betraktas såsom civilrättsliga avtal utan såsom 
offentligrättsliga. Hon anser att de snarast utgör en del av planläggnings- och 
plangenomförandeprocessen. Vad gäller kommunala krav på avtal och till dem 
hörande praxis om planläggningsavgift anser hon ha varit olagliga under BL och 
än mindre förenliga med god förvaltningssed (Mäkinen 1996, 2000 s. 176). Med 
MBL synes situationen med planläggningsavgift vara än oklarare enligt henne 
och kräver fortsatt utredning (Mäkinen 2000 s. 176-186).  
 
Planeringsavtal är dock vanliga. De ingås i regel med juridiska personer sedan 
en lång tid och då troligen därför att dessa vanligen är stora och pålitliga 
markägare. I ett avtal blir det därmed bara en eller ett fåtal motparter till 
kommunen. I avtalen överenskommes normalt om byggrättens storlek, om 
byggnadsområden, om byggnadstyper, om kostnadsdelning, om områden som 
överlåts till kommunen, om sanktioner, om avtalsbrott osv. Vanligen avtalas 
också om genomförandet av planen såsom om tidtabeller och själva byggandet. 
Småningom har tyngdpunkten i markanvändningsavtalen flyttats från för-
verkligande av helt obebyggda områden till förtätning och förnyelse av redan 
bebyggda områden. Det är inte ändamålsenligt för kommunerna att införskaffa 
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redan bebyggda områden, utan istället har avtal ofta använts inom sådana 
samverkansområden. Planeringsavtalen till följd av intresset för redan bebyggda 
områden omfattar allt mindre områden, vilket framgår av att 25 % av avtalen i 
Kniiviläs undersökning ingåtts med privatpersoner eller oskiftade dödsbon. 
(Kniivilä 1993) Också enligt Mäkinen (1996 s. 2) blir det allt vanligare att det 
förutsätts att avtal ingås även vid regelrätta planändringar och planläggning av 
privatägda tomter. 
 
Det verkar vara uppenbart, att många kommuner strävar efter att ingå 
planeringsavtal med varje markägare även då det är fråga om planering av ett 
område som ägs av flera personer, för att ta del av plannyttan. I praktiken går det 
till så, att man upprättar en särskild plan för varje fastighet, vilket torde inne-
bära, att helheten beaktats i en översiktlig plan eller i en inofficiell kommunplan. 
Om inte helheten i liknande fall har behandlats i officiell planläggning är det 
möjligt att åtminstone kommuninvånarnas och markägarnas möjlighet att 
påverka sin omgivning försvåras. 
 
Kommunerna ser planeringsavtalen som en samverkansmetod då områden 
planeras och bebyggs samt som ett sätt att öka jämlikheten mellan markägarna 
(Kniivilä 1993 s. 10, 15). Denna samverkan är dock begränsad, åtminstone i de 
fall kommunen ingår avtal med varje markägare skilt för sig. Då en plan 
upprättas eller ändras med hänsyn till den aktuella fastighetsindelningen blir 
slutresultatet ofta oändamålsenliga tomter (figur 5.3.1).  
 
 
 
          Stadsplan och situation år 1970           Situation år 1984 

 
 
 
Fig. 5.3.1 Fastighetsgränser vid planändring i Esbo (Saksa 1985 s. 29). 
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För att förbättra situationen utan att ändra ägandestrukturen, borde markägarna 
ingå ett inbördes avtal eller så borde något slags samverkans- och/eller 
regleringsförfarande stå till förfogande. Samverkansavtal har använts åtminstone 
i Helsingfors på 1970-talet i samband med sanering av områden och metoden 
har varit lyckosam i åtminstone två fall (Tervonen 1981 s. 156-186). Metoden 
har dock inte blivit särskilt populär, förmodligen pga. stor arbetsinsats och att 
avtalen kräver total enhällighet. Om samverkan mellan markägare ordnas på 
frivillig väg förutsätts såsom Harju (1994) och också Saksa (1985 s. 59-67) 
framhåller att kommunen i sin mark- och planpolitik tar aktiv hänsyn till mark-
ägarförhållandena samt också aktivitet och enighet bland markägarna. I annat 
fall blir förverkligandet av områden en långsam och slumpmässig process. 114 
 
Den nya markanvändnings- och bygglagen accepterar avtalen eftersom en 
särskild regel behandlar avtal (MBL 11 §; motsvarande sätt RP 101/1998 s. 64). 
Läget är emellertid enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 72-76) fortfarande 
oklart115 och det förväntas att regeringen klargör saken inom en nära framtid. 
Den officiella strävan inom miljöförvaltningen synes dock allt jämt vara att 
användning av avtals förfarandet bör minskas eller inte ens användas inom 
privatägda områden (bl.a. Kom 1974:44 s. 15; MM 1992 s. 23; Kom 1997:16 s. 
79; RP 101/1998 s. 64). 
 
Oproblematiskt verkar avtalsförfaranden inte vara i något av de studerade 
länderna. Dock verkar det som att man i Frankrike och i Sverige lärt sig att 
använda avtalsförfarandet på ett systematiskt sätt och i Tyskland kommer läget 
troligen också att stabiliseras (se kap. 3.3.2.8; Nordregio 1999). I Finland verkar 
förfarandet däremot ännu söka sin plats och användning. 
 
 
5.3.2.9 Markägares rättigheter gentemot kommunen 
 
I Finland är kommun eller samkommun och staten, om området i planen är 
avsatt för samkommunens eller statens behov, skyldig att inlösa mark, som 
enligt detaljplan eller generalplan med bygg- eller åtgärdsinskränkningar 
anvisats för annat ändamål än för enskild byggnadsverksamhet och markägaren 
på grund härav inte kan utnyttja området på sätt som medför skälig nytta. 

                                                 
114  Staden Uleåborg har i början av 2000 påbörjat ett projekt för att med 

fastighetsägarna frivilligt utreda möjligheter för tilläggsbyggande på 
stora villatomter. Staden bidrar genom bl.a. att erbjuda planerings-
hjälp, bygga utfartsväg för nya byggnadsplatser och marknadsföra 
tomter. För detta förutsatts att ett avtal träffas med staden om 
bebyggande. (Kokkinen 2000) 

115  På motsvarande sätt Mäkinen (2000 bl.a. s. 184, 189). 
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Alternativt kan ersättning lämnas för olägenheten. (MBL 101-102 §§)116 Om 
kommun, samkommun eller stat inte fullgör sin inlösnings- eller ersättnings-
skyldighet, har ägaren rätt att yrka på detta enligt inlösningslagen (MBL 101, 
103 §§; InlL 97 §). Rätt att kräva planering och infrastruktur har behandlats i 
kapitel 5.2.3 och 5.3.1. Reglerna verkar i stora drag inte avvika från reglerna i de 
andra studerade länderna och inte heller i Frankrike där genomförandet sker mer 
på privat initiativ (se kap. 3.3.2.9). 
 

5.3.3 Kostnader av plangenomförande 
 
Huvudregeln är att kommunen står för kostnader förorsakade av detaljplanering 
och tomtindelning samt för genomförande av sådana åtgärder som kommunen 
har skyldighet till. Från markägaren kan kommunen sedan utkräva vissa 
betalningar för kostnaderna i samband med genomförandet. Om en detaljplan 
eller en separat tomtindelning eller en ändring av dem utarbetas på initiativ av 
markägare eller markinnehavare har kommunen rätt att av denne uppbära 
kostnaderna för utarbetandet och behandlingen av planen eller tomtindelningen 
(MBL 59, 82 §§).  
 
Kommunen svarar i princip för kostnaderna för byggande av gator och andra 
allmänna områden om inte ansvaret för genomförandet har överförts på 
markägaren eller markinnehavaren med stöd av planbestämmelse på grund av att 
detaljplanen utarbetas i huvudsak av enskilt intresse för ett semester- eller 
turistprojekt eller något motsvarande projekt (MBL 84, 90 §§). Inom områden 
som detaljplaneläggs för första gången har markägaren emellertid skyldighet att 
delta i gatukostnader genom att överlåta gatumark utan ersättning eller att betala 
motsvarande ersättning (se kap. 5.3.2.6; MBL 104-105 §§). En större utvidgning 
av gratisöverlåtelseskyldigheten var med i de första förslagen till den nya mark-
användnings- och bygglagen (Rakennuslakitoimikunta 1997 s. 20-21) men togs 
inte med i det slutliga förslaget och inte heller i lagen.  
 
Tidigare var markägare skyldiga att betala gatuavgifter till kommunen, vilka 
täckte en del av anläggnings- och underhållskostnader för gator. Gatuavgiften 
tillsammans med tre andra avgifter eller skatter ersattes med en allmän 
fastighetsskatt år 1993. Numera ingår alltså ersättning för byggande av gator i 
princip i fastighetsskatten (RP 50/1992 s. 1-8; Hautamäki 1998 s. 18-21). 
Städernas gatu- och vägkostnader var år 1989 2,7 mrd mk (brutto) och dessa 
finansierades genom kommunalskatt till 84 %, avgifter till 15 % och statens 
understöd (1 %). Om man skulle räkna in fastighetsskatten i det nuvarande 
systemet såsom en avgift skulle avgifternas andel bli klart större ty fastighets-

                                                 
116 Tillämpningen av motsvarande regler enligt byggnadslagen har varit 

tämligen problematisk enligt Hyvönen (1988 s. 826-829). 



 

 245 

skattens avkastning är betydligt större än vad gatuavgifterna enligt lagen 
(670/1978) var.117 Fastighetsskatten har emellertid inte öronmärkts och därför 
vacklar argumentationen. Städernas kostnader för parker och andra allmänna 
områden var samma år 0,9 mrd mk. Dessa finansierades genom kommunalskatt 
till 90 %, avgifter till 2 % och statens understöd till 8 %. (MM 1992 s. 9) 
 
Om anslutning och anslutningsvillkor till allmänna vatten- och avloppsnät 
avtalar var och en med tillhandahållaren av dessa tjänster (L om allmänna 
vatten- och avloppsverk, 982/1977, 12 §). Avloppsavgifter skall markägaren 
betala enligt lagen om avloppsvattenavgift (610/1973) och vattenavgifter enligt 
anslutningsvillkor och avtal. I princip täcks alla kostnader som förorsakas av 
dessa verksamheter med fastighetsvisa avgifter. Vattenanstalternas investeringar 
för byggande av nya vattenledningar var år 1989 203 milj. mk i städer och 190 
milj. mk i andra kommuner. Avloppsanstalternas investeringar för byggande av 
nya avloppsledningar var samma år 389 milj. mk i städer och 167 milj. mk i 
andra kommuner. Tillsammans var alla kostnader för vattenförsörjning i städer 
år 1989 2,4 mrd mk. Dessa finansierades till 15 % genom kommunalskatt och 
till 85 % genom avgifter. (MM 1992 s. 10)  
 
Fastighetsägare/byggherre svarar för byggnads- och fastighetsbildnings-
kostnader med avseende på privat byggande liksom även för kostnader för 
anslutning till el-, fjärrvärme-, tele- o.dyl. ledningar. Genom exploateringsavtal 
överenskommer kommunen och (större) markägare ofta om kostnader för 
planering och genomförande. I sådant avtal förbinder sig ofta markägaren att 
förverkliga viss del av infrastrukturen, överlåta allmänna områden till 
kommunen utan ersättning och dessutom helt eller delvis till kommunen betala 
den värdestegring planen medför. (Mäkinen 1996; Pirinen et al. 1997; Heino & 
Berghäll 1998 s. 12; se också kap. 5.3.2.8) 
 
Inom utvecklingsområden strävar man efter att betrakta planering och 
genomförande av ett område som en helhet. Kommunens och de privata 
parternas samarbete i förnyelsen betonas också i fråga om fördelning av nytta 
och kostnader. Efter MBL 112 § kan man utan hinder av andra bestämmelser 
och stadgor bl.a. besluta att inom utvecklingsområden anförtros ansvaret för 
utvecklingsområden inklusive gatuhållning och anläggande av andra allmänna 
områden en sammanslutning som just bildas för att utveckla området. Hurdan 
sammanslutning man tänkt att använda framgår inte ur lagen eller propositionen. 
Vidare kan fastighetsreglering verkställas för att fördela nyttan av och 

                                                 
117  Avkastningen av de avgifter och skatter som ersattes med fastighets-

skatten var år 1992 tillsammans ca 1,2 mrd mk (gatuavgiftgens 
andel ca 43 %) medan avkastningen av fastighetsskatten bedömdes 
bli ca 1,8 mrd mk (RP 50/1992 s. 11). Fastighetsskattens avkastning 
år 1994 var emellertid ca 2,7 mrd mk (Hautamäki 1998 s. 19). 
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kostnaderna för anläggandet av området mellan kommunen och fastighetsägarna 
på sätt som bestäms särskilt vid upprättande eller ändring av detaljplan, om 
förhållandena gör att det finns särskilda skäl till en fördelning som avviker från 
bestämmelserna i MBL (Ekroos & Majamaa 2000 s. 433). Dessutom har 
kommunen ”rätt att av markägaren uppbära en i förhållande till nyttan skälig 
utvecklingsavgift om åtgärderna för utveckling av området medför sådan 
särskild nytta för markägaren som inte står i proportion till de kostnader 
markägaren betalt” (MBL 112 §). Enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 434) 
grundar sig utvecklingsavgiften på erfarenheterna att ofta har enbart markägarna 
fått nyttan av utvecklingen medan kostnader för genomförande av infrastruktur 
betalts av kommunen om man inte har kunnat avtala om saken på annat sätt118 
och att avtalsförfarandet ofta visat sig vara besvärligt. Särskilt besvärligt upplevs 
avtalsförfarandet inom områden där markägande är splittrat (Heino & Berghäll 
1998 s. 13). Kostnadsfördelningen inom utvecklingsområden synes däremot 
vara mycket fri eftersom det inte finns några egentliga begränsningar för 
kostnadsfördelning i MBL (se också Mäkinen 2000 s. 185-186). 
 
I förslaget till ny markanvändnings- och byggnadslag utreddes inte om behov 
fanns att förnya plangenomförandesystemet och inte heller fördelningen av 
kostnadsansvaret som helhet. Frågan kommer istället att utredas separat efter 
lagrevideringen. (RP 101/1998 s. 44) Detta krävdes också av Riksdagen i 
samband av förnyelsen av byggnadslagstiftningen (Ekroos & Majamaa 2000 s. 
74-75). En motsvarande utredning gjordes redan 1992 av en arbetsgrupp som 
miljöministeriet tillsatte 1991 och vars uppgift var att utarbeta ett förslag till 
förnyelse av bestämmelserna i byggnadslagen gällande genomförande av stads- 
och byggnadsplaner (MM 1992). Största problemet i genomförandesystemet 
ansåg arbetsgruppen vara att planläggning och genomförande sammankopplades 
otillräckligt i tiden vilket orsakar kommuner kostnader för byggande av infra-
                                                 
118 Enligt Heino & Berghäll (1998 s. 12) täcker kommunerna ca 60 % 

av sina investeringskostnader genom olika avgifter då den plan-
lägger enskild mark. Enligt Ostamos (2000) undersökning är 
anskaffning av mark före planläggning det fördelaktigaste 
alternativet för kommunen (inom obebyggda områden). Om 
planering och genomförande däremot genomförs enligt bestäm-
melser i byggnadslagstiftningen erhåller markägaren största delen av 
nyttan samtidigt som kommunen lider förlust. I undersökningen har 
dock inte tagits hänsyn till räntekostnader, risk eller skatte-
betalningar. Risken är emellertid påtaglig såsom bl.a. kan 
konstateras i Koverolas (1996) undersökning om icke genomförda 
planer i Kouvolatrakten och i Perholas (2000) undersökning om 
rabattförsäljning av kommunala tomter. Enligt Kokkinen (2000) är 
stadens kostnader minst 100.000 mk/tomt inom ett nytt område och 
därför kan staden få en betydande nytta av förtätning av gamla 
bebyggelseområden istället för exploatering på nya områden. 
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struktur i förtid medan markägare betalar anslutningsavgifter först när 
byggnadsplatserna bebyggs. Härigenom förorsakas kommunerna förluster om ca 
700 milj. FIM/år. Vidare ansåg arbetsgruppen att otillräckligt utbud av mark 
höjer värdet av byggnadsmark, planerna föråldras före genomförandet, 
områdena är otrivsamma under lång tid och trycket på markanvändningsavtal 
ökar. Osäkerhetsfaktorerna vid plangenomförande skulle utgå om planläggning 
sker inom kommunägda områden och därför borde förutsättningarna för 
kommunal markanskaffning förbättras enligt arbetsgruppen. (MM 1992 s. 12-
14, 23) Det verkar såsom marknadsfaktorerna uteslutits nästan helt vid 
granskning av planläggning och plangenomförande fast t.ex. Vuorela redan 
1979 (s. 205) bedömt dessa vara den primära frågan.119  
 
Arbetsgruppen framlade några förslag (MM 1992 s. 25-29) som betonade upp-
snabbande av plangenomförande och uppbärande av anslutningsavgifter för 
allmän avlopps- eller vattenledning, ökad kostnadsansvar för markägaren i vissa 
fall, ändringar i beskattning för att motverka bevarandet av obebyggda eller 
underbebyggda tomter och för att främja marköverlåtelser till kommunen, samt 
ökning av skyldighet att utan ersättning överlåta mark. Förslagen ansågs 
sannolikt minska behovet av avtalsförfarande, vilket också var ett av 
arbetsgruppens mål. Vidare ansåg arbetsgruppen att det inte fanns skäl att 
bestämma omfattning eller innehåll av avtalsförfaranden i lag. Det väcker 
förvåning att arbetsgruppen helt bortlämnade - åtminstone i direkt avseende – 
plangenomförande i samverkan och omregleringen av byggnadsmark samt 
utjämning av markvärden mellan markägare. I vilket fall som helst är 
betänkandet en förtjänstfull utredning över de problem som hör till för-
verkligandet av planer i Finland och kommer troligtvis att utvisa en väg för en 
förnyelse som enligt kommunsektoren borde sträva mot en utvecklings/genom-
förandeavgift (Heino & Berghäll 1998 s. 23-24). 
 
Sätten att utdebitera kostnader för byggande av infrastruktur i de studerade 
länderna verkar vara mycket olika men i praktiken är skillnaderna troligen 
betydligt mindre (se kap. 3.3.3). Möjligheten att uppbära kostnaderna verkar 
först och främst bero på den markpolitik kommunen utövar och på kommunens 
dragningskraft (ekonomisk styrka och efterfrågan). Skillnaderna kan således mer 
bero på kommuner än på systemen i olika länder.  
 

                                                 
119 T.ex. behandlade Teiniranta & Leväinen (1990 s. 45-53) på sju sidor 

frågor som påverkar planernas genomförande och på åttonde sida 
bara omnämnde marknadsfaktorerna bland andra saker, och då trots 
att författarna noterade att kommunerna ansåg marknadsfaktorerna 
vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar plangenom-
förandet. 
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5.3.4 Plangenomförande i praktiken 
 
Här beskrivs huvudlinjerna i typiska exploateringsmetoder i Finland såsom 
gjordes i kapitel 3.3.4 för de andra länderna (se också kap. 2.1.2). Liksom i 
Sverige är kommunens ställning vid plangenomförande stark i Finland beroende 
dels på de rättigheter lagstiftningen erbjuder och dels på städernas stora mark-
reserver. Målsättningen är för de flesta kommunerna i Finland att anskaffa 
råmark före det att planering inleds (Eerolainen 1990 s. 20). Det finns dock 
kommuner som inte önskar eller har möjlighet att investera i fast egendom, utan 
överlåter den uppgiften åt andra parter. Användning av olika typer av 
exploateringsavtal är vidare allmän. 
 
I Finland är det normalt kommuner som införskaffar råmark. Under hög-
konjunkturen i slutet av 1980-talet var också några placerare aktiva på 
marknaden. Enligt Hiltunen (1997 s. 21-23) gjorde privata företag och 
finansiella institutioner ca 5 % av alla råmarksköpen under 1985-1992. Privata 
och halvoffentliga byggherresamfunds exploateringsinsatser är emellertid 
betydande, särskilt vad gäller storskalig bostadsproduktion. Då kommunerna har 
stora markinnehav följer att även ovannämnda samfund bebygger mark som 
införskaffats från kommunen. Av de tomter som bebyggs har ca 50-60 % 
överlåtits av kommunerna, dock med stora kommunvisa skillnader (Eerolainen 
1990 s. 20). Privat exploatering sköts också av byggnadsföretag, försäkrings-
bolag och banker samt stiftelser. Med undantag för byggnadsföretagen agerar 
dessa i huvudsak på fastighetsmarknaden för affärs- och kontorslokaler. Vad 
gäller egnahems- och fritidshus utgör privatbyggandet av markägare en 
betydande andel. Tvångsvisa omreglerings förfaranden används i praktiken inte. 
I figur 5.3.2 presenteras en ungefärlig uppdelning av praktiken för plangenom-
förande. Figuren bygger på Dransfeld & Voß’ (1993 s. 143) framställning (se 
kap. 2.1.2 och fig. 3.3.1). 
 
Den genomsnittliga ”landskommunen” (Finlands Kommunalförbunds medlems-
kommun) ägde år 1991 i genomsnitt 27,7 % av arealen av sina byggnads plane-
områdena. Utöver det ägde den i genomsnitt 60 ha råmark lämplig för planering 
samt ca 520 ha övrig mark. Inom byggnadsplaneområdet var i genomsnitt 43 ha 
obebyggd mark avsatt för byggnadsändamål varav hälften fanns i kommunal 
ägo. Kommunerna ägde i genomsnitt 139 st. obebyggda byggnadsplatser. 
(Kniivilä 1992 s. 8-12) Finlands stadsförbunds medlemsstäder ägde år 1991 i 
medeltal 2.799 ha mark inom egen kommun av vilket ca 15 % var råmark 
(Eerolainen 1992 s. 6, bilaga 1). 
 
Av de kommuner som deltog i den enkät som genomfördes av Finlands 
Kommunalförbund (Kniivilä 1992) svarade 88 % att de hade rikligt eller 
måttligt med byggnadsmark att erbjuda. 11 % av kommunerna hade litet eller 
inte just någon byggnadsmark att erbjuda (största delen av dessa utgjordes av de 
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minsta kommunerna). Då byggnadsverksamheten upplevt en lågkonjunktur 
under hela början av 1990-talet kan man förmoda att situationen fortfarande 
(1999) är nästan lika god förutom i omgivningarna till de stora 
inflyttningsstäderna. 
 
 

 
Figur 5.3.2 Metoder för att förverkliga byggnadsmark inom stadsområdet. 

Figuren baserar sig på Dransfeld & Voß’s (1993 s. 143) 
framställning och typerna i figuren framförts i kap. 2.6.3. Figuren 
grundar sig på Eerolainen (1990 s. 20) samt på diskussioner med 
flera experter och på egna erfarenheter. Tabellen grundar sig inte 
på kvantitativa undersökningar och den är bara riktningsgivande. 

 
 
År 1991 köpte landskommunerna i genomsnitt 1,6 ha byggnadsplanemark, 4,8 
ha råmark och 6,5 ha annan mark. Kommunerna bytte också till sig mark, men i 
klart mindre utsträckning än de köpte: byggnadsplanemark 0,3 ha och råmark 
1,9 ha. Under tiden mellan år 1977 och 1991 använde sig 43 st. av de 224 
kommuner som besvarade Finlands Kommunalförbunds enkät (Kniivilä 1992) 
av förköp enligt förköpslagen. Byggnadsuppmaning hade under tiden mellan 
1959 och 1991 använts av 35 kommuner (16 %) för totalt 1.119 byggnads-
platser. Efter uppmaningen hade inlösen verkställts i sju kommuner.  
 
Städerna anskaffade år 1991 i genomsnitt 54 ha mark av vilken dryg hälften var 
råmark och ca 15 % detaljplanerad mark. Genom förköp anskaffade städerna 
mellan 1986-91 ca 790 ha vilken utgör ca 3 % av all anskaffad mark. 
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Förköpsrätt kunde användas vid ca 2 % av alla fastighetsköp mellan 1986-91 
men användes enbart vid 0,1 % av köpen. Byggnadsuppmaning hade under 
1986-91 använts i 22 städer (ca en fjärdedel) för totalt 1485 tomter. Efter 
uppmaningen hade inlösen verkställts tio gånger under 1986-91. (Eerolainen 
1992 s. 6, 20-24, bilaga 1) 
 
Inlösen av byggnadsmark enligt byggnadslagen hade år 1991 använts av 16 % 
av landskommunerna. Denna metod användes främst för att införskaffa mark till 
allmänna områden och tomter för allmänna byggnader. Endast fem kommuner 
hade löst in råmark. I hela landet hade ”landskommunerna” år 1991 anskaffat 
tillsammans ca 20,2 ha genom inlösen. (Kniivilä 1992) Städerna har inte heller 
varit aktiva vad gäller inlösen. I medeltal hade 10 städer årligen inlöst allmänna 
områden och tomter för allmänna byggnader, 2 städer råmark och 4 städer 
tomtdelar under 1986-91. (Eerolainen 1992 s. 24-25) 
 
En genomsnittlig medlemskommun i Finlands Kommunalförbund anskaffade år 
1991 16,05 ha mark, varav 80,4 % genom köp, 14,9 % genom byte, 4,4 % 
genom förköp och 0,3 % genom inlösen. Totalt sett används tvångsmedel 
mycket sparsamt i ”landskommunerna”. Av de kommuner som svarade sade sig 
42 % inte ha några svårigheter att anskaffa råmark, 8 % hade betydande 
svårigheter, och 1 % hade stora svårigheter (i allmänhet de största medlems-
kommunerna). (Kniivilä 1992) 
 
Planerings- eller liknande avtal hade ingåtts i 52 % av de landskommuner som 
svarade minst en gång i historien. I medeltal hade kommunen skrivit fem avtal 
varav ca 20 % (m.a.o. ett avtal) hade ingåtts år 1991. I de flesta fall (49 %) 
gällde avtalen planering av råmark för bostadsändamål. Det näst vanligaste (20 
%) avtalet var ett mindre avtal i samband med en markaffär eller ett markbyte 
samt utökande av byggnadsrätt genom planändring (14 %). (Kniivilä 1992) I 
städerna används avtal flitigare. Under 1986-91 hade i medeltal 34 städer (ca en 
tredjedel) skrivit i medeltal 119 planläggningsavtal/år. Avtalen innehöll i 
medeltal 7.200 byggnads kvadratmeter byggnadsrätt. (Eerolainen 1992 s. 18; 
Kniivilä 1993 s. 10) Under 1986-91 överlät städerna årligen ca 280.000 
byggnadskvadratmeter tomtmark av vilket dryg hälften uthyrdes. Den 
populäraste tomttypen var villatomten av vilka 25.800 st. överläts under åren. 
Städernas inkomster från tomtförsäljning och uthyrning har genomsnittligt hela 
tiden varit större än utgifter för markanskaffning. (Eerolainen 1992 s. 9-12, 
bilaga 2) 
 
Finlands Kommunförbund (som nu representerar alla finska kommuner, också 
städer) lät på vårvintern 1997 utföra en undersökning som kartlade situationen 
på tomtmarknaden och ur den framgick, att utbud och efterfrågan på tomter 
inom de flesta undersökta områdena inte ligger i balans. De nuvarande planerna 
och lediga tomterna motsvarar sällan efterfrågan i dagens situation vad gäller 
placering, användningsändamål eller byggnadseffektivitet, särskilt inte i 
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städernas centrum och i de mest efterfrågade områdena för kompletterings-
byggande. På basen av undersökningen ställde markanvändningsingenjör 
Holopainen (1997) vid Finlands Kommunförbund frågan om tomtproduktions-
processens effektivitet och kvalitet. Processens flexibilitet och förmåga att 
anpassas till en snabbt föränderlig situation borde enligt honom förbättras, 
uppenbarligen genom att begränsa medborgarnas möjligheter till påverkan, öka 
flexibiliteten gällande planbestämmelserna och planernas innehåll, förbättra 
marknadsföringen av tomterna, samt påskynda marknadsprocessen för de 
privatägda byggnadsdugliga tomterna. Som huvudpunkter nämnde han 
effektivisering av planläggning, utvecklande av markanvändningsavtal samt 
finansiering av markanskaffning och kommunalteknik. För förverkligande av 
dessa privatägda områden utan att ändra markägandesituationen verkar det enda 
sättet vara att utveckla avtalsverksamheten, vilket borde innebära att Kommun-
förbundets inställning till att undersöka åtminstone avtalsbaserade omreglerings-
modeller borde ändras i en mera positiv riktning (se kap. 5.3.2.8). 
 
Den finska praktiken verkar i mycket likna den svenska dvs. samhällets 
verksamhet styr genomförandet. Fast offentligrättsliga omregleringsverktyg 
också finns i Finland används de obetydligt även här. Skillnaden gentemot 
Tyskland men också Frankrike är stor (se kap. 3.3.4).  
 

5.3.5 Om metoder för plangenomförande med avseende på omreglering 
 
Den utförda granskningen visar, att det i Finland liksom i de övriga studerade 
länderna finns olika verktyg för att främja produktionen av byggnadsmark (kap. 
3.3.5). Med användning av Dransfeld & Voß’ (1993 s. 147) analysram där de 
särskilt granskat de offentligrättsliga metoderna genom att dela in dem i bl.a. 
indirekta och direkta verktyg samt verktyg för byggande av infrastruktur och för 
redan bebyggda områden får man en bild av dessa verktyg i olika länderna, se 
tabell 5.3.1. Dessa verktyg påminner mycket om varandra, men det förekommer 
nämnvärda skillnader, särskilt vid användning av metoderna. I Tyskland 
används omreglering av byggnadsmark allmänt och den inriktar sig också på 
saneringsområden. Inlösen som grundar sig direkt på planer går enkelt och 
snabbt att utföra i Sverige och Finland. Detta verkar inte vara möjligt utan 
inlösningstillstånd i Tyskland och Frankrike. Kostnaderna för infrastruktur synes 
kommuner (skattebetalarna) i Finland betala i betydligt större utsträckning än 
annorstädes, men i praktiken deltar kommunerna ofta i finansieringen av 
infrastrukturen även i andra länder (se kap. 3.3.4). Dessutom står byggherrarna 
(användarna) också i Finland för en del av kostnaderna och detta grundar sig 
ofta på markanvändningsavtal. 
 
 



 

 252 

Tabell 5.3.1 Verktyg, speciellt av offentligrättslig art, för att främja genom-
förandet av planer och projekt. Grundar sig på Dransfeld & 
Voß’s (1993 s. 147) framställningssätt, se tab. 3.3.1. 

   
  

  
Finland  

  
Sverige 

  
Tyskland 

  
Frankrike  

 
Indirekta 
genomförande- 
metoder 

 
 
- Byggnadsförbud 
- Delningsförbud 
 
- Förköpsrätt 

 
 
- Byggnadsförbud 
- Delningsförbud 
 
- Förköpsrätt 

 
 
- Byggnadsförbud 
- Delningstillstånd 
 
- Förköpsrätter 

 
 
- Byggnadsförbud 
- Delningstillstånd 
(över två tomter) 
- Förköpsrätter  

 
Direkta 
genomförande- 
medel 

 
 
- Ägobyte 
- Plannyskifte (- 97) 
- Reglering av 
byggnadsmark (97 -) 
- Utvecklingsområde 
 
 
- Gratisöverlåtelse 
av gatumark 
 
- Inlösen 
- Expropriation 

 
 
- Fastighetsregle-
ring 
- Exploaterings-
samverkan (ESL) 
 
 
 
- Gratisöverlåtelse 
av allmänna 
områden 
- Inlösen 
- Expropriation 

 
 
- Grenzregelung 
- Umlegung 
- Städtebauliche 
Entwicklungs- 
massnahme 
- VE-plan 
 
 
 
 
 
- Expropriation 

 
 
- AFU 
- ZAC 
- Lotissement 
- Rätt att anskaffa 
allmänna områden 
 
 
 
 
 
 
- Expropriation  

 
Anläggningar 

 
 
- Genomförande 
kommunens 
skyldighet  
- Utvecklingsområde 

 
 
- Genomförande 
beslutas i planen 
- Fördelning av 
kostnader (PBL, 
AL, LL) 

 
 
- Genomförande 
kommunens 
skyldighet  
- Fördelning av 
kostnader 

 
 
 
 
- TLE (skatt för 
infrastruktur) 
- PAE (program för 
infrastruktur)  

 
Genomförande- 
metoder inom 
bebyggda 
områden 
(ej fullständig) 

 
 
- Byggnadsskydd 
- Byggnads-
uppmaning 
- Utvecklingsområde 

 
 
-Byggnadsskydd 

 
 
- Bevarandestadga 
- Byggnads- och 
åtgärdsuppmaning 
- Saneringsområde 

 
 
- Bevarandestadga 
 

 
 
Vad gäller förutsättningar för, och behov av, omreglering av byggnadsmark har 
länderna ganska varierande utgångspunkt. I Finland, Sverige och Tyskland är 
denna verksamhet starkt koncentrerad till kommunen. I Sverige och Finland har 
kommunerna dock andra effektiva och starka metoder för att vid behov ingripa i 
utvecklingen t.ex. genom expropriation men också med hjälp av olika mark-
användnings avtal. I Finland verkar expropriation vara betydligt effektivare och 
enklare än i övriga länder, till stor del beroende på hur processen är organiserad. 
När fastighetsreglering är möjligt att använda i Sverige är också detta synner-
ligen effektiv. Trots att kommunen i Tyskland deltar intensivt i omreglering av 
byggnadsmark, verkar dess möjligheter att ingripa i den privata äganderätten 
vara mindre än i Finland och Sverige. Då markägande i Tyskland dessutom ofta 
är splittrat, men användning ändå intensiv, torde omreglering i många fall vara 
det enda konkreta verktyg, med vilket plangenomförandet kan effektiviseras och 
påskyndas. I Frankrike är omreglering av byggnadsmark, till skillnad mot de 
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övriga länderna, organiserat främst genom den privata sektorn. Eftersom också 
planläggnings systemet på detaljerad nivå grundar sig på enskilda planer för 
exploateringsprojekt torde det oundvikligen medföra att andra förutsättningar 
och behov gäller för omreglering av byggnadsmark i Frankrike än i övriga 
länder. I Finland och i Sverige verkar omfattningen av omregleringen till stor 
del bero på kommunens vilja (eller ekonomiska förutsättningar) att använda 
förfarandet. Orsaken till detta är kommunens starka ställning i produktionen av 
byggnadsmark. Ett oundvikligt behov av omregleringsförfarande verkar inte 
finnas i de svenska eller finska kommunerna men detta betyder inte att det inte 
skulle finnas möjligheter att förbättra dessa länders omregleringsförfaranden och 
även plangenomförandet som helhet. 
 
Under årens lopp har man emellertid i många sammanhang konstaterat att plan-
läggning och plangenomförande är problematiskt i Finland, något som man 
försökt lösa med hjälp av totalrevidering av byggnadslagstiftningen. Den nya 
markanvändnings- och bygglagen verkar emellertid inte betona plangenom-
förandet i samband med detaljplanläggning, i alla fall inte i väsentligt större 
utsträckning än tidigare lagstiftning [så också i Regeringens proposition 
(101/1998 s. 44)]. I utkastet till lagen har inte framförts bestämmelser för 
omreglering av byggnadsmark och inte heller hänvisats till reglering av 
byggnadsmark enligt fastighetsbildningslagen. Dock nämns i samband med 
bestämmelser av speciella utvecklingsområden att inom sådana områden kan en 
fastighetsreglering utföras för att fördela nyttor och kostnader förorsakade av 
områdets genomförande och då mellan kommunen och fastighetsägarna utan att 
precisera vilket förfarande som avses.120 Detta ger inte goda förutsättningar för 
användandet av omreglering. 
 
Slutligen kan noteras att den nya byggnadslagstiftningen verkar avvika klart från 
motsvarande lagstiftning i övriga studerade länder och verkar inte ägna 
tillräcklig uppmärksamhet åt de verkliga problemen vid exploatering av 
områden med många markägare. Huvudinriktningen synes även i fortsättningen 
vara ett offentligt planlett system där privata incitament knappast har en 
framträdande roll. I praktiken torde dock systemet komma att fungera smidigare 
än vad som framkommer vid studier av lagstiftningen. 

                                                 
120 Enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 433) avser paragrafen reglering 

av byggnadsmark. 
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6 Reglering av byggnadsmark i Finland 
 
 
I detta kapitel granskas omregleringsförfaranden i Finland. Granskningsobjektet 
är närmast den nya omregleringsförrättningen ”reglering av byggnadsmark” 
(RBM). Syftet är att förstå hur förfarandet är uppbyggt och vilka problem det 
kan medföra. Bestämmelserna för RBM analyseras ingående. Vid granskningen 
används egenskaper och erfarenheter hämtade från systemen i de andra 
studerade länderna för att därigenom klargöra positiva och negativa 
karakteristika i det finska systemet och för att ge uppslag till förbättringar i det 
finska förfarandet. 
 
Finland fick år 1960 för första gången en förrättningstyp uttryckligen ämnad att 
underlätta plangenomförande genom omreglering, dvs. plannyskifte enligt 
PlanSL. Lagberedningskommittén för stadsplanelagstiftningen hade dock redan 
år 1924 liksom svenska kolleger begrundat en omregleringsförrättning grundad 
på det tyska Umlegungsförfarandet. Saken fördes emellertid inte vidare, 
eftersom man inte heller i Sverige fick någon lagstiftning till stånd (se fotnot 43 
i kap. 4.1.2; Holma 1976 s. 9). I och med att fastighetsbildningslagen trädde i 
kraft år 1997 infördes en ny omregleringsförrättning avsedd att underlätta 
genomförande av planer, nämligen reglering av byggnadsmark. Samtidigt 
upphävdes bestämmelserna om plannyskifte. 
 
Fastighetsbildningslagen innehåller stadganden om reglering av byggnadsmark 
inom detaljplanerat område. Det tog över 20 år att förbereda fastighetsbildnings-
lagen. Det första betänkandet från fastighetsbildningskommittén (Kom 1974:8) 
innehöll endast principiella ställningstaganden om riktlinjerna för utvecklande 
av skifteslagstiftningen. T.ex. omnämndes bara omreglering av byggnads mark i 
betänkandet utan att saken behandlades närmare (s. 58). Fastighetsbildnings-
kommittén II:s betänkande (Kom 1981:45) innehöll ett lagförslag men bara med 
korta, allmänna motiveringar. Betänkandet innehöll också stadganden om 
reglering av byggnadsmark (§§ 141-158) men även det utan detaljerade 
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motiveringar121. Arbetsgruppen för fastighetsbildning (Kom 1990:22) utarbetade 
sedan ett detaljerat förslag till fastighetsbildningslag. Stadgandena om reglering 
av byggnadsmark (§§ 113-130) hade då förändrats radikalt jämfört med det 
föregående förslaget122. I efterföljande regeringsproposition (RP 227/1994) är 
stadgandena och motiveringarna för reglering av byggnadsmark nästan identiska 
med betänkandet som avgavs av arbetsgruppen för fastighetsbildning. 
 
Arbetsgruppen ansåg att reglering av byggnadsmark ökade möjligheterna att 
genomföra planer betydligt, om markägarna ville använda sig av dem (Kom 
1990:22 s. 120). Lagförslaget innehöll 18 paragrafer om reglering av byggnads-
mark (Kom 1990:22 s. 398-406) och dessa är motiverade på 20 sidor i 
förarbetena (Kom 1990:22 s. 117-136). Till arbetsgruppens betänkande bilades 
två medlemmars (från Finlands Kommunalförbund och Finlands Stadsförbund) 
gemensamma avvikande åsikt rörande bl.a. reglering av byggnadsmark (Kom 
1990:22 s. 598-604). 
 
I de avvikandes skrivelse ifrågasattes den nya förrättningen om reglering av 
byggnadsmark. Eftersom ansökan om reglering, enligt förslaget, kunde inges av 
vilken markägare som helst inom ett planläggningsområde, skulle det betyda att 
kommunens planläggningsarbete skulle försvåras märkbart samt att plan-
läggning och plangenomförande skulle bli betydligt långsammare. Systemet 
skulle möjliggöra spekulation genom att en liten markägare kunde åsamka 
kommun och andra markägare betydande tilläggskostnader och ekonomiska 
förluster liksom försvåra planmässig markanvändning. Delandet av byggnads-
rättens värde efter markvärden före planläggning kunde vidare leda till orimlig-
heter t.ex. om det till ett regleringsområde hör obebyggda byggnadsplatser och 
råmark. Det kunde inte accepteras att dessa omständigheter skulle påverka 
avgränsningen av planläggnings områden och således leda planläggningen. 
Eftersom regleringen inte alltid leder till en fastighetsindelning i enlighet med 
planen, kunde också den fastighetstekniska nyttan bli liten. Om en reglering av 
byggnadsmark eller motsvarande förrättning, vilken kräver samarbete mellan 

                                                 
121  Detaljerade motiveringar fanns men publicerades inte. 

Arbetsgruppen för fastighetsbildning (Kom 1990:22) hade tillgång 
till dem. (Hyvönen 2000 och 1998b s. 215) De har inte använts i 
denna undersökning och kan inte ses som väsentliga eftersom 
arbetsgruppen för fastighetsbildning inte hänvisar till dem. 

122 Enligt Hyvönen (2000), medlem i arbetsgruppen för fastighets-
bildning (Kom 1990:22), utarbetade arbetsgruppen sitt förslag till 
KML med motiveringar närmast genom att granska de i fastighets-
bildningskommittén II:s betänkande (Kom 1981:45) föreslagna 
paragraferna. Orsaken var att riktlinjerna för förnyelsen hade 
angivits redan på förhand (se kom 1990:22 s. II; Hyvönen 1998b s. 
215-216). 
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markägare, sker i samband med planläggning, borde behovet alltid bedömas av 
kommunala myndigheter. En sådan förrättning hör således mera till 
byggnadslagstiftning än till fastighetsbildningslagstiftning och således borde 
behovet av stadganden granskas vid förnyelse av byggnadslagstiftningen. Under 
alla förhållanden borde bedömning av ett regleringsbehov alltid vara en uppgift 
för kommunen. (Kom 1990:22 s. 598-602)  
 
Över arbetsgruppens förslag begärde man utlåtande från 35 st. organisationer 
(jord- och skogsbruksministeriets brev 22.10.1990 Dnr 781/04 JSM 83). Av de 
avgivna utlåtandena behandlade 16 st. reglering av byggnadsmark och av dessa 
ställde sig den största delen (8) mycket tvekande till regleringens effektivitet 
inom de givna ramarna och föreslog ny utredning av bestämmelserna. De borde 
eventuellt tas upp till behandling i en särskild lag eller i samband med 
byggnadslagen, detta trots att man i sig inte verkade ha något emot ideologin 
bakom regleringen123. I flera utlåtanden föreslogs att endast kommunerna skulle 
ha initiativrätt. Tre utlåtanden motsatte sig även regleringens ideologi (justitie-
ministeriet, Åbo stad och Helsingfors stad), medan två stödde regleringen 
[Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Markägarnas 
Förbund]. Justitieministeriet ifrågasatte den juridiska grunden för ett system 
såsom den föreslagna regleringen, eftersom man inte inom planerings- och 
byggnadsrätten ansett, att en markägare skulle ha rätt att få sitt område 
ianspråktaget som tätbebyggelse och därför torde markägaren inte ha rätt att ta 
del av värdestegringen och dess utjämning.124125 Helsingfors stad ansåg att 
bestämmelserna skulle fördröja plangenomförandet, trots att bestämmelserna för 
Helsingfors del inte skulle ha någon nämnvärd betydelse. Orsaken var att 
Helsingfors i huvudsak planlägger mark som staden äger. MTK och Mark-
ägarnas Förbund ansåg att regleringen skulle underlätta en rättvis behandling av 
markägarna. I två utlåtanden [Statens Järnvägar (VR) och Finlands Fastighets-
förbund] föreslogs endast mindre förändringar i arbetsgruppens förslag utan att 
direkt ta ställning till själva ärendet. 
 
                                                 
123 De var Vanda stad, juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Lant-

mäteriingenjörernas Förbund (MIL), Finlands Kommunalförbund, 
Finlands Kommunaltekniska Förening, forststyrelsen, miljö minis -
teriet, lantmäteristyrelsen och institutet för lantmäteriteknik vid 
tekniska högskolan. 

124  Detta visar tydligt hur svår och ideologisk färgad frågan är. 
125  Om BL fördelar byggrätten ojämnt såsom fallet ofta är (t.ex. 

Heikkinen 1997) torde system som försöker utjämna byggrätten 
hållas som grundlagsenligt eftersom det främjar lika behandling av 
markägare, en grupp av medborgare. RBM åstadkommer ingen 
ändring i sig vad gäller värdebildning av byggnadsmark, bara en 
fördelning emellan markägare.  
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Den avvikande åsikten och ovannämnda ställningstaganden beaktades i 
Regeringens proposition på så sätt att som en av förutsättningarna för att genom-
föra förrättningen stadgades att en planbestämmelse måste antas som tillåter 
regleringen (KML 113 §). 
 
Då lagutskottet hörde sakkunniga angående regeringens proposition till ny 
fastighetsbildningslag (RP 227/1994) motsatte sig de flesta sakkunniga kraftfullt 
reglering av byggnadsmark och endast några förespråkade metoden. 
Motståndarna hävdade bl.a. att en del av bestämmelserna kunde ifrågasättas som 
icke grundlagsenliga och att de kunde leda till ett oförutsägbart slutresultat 
eftersom konsekvenserna av lagförslaget inte var tillräckligt noggrant under-
sökta. Dessutom ansåg utskottet att bestämmelserna var främmande för plan-
läggningspraxis och plangenomförande, eftersom man skulle vara tvungen att 
förverkliga en plan på en gång istället för att göra det efter hand ett byggnads-
behov uppstod såsom man hittills varit van vid 126. Förhållandet mellan regle-
ringen och byggnadslagen samt planläggningen var därtill oklart. Ytterligare en 
oklarhet i sammanhanget utgjorde, enligt utskottet, det faktum att kommunen 
skulle vara tvungen att på en gång inlösa alla allmänna områden, vilket många 
kommuner inte hade möjlighet att göra under lågkonjunkturen i början av 1990-
talet. På dessa grunder föreslog lagutskottet att bestämmelserna om reglering av 
byggnadsmark skulle avlägsnas från lagförslaget. (MmVM 45 s. 25-26; Pekonen 
1997 s. 26-27) 
 
Jord- och skogsbruksutskottet hörde också sakkunniga som enligt utskottets 
protokoll framförde följande om reglering av byggnadsmark (här nämns endast 
de sakkunnigas organisation). Finlands Kommunförbund ansåg att regleringen 
skulle vara behövlig främst inom strandområden som skall generalplaneras och 
föreslog att föreslagna bestämmelserna skulle slopas. Jord- och skogsbruks-
ministeriet såg regleringen som en möjlighet, men befarade att den inte skulle 
användas i någon större omfattning. Miljöministeriet var inne på samma linje 
och menade att regleringens effektivitet inte utretts tillräckligt. Lantmäteri-
verkets åsikt var att regleringen var ändamålsenlig och uppfyllde sitt syfte. MTK 
ansåg att kravet på en planbestämmelse som förutsättning för regleringen var 
orättmätigt. Finlands Kommunaltekniska Förening konstaterade att bestäm-
melserna medförde så mycket praktiska problem (bl.a. att begreppet ”förväntas 
bli omedelbart bebyggt” var så otydligt och att det skulle uppstå problem i 
samband med krav från ägare till små områden samt vid inlösen av byggnader), 
som skulle medföra att regleringen i praktiken inte skulle komma att användas i 
någon större utsträckning, och om den skulle användas skulle det främst ske 

                                                 
126 Detta är ett bevis för att genomförande inte har ägnats mycket upp-

märksamhet i Finland, särskilt i jämförelse med Sverige där för-
nyelsefrågor intog en central plats vid införande av PBL 1987 (se 
kap. 3.2.3). 
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inom obebyggda områden. Tekniska högskolan ansåg att regleringen var 
användbar och eventuella svårigheter lätt kunde åtgärdas genom smärre 
lagändringar. Markägarnas Förbund önskade att det skulle vara möjligt att utföra 
regleringen också inom strandområden och att markägare skulle ha rätt att 
ansöka om förrättning oberoende av planbestämmelser. Finlands Advokat-
förbund föreslog att bestämmelserna skulle utgå ur lagförslaget, eftersom man 
ansåg att regleringen ingrep radikalt i äganderättsskyddet och markägarnas rätt 
att bestämma över sina markområden127, att metoden var för omfattande och 
långsam och gynnar kommunen (115, 119 §§). Lantmäteriingenjörernas 
Förbund höll konstruktionen för ofullbordad och stående i konflikt med 
byggnadslagen, misstänkte att regleringen inte kommer att användas särskilt 
mycket och föreslog att regleringen också borde tillämpas inom områden där 
planer ändras (Pekonen 1997 s. 27-30).  
 
Jord- och skogsbruksutskottet var i sitt ställningstagande ganska tillfreds med 
regleringen bl.a. därför att man på en gång kunde bilda planenliga fastigheter 
inom ett helt område. Man kritiserade också det utlåtande man fått av lagut-
skottet och underkände de åsikter som framförts i utlåtandet. Med rösterna 8-7 
röstade jord- och skogsbruksutskottet för att bestämmelserna om reglering av 
byggnadsmark skulle behållas i lagförslaget till fastighetsbildningslag. Samtidigt 
förslogs att kommunens särställning vid bestämmande av delningsgrunden 
skulle slopas. (MmVM 45 s. 6-7; Pekonen 1997 s. 30) 
 
Som redan framgått innehöll den KML som godkändes av Riksdagen 
förrättningen reglering av byggnadsmark men förändrad enligt jord- och 
skogsbruksutskottets förslag.128 Bestämmelserna i lagen överensstämmer nästan 
helt med den av jord- och skogsbruksministeriet 15.2.1983 tillsatta arbets-
gruppens för fastighetsbildning förslag (Kom 1990:22)129. De mest väsentliga 
förändringarna berör kravet på den planbestämmelse som är en förutsättning för 
förrättningens genomförande (KML 113 §) och borttagandet av kommunens 
särställning gällande delningsgrunden (KML 119 §). Frågans behandling visar, 
att man inte förhållit sig ostridig till reglering av byggnadsmark. Orsaken till 
detta verkar i första hand vara en osäkerhet om förfarandets effektivitet, synen 
på ideologin bakom reglering samt om utjämning av värdestegringen är 
                                                 
127  En intressant åsikt ty den verkar förespråka en ojämn fördelning av 

byggrätten och på så sätt ge vinstmöjligheter till dem som har bästa 
förutsättningar att påverka beslutsfattare. 

128  Vid andra behandlingen godkände Riksdagen förfarandet med 
rösterna 86-70 (Hyvönen 1998 s. 216-217). 

129 Redan i fastighetsbildningskommittés betänkande (Kom 1981:45) 
från år 1981 framfördes bestämmelser för reglering av byggnads-
mark (kap. 15), men i jä mförelse med det förslaget har bestäm-
melserna ändrats ganska väsentligt. 
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berättigad eller inte. Kommittén för revidering av byggnadslagen (Kom 1974:44 
s. 179) ans åg redan år 1974 att utjämning av värdestegring inte är förenligt med 
finsk markpolitik såsom lagsystemet utformats (se kap. 2.2.1). 
 

6.1 Målsättningar och förutsättningar med finsk reglering av byggnadsmark 
 
Syftet med följande avsnitt 6.1 är att granska målsättningarna med och förut-
sättningarna för finsk omreglering av byggnadsmark. Utifrån uppsatta målsätt-
ningar liksom hur de preciserats granskas förfarandets effektivitet i kap. 6.8. I 
slutet av kapitlet jämförs det finska omregleringsförfarandet med den typ-
indelning som framställdes i kap. 2.2.2 och därvid jämförs målsättningar och 
förutsättningar med motsvarande i de andra studerade länderna.  
 
Fastighetsbildningslagen möjliggör omreglering av byggnadsmark inom 
områden, för vilka en första detaljplan upprättas. Syftet med reglering av 
byggnadsmark är att utföra gränsjusteringar eller fördela planvinsten mellan 
markägarna inom detaljplaneområde om kommunen så tillåter: 
 

"Reglering av byggnadsmark får företas, om det därigenom blir 
möjligt att främja bildandet till fastigheter av områden som i en 
detaljplan har avsatts för olika ändamål eller att utjämna en 
uppenbart ojämn fördelning av byggrätten på ett område för 
vilket en ovannämnd plan första gången har fastställts." [KML 
113 § (322/1999)]130 

 
Således är strävan att med omreglering underlätta fastighetsbildning inom de 
områden som i planen avsatts för olika ändamål, eller att utjämna en ojämn 
fördelning av byggnadsrätter markägarna emellan. Omregleringen är möjlig att 
genomföra om den behövs på grund av att området förväntas bli bebyggt 
omedelbart och om ifrågavarande plan innehåller en bestämmelse som tillåter 
omreglering för att förverkliga planen (KML 113 §). Omreglering är således 
huvudsakligen en kommunal angelägenhet.  
 
I regeringspropositionen (RP 227/1994 s. 44-45) framhålls svårigheterna att vid 
detaljplanering ta markägarförhållanden i beaktande för att erhålla en ända-
målsenlig plan. Rent planläggningsmässigt är det möjligt att upprätta flera 
likvärdiga planeförslag, men för den enskilda markägaren leder alternativen till 
mycket varierande slutresultat. Med hjälp av reglering av byggnadsmark skulle 
planer kunna upprättas utan att beakta de begränsningar som ägarstrukturen 
medför. Omreglering är således en form av planläggningsinstrument, som kan 

                                                 
130  Ursprungligen var förfarandet bara genomförbart inom stads- eller 

byggnadsplaneområden [KML 113 § (554/1995)]. 
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möjliggöra en mera rättvis behandling av markägarna. Då omreglering på detta 
sätt kan kopplas samman med planläggning erhålls ett sätt att omedelbart ta ett 
område i bruk för de i planen avsedda ändamålen, dvs. omreglering utgör ett 
verktyg för förverkligandet av en plan. Detta påminner mycket om strävandena 
med ESL-förfarandet i Sverige (se kap. 4.1). 
 
I förslaget till RBM begränsas dock omreglering till att endast gälla områden där 
en första detaljplan upprättas, eftersom det vid planändringar inte finns samma 
behov av att proportionera ut byggnadsrätter. Dessutom utgörs värdet av 
fastigheter inom redan förverkligade områden först och främst av byggnads-
värden och frågor som löses med hjälp av omregleringsförfarande inom sådana 
områden skulle inte handla om förverkligande av fastighetsbildningen inom 
planen, utan främst om användning och ersättning av byggnader. Enligt 
propositionen (RP 227/1994 s. 45-46) är det naturligare att använda sig av 
inlösensförfaranden inom redan förverkligade områden. 
 
Villkoren för reglering av byggnadsmark som föreslogs i betänkandet av 
fastighetsbildningskommittén II (Kom 1981:45 §§ 141-144) avvek betydligt från 
förslagen från den senare kommittén (Kom 1990:22) och de som godkänts i lag. 
Enligt förslaget kunde omreglering förverkligas endast om fastighetsindelningen 
inom området betydligt försvårade utarbetandet eller genomförandet av en stads- 
eller byggnadsplan och dessa men avsevärt kunde minskas genom att omreglera 
fastighetsindelningen. Omreglering fick inte användas om samma resultat kunde 
uppnås genom ägobyten eller överföring av områden.131 Omreglering kunde 
anhängiggöras av kommun eller med kommunens samtycke av en markägare 
inom området. Omreglering kunde inte verkställas om en majoritet av delägarna 
inom regleringsområdet motsatte sig det.132 Gemensamt med förslaget från 
arbetsgruppen för fastighetsbildning (Kom 1990:22) var egentligen endast 
kravet på stads- eller byggnadsplaneområde. Gemensamt med regeringens 
proposition (RP 227/1994) var därtill behovet av kommunens medgivande. I 
motiveringarna till betänkandet från fastighetsbildningskommittén II framhävs 
dock strävan att utjämna plannyttan mellan markägare (Kom 1981:45 s. 15), 
men detta har inte ställts som en förutsättning för genomförandet av för-
rättningen. Då man har avvikit så mycket från de stadganden som föreslogs i 
betänkandet av fastighetsbildningskommittén II skulle det vara intressant att se 
motiveringarna till förfarandet men dessa har arbetsgruppen (Kom 1990:22) inte 
tagit upp i sitt betänkande. 
 
                                                 
131 Kravet påminner om kravet i Tyskland om minsta möjliga in gri-

pande samt om kraven vid ESL-förrättningen i Sverige, se kap. 4.1. 
132 Förutsättningen påminner om opinionsvillkoret vid den svenska 

ESL-förrättningen och kravet för stöd från markägarna vid AFU de 
remembrement i Frankrike, se kap. 4.1. 
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I det följande granskas målsättningar och villkor för RBM, såsom de har ut-
tryckts i fastighetsbildningslagstiftningen eller i regeringspropositionen (RP 
227/1994), närmare och då för olika situationer.  
 

6.1.1 Att underlätta planläggning  
 
Stadgandena om reglering av byggnadsmark, liksom tidigare stadgandena om 
plannyskiftet, finns i fastighetsbildningslagstiftningen, medan byggnadslag-
stiftningen inte beaktat eller hänvisat till dem133. Då grunderna för planläggning 
fastläggs i byggnadslagstiftningen, torde inte de möjligheter som givits i 
fastighetsbildningslagen för att underlätta planläggning beaktas i första hand vid 
planläggning. Orsaken till detta är att genom detaljplan skall inte oskäliga 
begränsningar åläggas och inte heller oskäliga olägenheter för markägare 
orsakas om de kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav 
som ställs på den åsidosättas (MBL 54 §) Om särskilda skäl föreligger för att 
kunna uppfylla de mål och krav som ställs på planen kan emellertid markägare 
även åläggas oskäliga begränsningar eller olägenheter (RP 101/1998 s. 79). Det 
torde dock enligt den finska grundlagens jämlikhetsprincip (GL 6 §) och 
europeiska människorättskonventionens artikel 14 klart framgå, att markägarna i 
mån av möjlighet skall behandlas rättvist och jämlikt vid planläggning. 
Utgångspunkten är således att också markägarförhållandena skall beaktas vid 
planläggning. Endast om detta inte är möjligt, kan det bli aktuellt att tillåta 
reglering av byggnadsmark för att åstadkomma en rättvis behandling av 
markägarna eller för att främja plangenomförande. Detta framkommer också i 
regeringspropositionen rörande KML, enligt vilken en omregleringsförrättning 
skall kunna användas för att åstadkomma en rättvis behandling markägare 
emellan vid planläggning och då också i sådana fall, där det av mark-
användningsskäl är av vikt att markägarförhållandena behandlas såsom sekundär 
faktor (RP 227/1994 s. 45). Också Ekroos & Majamaa (2000 s. 248) argumen-
terar på motsvarande sätt. De framhäver att under byggnadslagens tid hade 
markägande och fastighetsgränser en större tungd än nu därför att dåförtiden 
fattades möjligheter att utjämna markvärdehöjningar till följd av detaljplan-
läggning markägare emellan. I dag finns bestämmelser om reglering av 
byggnadsmark i fastighetsbildningslagen som avlägsnar dessa problem. 
 

                                                 
133 Några direkta hänvisningar fanns inte i BL och finns inte heller i 

förslaget till ny markanvändnings- och bygglag (Kom 1997:16), 
regeringens proposition (RP 101/1998) eller i MBL. Ekroos & 
Majamaa (2000 s. 433) framhäver dock att med fastighetsreglering i 
MBL 112 § kan menas reglering av byggnadsmark. Lagtexten 
liksom motiveringarna synes emellertid inte ge något närmare stöd 
för denna tolkning. 
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Det borde således vara i planläggares intresse att ha möjlighet att använda den 
metod som reglering av byggnadsmark uppställer för att säkerställa en jämlik 
behandling av markägare. I Sverige har motsvarande förhållande betonats i plan- 
och byggnadslagstiftningen (t.ex. PBL 6:1 §). Då byggnadslagstiftningen inte 
hänvisar till reglering av byggnadsmark får emellertid varken planläggare eller 
markägare med lätthet vetskap om dess existens och planläggarna får av 
byggnadslagstiftningen heller ingen vägledning om möjligheten att använda sig 
av omreglering. Detta är en uppenbar brist i vår byggnadslagstiftning.  
 
Uppenbart ojämnt fördelad byggnadsrätt 
 
Det andra alternativet för att reglering av byggnadsmark skall kunna användas är 
att byggnadsrätten inom en plan är uppenbart ojämnt fördelad. Regerings-
propositionen (RP 227/1994) ger ingen vägledning om vad detta innebär, utan 
behandlar endast brist på rättvisa och lika behandling av markägare (s. 44-46). 
Inom planläggnings områden med flera fastigheter torde byggnadsrätterna nästan 
alltid vara fördelade åtminstone i viss mån ojämnt. För att en omreglering inte 
skall behöva genomföras i samband med varje enskild planläggning har 
lagstiftaren troligen begränsat förrättningens användningsmöjligheter.  
 
Motsvarande krav fanns inte i betänkandet från fastighetsbildningskommittén II 
(Kom 1981:45) och existerar inte heller i de studerade ländernas omreglerings-
förfaranden (kap. 4.1). Motsvarande krav har inte heller behandlats i förslaget 
till lag om fördelning av byggrätt vilket är en del av ett föreslag till förnyelse av 
PBL i Sverige (SOU 1996:168 s. 46). Som enda villkor för omreglering har där 
föreslagits att endast en planbestämmelse skall ange att planen skall genomföras 
enligt nämnda lag på ansökan av kommun eller fastighetsägare. I praktiken 
behandlar KML samma situation och strävar efter samma resultat134 som de 
utländska förfarandena, vilket borde betyda att skillnaden närmast ligger i sättet 
att framlägga motiven. 
 
Sett ur finsk synpunkt kan principen om jämlik fördelning av byggnadsrätt 
markägare emellan såsom arbetsgruppen för fastighetsbildning lyfte fram den 
och som den blev godkänd i lagen, anses vara överraskande. Trots att det både i 
arbetsgruppens förslag (Kom 1990:22 s. 119-122) och i regeringens proposition 
(RP 227/1994 s. 44-46) endast talas om rättvis fördelning av byggnadsrätt på så 
sätt att olika markägare blir behandlade lika vid planläggningen medför 
förhållandet i verkligheten en rättvis fördelning av nyttor (värdeökning/vinst) 
markägare emellan vid planläggning. I kommittébetänkande 1981:45 (s. 15) har 

                                                 
134  I förslaget till lag om ändring i PBL har som förutsättning för en 

planbestämmelse om fördelningsförrättning nämnts ”Om det är 
ägnat att underlätta detaljplanens utformning och genomförande, får 
anges att ...” (SOU 1996:168 s. 80) 
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detta också direkt uttryckts. I några fall torde omregleringen också kunna 
genomföras för att fördela planförlust (värdeminskning) rättvist t.ex. då de 
planenliga byggnadsrätternas värde inte motsvarar värdet av området före plan-
läggning. Situationen kan uppkomma eftersom den finska regleringen av 
byggnadsmark inte ger några garantier om förfarandets lönsamhet. I flera förslag 
till förnyelse av byggnadslagen har tanken på en värdeutjämning markägare 
emellan vid planläggning förkastats. Istället har det föreslagits att (oförtjänt) 
värdestegning (nyttor) skall kunna tillfalla samhället (genom planläggnings-
värdeavgift). (T.ex. Kom 1974:44 s. 15; IM 1977 § 75; Heino 1984; Kom 
1997:16 § 111; se också kap. 2.2.1, 5.3.2.4, 5.3.2.8 och 5.3.3) Då synpunkterna 
är så pass motstridiga är det inte underligt att man till förslagen regelmässigt har 
bifogat reservationer och/eller avvikande utlåtanden [Byggnadslagskom-
missionens betänkande (Kom 1997:16) blev ett undantag]. 
 
Benämningen ”uppenbart” kan vid förrättning orsaka besvärliga definitions-
problem. ”Uppenbart” torde betyda, att byggnadsrätten är klart ojämnt fördelad 
och att avvikelserna är väsentliga. Detta kan t.ex. uppstå i situationer där någon 
fastighet inte fått någon byggnadsrätt, trots att övriga fastigheter fått sådan eller 
då av två lika stora och till sina exploateringsegenskaper likadana fastigheter 
den ena tilldelats en byggnadsplats och den andra två. Situationen är dock 
svårare att avgöra i fall där byggnadsrätten fördelas enligt en från planen klart 
avvikande fastighetsstruktur så att fastigheterna får delar av flera byggnadsrätter 
som därtill kan vara avsatta för olika ändamål. Avvikelser som inom ramarna för 
granskningens noggrannhet inte kan säkerställas torde dock vara oväsentliga. 
Den granskningsmetod som står till förfogande inom planläggning torde inte 
vara en noggrann värderingsteknisk lösning, utan en översiktlig granskning som 
främst grundar sig på arealen.  
 
En definition av begreppet ”uppenbart” är inte möjlig att åstadkomma i denna 
studie, utan torde vara en uppgift för rättspraxis. I praktiken torde problemet 
vara litet, eftersom villkoren för omreglering i de flesta fall torde uppfyllas 
genom att omreglering främjar plangenomförandet. Begreppet ger dock för 
motståndare till en omreglering en enkel grund att anföra besvär, både i 
samband med planläggnings- och omregleringsprocessen, att det finns orsak att 
fundera över om det är nödvändigt att inkludera villkoret i paragrafen om 
förrättningens villkor. 
 
Att tillåta regleringen genom planbestämmelse 
 
Reglering av byggnadsmark får genomföras endast om kommunen tillåter detta i 
plan. Detta villkor fanns inte i det förslag som arbetsgruppen för fastighets-
bildning (Kom 1990:22) avgav, och som föregick regeringspropositionen, utan 
intogs i propositionen först i ett sent skede. Villkorets effekt för genomförandet 
av regleringen torde därmed inte ha hunnit bli tillräckligt genomtänkt. Villkoret 
är dock av samma typ som villkoren för ESL-förrättningen i PBL. 
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Enligt byggnadslagstiftningen kan i detaljplan intas detaljplanebestämmelser, 
vilka är erforderliga för bebyggande av detaljplaneområdet eller dess nyttjande 
på annat sätt (MBL 55, 57 §§). Enligt Hyvönen (1988 s. 622, 651, 691) och 
Ekroos & Majamaa (2000 s. 262) är grunderna för att inta dessa bestämmelser 
desamma som grunderna för upprättande av plan. Därmed skall också 
bestämmelserna uppfylla de allmänna krav som ställs på planen, såsom t.ex. 
skälighetskravet (MBL 54 §) och jämlikhetsprincipen (GL 6 §). Trots att det i 
byggnadslagstiftningen inte stadgas om beaktande135 av möjligheten att utföra 
reglering av byggnadsmark, torde möjligheter finnas att genom en plan-
bestämmelse tillåta att en omreglering enligt KML:s bestämmelser kan 
genomföras. Detta under förutsättning att en omreglering skulle främja ett 
genomförande av intentionerna i planen. I vissa fall torde kommunen också vara 
skyldig att inta en planbestämmelse om omreglering i planen. 
 
Planbestämmelserna godkänns av kommunfullmäktige samtidigt som planen 
godkänns. Sakägarna har möjlighet att söka ändring i beslut om plan-
bestämmelsernas innehåll eller dess avsaknad genom att anföra besvär. 
 
Enbart en planbestämmelse som tillåter omregleringen, garanterar inte att den 
kommer att utföras. I plan kan inte förutsättas att omreglering kommer att 
utföras, i motsats till fallet med tidigare strandplaneförrättning, där det gick att 
bestämma att förrättning skulle verkställas i beslut om fastställelse av strandplan 
(BL 123g §; se kap. 6.1.4). Planläggare kan således inte gynna en sådan lösning 
där markägarna behandlas rättvist, eftersom han/hon inte vet om reglering av 
byggnadsmark kommer att utföras eller inte. Trots att t.ex. kommunen skulle ha 
uttryckt en vilja att ansöka eller till och med har ansökt om en förrättning, är det 
inte säkert att villkoren för att genomföra förrättningen uppfylls. Ett av villkoren 
är bl.a. att området skall förväntas bli bebyggt omedelbart (KML 113 §). 
Dessutom är det vid planläggning osäkert om planen kommer att godkännas 
med den avsedda planbestämmelsen som möjliggör en omregleringsförrättning 
och också om bestämmelsen senare kommer att träda i kraft, bl.a. därför att ett 
beslut om godkännande av plan kan överklagas. 
 
Detta problem har inte funnits i de andra studerade länderna136 liksom inte heller 
inom plannyskiftet. I Tyskland inleds Umlegung genom en kommunal bestäm-

                                                 
135 I byggnadslagen fanns dock en allmän hänvisning till lantmäteri-

förrättning för att underlätta genomförande av detaljplan (BL 6 §), 
men hänvisningen torde inte kunna ha ansetts vara ett råd till plan-
läggare att vid planläggning beakta de möjligheter som förrättningar 
ger. 

136 Vid förfarandet enligt det nya svenska förslaget för fördelning av 
byggrätt verkar samma problem föreligga. Visserligen får detaljplan 
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melse om sådant behov finns. I Sverige fattas beslut om att utföra regleringen 
innan detaljplanen godkänns. I Frankrike fattas beslut om att utföra omreg-
leringen innan den markanvändningsplan som upprättas i samband med omreg-
leringen påbörjats. Ett plannyskifte, slutligen, kunde anhängiggöras först efter 
det att detaljplanen godkänts. Problemet är således unikt för finsk reglering av 
byggnadsmark. Det kan uppenbarligen lösas genom att i byggnadslagstiftningen 
införa en bestämmelse om att vid planläggning beakta att en förutsättning för 
planen är att omreglering kommer att utföras (i Sverige finns en motsvarande 
bestämmelse) och vilket förfarande som då skall följas. Utöver detta finns det 
anledning att fundera över om det direkt i planebestämmelser kunde beslutas att 
omreglering skall genomföras på motsvarande sätt som var fallet med 
strandplaneförrättning. Detta är särskilt viktigt om planläggaren konstaterar att 
en rättvis behandling av markägarna annars riskeras. Härmed borde också 
KML:s villkor för att utföra omregleringen ändras så att en omreglerings-
förrättning endast kan förhindras i fall där sakägarna avtalar om annan lösning 
(som t.ex. i samband med det tyska Umlegung). Indirekt har förslaget stöd i 
regeringspropositionen då man framfört att regleringen av jordbesittnings-
förhållandena bör kopplas till planläggning (RP 227/1994 s. 45). 
 
6.1.2 Att främja plangenomförande 
 
Plangenomförande är fortfarande en viktig aspekt då detaljplaner skall upprättas 
trots att i MBL saknas direkta bestämmelser om beaktande av genomförande-
aspekter i motsats till byggnadslagen (BF 32, 114 §§; bl.a. RP 101/1998 s. 47-
49). Om markägarna vid planläggning behandlas rättvist och omreglering av 
byggnadsmark därmed inte är nödvändig, torde det inte finnas något större 
behov av att i planen tillåta en omreglering för att främja bildandet av de i 
planen avsedda fastigheterna. I Finland finns nämligen ett flertal sätt att rent 
fastighetstekniskt genomföra en plan, vilket framgick av kapitel 5. Att tillåta 
omreglering för att främja fastighetsbildning torde alltså främst grunda sig på 
effektivitetsaspekter inom det fastighetstekniska plangenomförandet. 
 
Kostnadseffektivitet 
 
Markanvändnings- och bygglagen strävar bl.a. efter ett ekonomiskt samhälls-
byggande (MBL 5 §). Redan på basen av detta torde ett tillåtande av 
omreglering i plan vara möjligt för att främja bildandet av de i planen avsedda 
fastigheterna, åtminstone om omregleringskostnaderna i jämförelse med 
alternativa metoder kan hållas nere. Detta kan dock vara svårt att uppnå, då 
reglering av byggnadsmark inte kan företas endast såsom en fastighetsteknisk 

                                                                                                                   
inte genomföras utan fördelningsförrättning om det finns en plan-
bestämmelse om fördelning. (SOU 1996:168 s. 46, 80 [förslag till 
PBL 6:107c § och Fördelningslag 3 §]) 
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genomförandemetod utan värdeutjämning, i motsats till exempelvis ESL-
förrättningen. Då värdeutjämning utförs i samband med förrättningen, är man 
tvungen att genomföra en värdering i två steg, vilket medför större omreg-
leringskostnader och äventyrar en även i övrigt svårbedömd inbesparing. I en 
sådan situation skulle egentligen en ägoreglerings förrättning, typ plannyskifte, 
lämpa sig bäst, men erfarenheterna från plannyskiftet visar att en sådan 
omregleringsförrättning inte är tillräcklig. 
 
Trots att KML inte förhindrar att en lokal ägoregleringsförrättning utförs (KML 
56-59 §§), är möjligheterna att genomföra en sådan inte särskilt goda. 
Exempelvis kan kommunen inte ansöka om en sådan förrättning om den inte är 
fastighetsägare inom området. Metoden i nyskiftesförrättning kan uppenbarligen 
inte heller användas för nämnda ändamål, bl.a. eftersom annat område än jord-
bruksområde enligt detaljplan inte utan särskilda skäl får tas med i nyskifte 
(KML 69 §). I regeringens proposition motiveras detta med att nyskiftets syfte 
är att reglera främst sådana områden som är avsedda för primärproduktion (RP 
227/1994 s. 35). Detta skall uppenbarligen tolkas så, att andra än för jordbruk 
detaljplanlagda områden kan av särskilda skäl behandlas endast i samband med 
nyskiften som anhängiggjorts på grund av orsaker som inte sammanhänger med 
planområdet. Det kan emellertid inte återfinnas något direkt hinder för 
användande av nyskifte inom detaljplaneområden. Det viktigaste särskilda skälet 
för att använda nyskifte torde vara frivillighet: om alla delägare är eniga om 
utförande kan det inte finnas några hinder för användande av nyskiftes-
förrättning. Genomförandet kan även vara möjligt om enbart någon enstaka 
delägare motsätter sig förrättningen eftersom enligt KML 69 § får en fastighet 
som helt används för annat ändamål än jord- och skogsbruk ”utan ägarens 
samtycke tas med i nyskifte endast om det är viktigt för att nå syftet med 
nyskiftet”. Enligt KML 67 § kan syftet för nyskifte vara att ”förbättra fastighets-
indelningen och fastigheternas skiftesläggning samt främja användningen av 
fastigheterna”. Detta torde uppfyllas då det är fråga om att anpassa fastighets-
indelning till en detaljplan. Den enda ytterligare villkoret för förrättning är 
kravet att nyttan därav skall vara större än kostnaderna och olägenheterna. De 
(få) erfarenheter som erhållits av plannyskiftet stöder uppfattningen att detta 
vanligen torde uppnås eftersom ett större områdes fastighetstekniska omreg-
lering som utförs på en enda gång kan medföra betydande inbesparingar i 
förrättningskostnaderna i jämförelse med alternativa genomförandemetoder som 
utförs i enskilda förrättningar (t.ex. Suomaa 1963, Viitanen 2000). KML kan 
således också innehålla en annan områdesreglering än RBM som kan användas 
inom detaljplaneområden. Det synes även så att med sådana andra förrättnings-
metoder kan fastighetstekniska resultat förverkligas bättre än med den 
nuvarande RBM-förrättning. Den senare kan kanske inte ens användas beroende 
på de stränga kraven för förfarandet. 
 
För att reglering av byggnadsmark skall kunna fungera effektivt och konkurrens-
kraftigt i sådana här situationer, finns det ett uppenbart behov av att kunna 
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koppla bort vinstfördelningsförfarandet från omregleringen. Dessutom borde en 
klar föreskrift med hänvisning till reglering av byggnadsmark intas i byggnads-
lagstiftningen. 
 
Användningsändamål 
 
Möjligheten att befrämja fastighetsbildning med RBM har i lagen begränsats till 
att gälla områden som i plan har avsatts för olika ändamål (KML 113 §). 
Begränsningens syfte är något oklar då det i en plan nästan alltid avsätts 
områden för olika användningsändamål, såsom för allmänna områden för 
infrastruktur, byggnadsmark etc. Således torde stadgandet bara begränsa RBM:s 
användning i mycket sällsynta fall. Varken i regeringens proposition (RP 
227/1994) eller arbetsgruppens för fastighetsbildning förslag (Kom 1990:22) 
kan man hitta ledning för tolkning av begränsningen. Betänkandet av fastighets-
bildningskommitté II (Kom 1981:45) innehöll inte motsvarande begränsning. 
 
Om fastigheterna således avsatts endast för ett ändamål i plan, t.ex. rekreations-
område, är det inte möjligt att använda omreglering för att bilda självständiga 
fastigheter, eftersom inte flera användningssätt föreligger. Omreglering kan inte 
heller företas t.ex. inom ett byggnadskvarter, där fastigheterna inte kommer att 
bildas för mer än ett ändamål. Då reglering av byggnadsmark, såsom framgår av 
namnet, är avsedd för byggnadsmark (se kap. 5.3.2.5), torde syftet med 
användnings begränsningen vara att endast förhindra att metoden enbart 
användas inom homogena byggnadskvarter. Man kan fråga sig varför man inte 
får genomföra en reglering av byggnadsmark i sådana fall om man trots allt 
befrämjar bildandet av ändamålsenliga tomter eller byggnadsplatser inom ett 
kvarter. Om denna tolkning är korrekt synes begränsningen inte vara 
ändamålsenlig. 
 

6.1.3 Vid planändringar  
 
Användandet av reglering av byggnadsmark är begränsat till områden där 
detaljplan upprättas för första gången. I regeringens proposition (RP 227/1994 s. 
45-46)137 har detta motiverats med för det första att det vid ändring av plan inte 
längre finns behov av att avpassa byggnadsrätten, och därmed inte att utföra 
omreglering, eftersom varje markägare i samband med den första planläggnings-
processen fått den byggnadsrätt som han/hon enligt planområdets markägar-
förhållande har rätt till. För det andra består fastigheternas värde inom ett redan 
bebyggt område till stor del av byggnader och därmed skulle en omreglering 
främst komma att behandla frågor om användning och ersättning av 

                                                 
137 Motiven är hämtade direkt från Kom 1990:22 (s. 121-122). Kom 

1981:45 innehöll inte en motsvarande begränsning. 
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byggnaderna istället för planens fastighetstekniska genomförande. Därför skulle 
det vara naturligare att använda ett inlösensförfarande för fastighetstekniska 
anpassningar om inte sakägarna kommer överens om något annat. Dessa 
motiveringar synes inadekvata. De utländska exemplen visar att omreglering av 
bebyggda eller tidigare planlagda områden är möjlig och ibland önskvärd. 
 
Motivet att det skulle vara naturligare att vid en planändring på ett redan 
bebyggt område lösa frågan genom ett inlösensförfarande om inte sakägarna 
överenskommer om någon annan metod (RP 227/1994 s. 46) känns således 
konstlad. För det första utförs en inlösensförrättning av precis samma myndighet 
som utför reglering av byggnadsmark. Ur den synvinkeln skulle alltså inte 
omreglering av byggnadsmark kräva ny kunskap. Dessutom är värderings-
grunderna för ersättningarna i fastighetsbildningslagen och inlösenlagen av 
samma slag. Ett avtal mellan sakägarna kan vara motiverat både inom en 
omreglering och inom ett inlösensförfarande, särskilt vid bestämmande av 
ersättningar. Då omreglering inte enligt propositionen är tillåten inom redan 
planlagda områden, torde inte heller det i propositionen avsedda avtalet vara ett 
avtal tillhörande förrättningen, utan utgör endast ett privatsrättsligt avtal utanför 
förrättningen. På detta sätt kan både omreglerings- och inlösensförrättning bli 
onödiga. 
 
Om vi ändå håller oss till en inlösensförrättning uppstår frågan om vem som kan 
ansöka om en sådan. En markägare kan endast ansöka om inlösen av del av 
byggnadsplats eller tomt enligt plan eller tomtindelning138, men inte om en 
omfattande reglering (KML 62 §). Vid inlösen av en del av en byggnadsplats 
eller tomt kan inte t.ex. tillskapande av nödvändiga gemensamma anläggningar 
för hela området behandlas, utan sådana frågor måste lösas genom avtal 
och/eller andra förrättningar, t.ex. servitutsförrättningar. Eftersom inlösen av 
byggnadsplats- eller tomtdel förutsätter en i kraft varande plan samt tomt-
indelning och därmed inlösenersättningar enligt dem, kan inte en kommande 
inlösen för att erhålla en rättvis behandling av markägarna beaktas vid plan-
läggningen, vilket var den kanske viktigaste motiveringen för reglering av 
byggnadsmark på område där plan upprättas för första gången. Då det enligt 
propositionen inte finns behov av att utföra omreglering av byggnadsmark för 
att åstadkomma en rättvis behandling av markägarna inom områden där en 
tidigare plan ändras, kan man fråga sig om meningen är att kommunen skall 
förvärva hela området på förhand t.ex. genom tvångsinlösen. Kanske är avsikten 
att markägarna på detta sätt skall behandlas rättvist, dvs. allas fastigheter skall 

                                                 
138 Före 2000 hanterades inlösen av del av byggnadsplats inom 

byggnadsplaneområden enligt KML och enligt InlL inom stads-
planeområden. I samband med den nya markanvändnings- och 
byggnadslagen ändrades förhållandet så att inlösen alltid hanteras 
enligt KML (ny KML 62 §; RP 101/1998 s. 88). 



 

 269

ersättas med pengar? Praxis har dock visat, att kommunerna inte är villiga att 
överhuvudtaget använda inlösen [möjligheten att använda saneringsinlösen 
ingick i byggnadslagen (BL 52a, 117, 111 §§), numera MBL 99-100 §§; se kap. 
5.3.4] så syftet torde inte vara det som framhävts i propositionen.  
 
Inlösen kan alltså enligt motiven till lagen enbart användas för inlösen av 
enstaka byggnadsplats- eller tomtdelar. Därmed kan inte inlösen inom redan 
planlagda områden uppnå huvudmålsättningen för reglering av byggnadsmark, 
nämligen att hela planlagda området utan dröjsmål skall kunna tas i bruk för det 
ändamål det avsatts för (RP 227/1994 s. 45). Motiven att begränsa omreglering 
till nyupprättande av planer synes mindre mindre välbetänkta.  
 
Också områden, där planläggning utförs för första gången, kan till stor del vara 
bebyggda t.ex. i enlighet med tidigare avstyckningsplaner. Dessa planer utgör 
inte en i fastighetsbildningslagen avsedd första detaljplan139. På dessa områden 
kan fastigheternas värden till stor del utgöras av byggnader, men för den skull 
kan reglering av byggnadsmark utföras med ovan nämnda princip om jämlikhet 
och att området omedelbart skall förverkligas som grund. Detta synes 
inkonsekvent i jämförelse med motiven till att RBM inte får användas inom 
planändringsområden. 
 
Utomlands motiveras omreglering av redan bebyggda områden uttryckligen med 
att frivilligt eller tvångsmässigt förvärvande av dessa områden blir dyrbart för 
samhället, men också med att områdets sociala nätverk skulle slås sönder. 
Omregleringen erbjuder en metod, med vars hjälp samhällets insats kan minskas 
samtidigt som fastighetsägarna investerar i förbättringar på sina fastigheter. Utan 
samhällets insats anses dock inte förnyelse av redan bebyggda områden i 
allmänhet kunna lyckas (Söfker 1994; Dieterich 1990; Niemi 1993; Lohmann & 
van Hazel 1994). Enligt erfarenheter från Holland kan inte planer inom sådana 
här områden genomföras utan ett stort antal avtal rörande genomförandet 
(Lohmann & van Hazel 1994). Det är därför möjligt att ersätta avtalen med en 
                                                 
139 Däremot är frågan om strandplan oklar. Enligt den ursprungliga 

KML kunde RBM inte utföras inom strandplaneområden [KML 113 
§ (554/1995)]. Då en stads- eller byggnadsplan upprättades inom 
strandplaneområdet kunde man däremot utföra en omreglering. 
Fr.o.m. 2000 gäller dock samma regler för stranddetaljplaner som 
för andra detaljplaner vad gäller omreglering [KML 113 § 
(322/1999)]. Efter MBL 214 § gäller en strandplan som en strand-
detaljplan enligt MBL men en strandplan betraktas dock inte som en 
första detaljplan vad gäller gratisöverlåtelse av gatuområde. I 
fastighetsbildningslagen har man inte givit någon hänvisning till om 
strandplan skall ses som en första detaljplan eller inte vad gäller 
utförande av omregle ring om det inom området utarbetas en annan 
detaljplan än stranddetaljplan. 
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formbunden omregleringsförrättning, även om ett genomförande sannolikt 
kräver ett omfattande stöd från fastighetsägarna. I Finland har förnyelse-
problematiken i sådana områden granskats av Pirinen (1997) och Pirinen et al. 
(1997). I dessa undersökningar föreslogs ett slags medlingsförfarande för att 
underlätta förnyelse av redan bebyggda områden. Ett sådant förfarande skulle 
grundas på frivilliga avtal markägarna emellan. Enligt exempel från utlandet 
(Tyskland, Sverige, Frankrike) verkar det som om en officiell koppling mellan 
omreglering och planläggning skulle kunna medföra fördelar för deltagande som 
t.ex. helt frivilliga metoder inte erbjuder. Även ur denna synvinkel borde 
föreliggande begränsningarna i möjligheten att använda sig av omreglering inom 
områden där planläggning tidigare utförts ses över. 
 
Det faktum, att det vid ändring av en plan inte längre skulle finnas behov av att 
utjämna byggnadsrätten och för detta ändamål utföra en reglering av 
byggnadsmark, känns således inte trovärdigt. Exakt samma motiveringar som 
berör en rättvis behandling av markägarna vid planläggning gäller också vid 
ändring av plan. Också vid ändring av plan kan det finnas ett flertal med tanke 
på ändamålsenlighet likvärdiga förslag som för en enskild markägare kan leda 
till helt olika slutresultat. Låt oss anta att ett område i den första detaljplanen 
avsätts till ett byggnadsområde med låg exploateringsgrad. För en del av 
området höjs sedan exploateringsgraden genom en planändring som innefattar 
hela det tidigare detaljplanerade området. Är det verkligen så, att inget behov av 
att utjämna byggnadsrätten finnes, trots att det skulle vara uppenbart om samma 
slutresultat skulle erhållits redan i den första planen? Utgår då motiven i 
propositionen från den praktiska erfarenhet, att man vanligen vid planläggning 
av områden som består av små fastigheter och som bevaras som egnahems-
husområden redan tidigare strävat efter att beakta kravet på rättvisa (Hyvönen 
1988 s. 815), varmed regleringsbehovet skulle vara litet.140 Det är kanske mer 
sannolikt, att problematiken med att förverkliga byggnadsområden som skall 
förnyas är så omfattande, att en omregleringsprocess som följer planläggning för 
att underlätta förverkligandet inte ens övervägts. Situationen kräver kanske mer 
helhetsbetonade lösningar. Ändå skulle möjligheten att utföra en reglering av 
byggnadsmark vid ändring av plan i vissa fall vara lika väl motiverad som vid 
upprättandet av den första planen, t.ex. då en icke genomförd plan ändras eller 
då en del av en gammal plan ändras i samband med ny planläggning. KML:s 
begränsning att inte tillåta reglering av byggnadsmark vid planändringar kan 
härmed inte vara helt funktionell. Granskning av behovet borde kunna utföras 
vid planläggning på samma sätt vid ändring av plan som vid upprättande av en 
första plan. 
                                                 
140   Bestämning av delningsgrunden vid reglering av byggnadsmark 

medför dock att inte heller byggnadsrätt som uppstår senare kan 
fördelas med hjälp av omreglering så att en redan skedd orättvisa 
kan korrigeras, i motsats till vad som är fallet vid en planändring (se 
kap. 6.2.3). 
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I Finland kan det bli aktuellt att omreglera fastigheter inom ett detaljplane-
område i samband med ändring av tomtindelning, utan att själva planen 
samtidigt ändras. Ändringen kan göras bl.a. om tomtindelningen är olämplig 
eller ägarna är eniga därom (MBL 80 §). Summala (1993) och Kiviranta & 
Summala (1996) har visat, att med hjälp av en ändring av tomtindelningen inom 
arbetsplatsområden kan outnyttjad byggnadsrätt tillvaratas i en sådan ut-
sträckning, att det kan minska behovet att planlägga helt nya områden. En 
ändring av tomtindelningen för att effektivisera användningen av kvartersmark 
förutsätter i praktiken att parterna avtalar om detta men enligt utförda under-
sökningar är det inte lätt att åstadkomma sådana avtal. Ett hinder för att få ett 
avtal till stånd kan t.ex. vara oklara ägandeförhållanden. Vid en omreglerings-
förrättning borde det vara möjligt att ingripa även i sådana situationer och 
samtidigt fördela den erhållna nyttan mellan parterna. Reglering av byggnads-
mark är emellertid inte anpassad till sådana situationer eftersom den förutsätter 
att den tillåtits genom en planbestämmelse och en ansökan inlämnas redan innan 
den första planen vunnit laga kraft. 

6.1.4 Strandområden  
 
Enligt den ursprungliga KML 113 § (554/1995) var inte reglering av 
byggnadsmark avsedd att användas i samband med upprättande av strandplan141. 
Regeringen har i sin proposition (RP 227/1994 s. 44-45)142 behandlat frågan och 
bl.a. konstaterat att det är möjligt att underlätta planläggning och plangenom-
förande inom strandområden om man vid planläggning kunde beakta terräng-
förhållandena och en ändamålsenlig markanvändning bättre. I propositionen 
ansågs det dock, att det inte är ändamålsenligt att utvidga reglering av 
byggnadsmark till att gälla strandplaneområden, eftersom det är områdets ägare 
som skall upprätta planen och att några större svårigheter med genomförandet av 
strandplaner inte förekommit i praktiken. Strandplan kan upprättas över flera 
markägares mark, men det är relativt ovanligt och i sådana fall har markägarna 
oftast på förhand kommit överens om planläggnings principerna för att erhålla en 
rättvis fördelning av byggnadsrätten. I praktiken har det inte heller anförts 
besvär över strandplaner grundade på en ojämn fördelning av byggnadsrätt 
markägarna emellan. Propositionen konstaterade därför, att det inte finns behov 
av att utföra reglering av byggnadsmark inom strandplaneområden för att 
fördela byggnadsrätt efter markägarförhållandena.  
 
Redan tidigare har det i vissa fall krävts att strandplaneområde skall omfatta 
flera markägares områden eftersom strandplan skall upprättas över en ur 

                                                 
141 Begränsningen fanns redan i kommittébetänkande 1981:45 (§ 141). 
142 Motiveringarna är hämtade ur Kom 1990:22 (s. 120-121). 
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planläggnings synpunkt tillräckligt stor areal. År 1997 trädde en byggnads-
lagsändring (929/1996) i kraft, vilken i än större grad betonade kravet på att 
strandplan skall omfatta en planmässig helhet (BL 123a §). I markanvändnings- 
och byggnadslagen blev alla detaljplaner sammanslagna till en detaljp lanetyp 
(MBL 4 §). För strandområdena gäller dock en del särskilda bestämmelser 
varför detaljplanen i dessa fall benämns stranddetaljplan (MBL 73 §). Området 
för en stranddetaljplan skall utgöra en ändamålsenligt enhet dvs. området skall 
vara tillräckligt vitt för planering (MBL 73-74 §§; Ekroos & Majamaa 2000 s. 
337-341). Framöver kommer sannolikt ett villkor för godkännande av en 
stranddetaljplan allt oftare bli, att den upprättats över ett tillräckligt stort område 
och därmed torde flera markägare beröras.143 Följden av detta kan vara att 
markägare inte kommer överens om planläggningsprinciperna varför planen 
upprättas av kommunen på sakägarnas bekostnad (MBL 59 §).  
 
I samband med införande av den nya markanvändnings- och byggnadslagen 
kom reglering av byggnadsmark även att gälla strandplaneområden [KML 113 § 
(322/1999); RP 110/1998 s. 8]. Reglering av byggnadsmark kan alltså i 
framtiden bli mer vanligt än vad som konstaterades i propositionen RP 227/1994 
för att kunna fördela nyttor och kostnader av plangenomförandet inom ett för 
flera markägare hörande stranddetaljplaneområde. 144 Frågan hur väl RBM:s 
regler, som utvecklats för stadsområden, kan anpassas till att gälla inom 
stranddetaljplaneområden behandlas emellertid inte ytterligare i detta här 
sammanhanget. 

6.1.5 Generalplaneområden 
 
I Finland kan byggnation i stor utsträckning regleras genom fastställda general- 
och delgeneralplaner. Tecken på att förstärka dessa planformers ställning har 
också kunnat observeras under en längre tid (t.ex. MM 1992 och Kom 1997:16). 
Om generalplanläggning behandlar markanvändningsprinciperna utförligt och 
detaljplanläggningen därmed bara kommer att specificera detaljer, kan man 
fråga sig om inte reglering av byggnadsmark kan kopplas till generalplan-
läggningen. Inom mer omfattande potentiella byggnadsområden kunde det vara 
bra att endast upprätta översiktliga planer och sedan invänta att en vilja att 
                                                 
143 Kommunen har sedan år 1997 inte varit skyldig att godkänna en av 

markägaren upprättad strandplan, utan bara behandla den i 
brådskande ordning (BL 123d §). I MBL 74 § stadgas att 
behandlingen i framtiden skall ske utan onödigt dröjsmål.  

144 Förnyelsen av byggnadslagstiftningen kan medföra att stranddetalj-
planens betydelse för reglering av strandbebyggelse kommer att 
minska, liksom också byggande inom sådana områden. Byggandet 
torde i större utsträckning komma att regleras i strandgeneralplaner 
upprättade av kommunen. 
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genomföra områdena uppstår. Alternativt kunde man i generalplanen preliminärt 
avgränsa potentiella omregleringsområden och sedan invänta att byggande blir 
aktuellt inom området. Ifall man i samband med omregleringen kunde upprätta 
en sådan markanvändningsplan, som liksom i Frankrike vid AFU de rememb-
rement (se t.ex. kap. 4.1.3) fungerar som ett tillräckligt detaljerat instrument, 
skulle inte ens en egentlig detaljplanläggningsprocess vara nödvändig. För-
utsättning är att generalplanen är tillräckligt detaljerad. Ur exploateringssyn-
punkt kan detta ha betydande positiva effekter utan att kommuninnevånarnas 
eller grannarnas möjligheter till påverka utvecklingen försvagas i väsentlig grad. 
Själva upprättandet av markanvändnings planen kan säkert organiseras så att 
kommunen inte förlorar i inflytande och inte heller den beslutsrätt som följer av 
dess planläggningsmonopol.  
 

6.1.6 Omedelbart förväntad bebyggelse 
 
Reglering av byggnadsmark får utföras om det är nödvändigt på grund av att ett 
område förväntas bli bebyggt omedelbart och om ifrågavarande detaljplan 
innehåller en bestämmelse, som godkänner regleringen för att genomföra planen 
(KML 113 §). Om kommunen vid planläggningen inte anser att omreglering av 
byggnadsmark är nödvändig för ifrågavarande område, kan omreglering inte 
utföras förutom om en planbestämmelse intas i planen efter ett besvär i frågan. 
Kommunen har således beslutanderätt över om omreglering kan aktualiseras. 
Om kommunen i plan skulle besluta att tillåta omreglering och även ansöker om 
förrättning, är det emellertid inte säkert att omregleringen utförs, eftersom det 
förutsätts att bebyggelse omedelbart skall vara att vänta för att genomföra 
omregleringen.  
 
Regeringen motiverar kravet på omedelbart förväntad bebyggelse utifrån 
värderingstekniska synpunkter såsom framgår av propositionen (RP 227/1994 s. 
46): 
 

"I de fall då man inte genast börjar genomföra en uppgjord stads- 
eller byggnadsplan, kunde följden vara att värdet av de 
fastigheter, som bildats genom reglering av byggnadsmark 
genast när planen fastställts, inte längre när planen genomförs 
motsvarar vad det uppskattades till i samband med regleringen. 
Ett dröjsmål med genomförandet av planen vore oskäligt också 
för de markägare som har varit tvungna att betala betydande 
ersättningar och kostnader på grund av regleringen." 

 
Motiveringen är exakt den samma som i kommittébetänkandet (Kom 1990:22) 
men kommittébetänkandet innehöll inte villkoret om antagande av en 
planbestämmelse genom vilken omregleringen godkänns. På grund av detta krav 
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kan en som ansöker om en förrättning i detta skede inte veta om alla för-
utsättningar är uppfyllda. Osäkerheten torde öka sökandes risk och minska viljan 
att ansöka om förrättningen. Dessutom leder det diffusa regelverket till en 
utomordentlig god position för besvär, eftersom villkoret om att området skall 
förväntas bli omedelbart bebyggt är ett mycket obestämt begrepp. I kommande 
rättspraxis torde en tolkning av begreppet visserligen etableras, men innan dess 
kan det vara på sin plats att granska frågan något närmare.  
 
Omregleringsbehov för bebyggelse 
 
Enligt KML får reglering av byggnadsmark företas endast för bebyggelse. 
Bebyggelse verkar i regeringens proposition innebära förverkligande av i planen 
till byggnadsplatser och tomter avsatta områden. Detta framgår och betonas 
också av förrättningens benämning145. Bebyggande av allmänna områden 
omfattas således inte av begreppet. Detta framgår också av att allmänna 
områden i förrättningen normalt avskiljs till kommunen eller någon annan 
myndighet. Till delägarna fördelas områden i byggnadskvarter avsatta för 
bostäder, allmänna byggnader, industriella och andra produktionsinrättningar, 
upplag samt för annan byggnadsverksamhet samt andra områden avsatta för 
enskild användning såsom jord- och skogbruksområden (KML 118 §). Om det 
vore fråga om reglering för bebyggande av allmänna områden skulle för-
rättningen i praktiken utgöra inlösen.  
 
Omreglering av byggnadsmark är nödvändig för bebyggande om de planenliga 
tomternas eller byggnadsplatsernas gränser inte överensstämmer med de 
befintliga fastigheternas gränser. Den kan också vara nödvändig för att kunna ta 
de allmänna områden som bebyggandet förutsätter i bruk. Omregleringsbehov 
för bebyggelse uppfylls således normalt också för KML 113 §:s första 
förutsättning, dvs. att omregleringen skall underlätta fastighetsbildning inom de 
områden som i planen avsatts till olika ändamål (se kap. 6.1.1). Däremot 
uppfylls villkoret ”reglerings behov för bebyggelse” inte nödvändigtvis i 
samband med den andra förutsättningen i KML 113 §, dvs. ojämn fördelning av 
byggnadsrätt, eftersom en plan kan överensstämma med gällande fastighets-
gränser, trots att byggnadsrätten skulle vara ojämnt fördelad och då är det inte 
möjligt att utföra reglering av byggnadsmark (därför att omregleringen inte 
behövs för bebyggande). Detta alternativ har man, ordformen till trots, uppen-
barligen inte strävat efter att hantera med hjälp av paragrafen, eftersom 
betoningen i regeringspropositionen endast ligger på fastigheternas värde vid 
genomförandetidpunkten med därtill hörande värderings tekniska problem. 
Situationen kan antas vara teoretisk. Både vid planläggning och vid omreglering 

                                                 
145 I BL omnämndes byggnadsmark som en markanvändningstyp 

avsedd för byggande enligt byggnadsplan (96 §) och strandplan 
(123a §). 
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torde man dock kunna hänvisa till villkoret, vilket torde kunna fördröja istället 
för påskynda genomförandet. Begreppet ”förväntas bli omedelbart bebyggt” 
medför troligen ett än svårare hinder för processens förlopp. 
 
Förväntad bebyggelse 
 
Om ett område redan är bebyggt och planen inte medför någon ny byggnadsrätt, 
kan det inte vara fråga om behov för förväntad bebyggelse. Omreglering kan 
därmed inte företas även om det är fråga om en första plan och byggnadsrätten i 
den skulle vara ojämnt fördelad mellan markägarna. Likadan torde tolkningen 
bli i en situation där någon eller några av de planenliga byggnadsplatserna just 
bebyggs och inga andra obebyggda byggnadsplatser förutom dem är planlagda. 
Då byggnadsarbetet pågår, har alla förutsättningar för byggnadslovet uppfyllts 
och omregleringen torde därför inte mera vara nödvändig för bebyggandet. 
Detsamma torde gälla i situationer där byggnadslov har beviljats och vunnit laga 
kraft. Det torde alltså endast vara framtida bebyggande som kan komma i fråga, 
dvs. byggande för vilket inget byggnadslov beviljats. Avgörande i denna fråga 
torde den tidpunkt vara då granskningen utförs. 
 
Anhängiggörande av reglering av byggnadsmark har knutits starkt till plan, 
eftersom ansökan måste göras innan planen vunnit laga kraft. 
Förrättningsförordnande kan ges efter det att planeförslaget framlagts till 
utställning (KML 114 §). Innan beslutet om verkställande av förrättningen 
fattas, måste planen ha vunnit laga kraft. Eftersom det kan förflyta flera år 
mellan planförslagets laga kraft och beslutet om verkställande av förrättningen, 
kan byggnadsförutsättningarna ha förändrats betydligt under tiden. Då gransk-
ningstidpunkten inte på något sätt begränsats i lagen, torde detta tolkas så att 
förutsättningarna till förväntad bebyggelse måste föreligga då beslutet om 
verkställande av förrättningen fattas. Att utföra en omreglering i fall där alla 
fastighetstekniska åtgärder som krävs för bebyggandet redan utförts kan inte 
anses vara möjligt inom ramarna för villkoret och omregleringsförrättningen 
borde därför inställas. 
 
I regeringspropositionen (RP 227/1994 s. 46) framhålls i motiven de i framtiden 
inverkande faktorerna: ”I de fall då man inte genast börjar genomföra en 
uppgjord stads- eller byggnadsplan, kunde följden vara att värdet av de 
fastigheter, som bildats genom reglering av byggnadsmark genast när planen 
fastställts, inte längre när planen genomförs motsvarar vad det uppskattades till i 
samband med regleringen.” Inom omregleringen utförs värderingen först då 
omregleringsplanen fastställs (KML 128, 200 §§) och dessa värden skall också 
motsvara de värden som gäller då planen genomförs, vilket dock på grund av 
fastighetsmarknadens cykliska natur i allmänhet är omöjligt. I varje fall betonas 
det i motiven att undersökningen om att alla villkor uppfylls skall göras så sent 
som möjligt, vilket stöder tanken att villkoren måste vara uppfyllda just då 
beslutet om verkställandet av förrättningen fattas. 
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Det som emellertid försvårar situationen är att om omregleringen tillåtits och 
anhängiggjorts uttryckligen på grund av att dels byggnadsrätten fördelats 
ojämnt, dels villkoren för bebyggande skulle ha varit uppfyllda då förrättningen 
anhängiggjordes eller då planen godkändes eller vann laga kraft men inte längre 
är uppfyllda då beslutet om verkställande av förrättningen fattas, kan för-
rättningen inte genomföras. Detta torde inte ha varit avsikten med lagstiftningen, 
utan i detta fall torde avsikten vara att förutsättningarna granskas då planen 
godkänns. Också i regeringspropositionen (s. 46) konstateras, att markägarna 
bör ”vid tidpunkten för fastställande av planen veta om reglering av byggnads-
mark verkställs, för att de skall kunna vidta de åtgärder som byggande 
förutsätter”.146 Ytterligare stöd för denna tanke står att finna i slutdelen av 
motiven där bebyggelse och en tillåtande planbestämmelse likställs (s. 46): 
”Därför föreslås att en reglering kan verkställas bara då den behövs på grund av 
att området väntas bli bebyggt omedelbart och om byggnads- eller stadsplanen 
samtidigt innehåller en bestämmelse om att en reglering av byggnadsmarken kan 
verkställas för att förverkliga planen.” 
 
Hur villkoret ”förväntad bebyggelse” skall tolkas kan inte anses vara klart före 
rättspraxis utvecklats.147 Eftersom förrättningsmännen i varje enskilt fall måste 
fatta beslut om villkoren för förrättningens verkställande är uppfyllda eller inte 
                                                 
146 Detta är dock i praktiken omöjligt, eftersom man inte kan vara säker 

på att omregleringen utförs förrän beslutet om verkställande av 
förrättningen vunnit laga kraft, och det sker först efter planens god-
kännande. Ifall beslutet om verkställande av förrättningen av en 
eller annan orsak uppskjuts kan markägare bli tvungna att leva i 
ovisshet en längre tid och plangenomförandet kan också fram-
skjutas, vilket är tvärtemot syftet med omreglering. I lagen har inte 
utsatts någon tid inom vilken beslut om verkställande av för-
rättningen, eller dess avslutande, måste fattas såsom är fallet vid 
ESL-förrättningen eller vid det österrikiska Baulandumlegung för 
upprättande av omregleringsplan (BOKU 1996 s. 105; se kap. 
4.7.2). 

147  Viss ledning för detta kunde kanske fås från tolkningar av 
kriterierna för tätbebyggelse och behovet av strandplan i BL. År 
1972 försökte regeringen (RP 214/1972) använda begreppet 
förväntad bebyggelse som ett kriterium för tätbebyggelse men 
propositionen förkastades. Inom strandområde var ett kriterium för 
behovet av strandplan att ”mark inom området börjat säljas, 
utarrenderas eller fördelas för sådan bebyggelse, eller uppkomst av 
fritidsbebyggelse, som förutsätter reglering av markdispositionen, 
annars är att vänta på området...” (BL 123a §). Kritererna för 
förväntningar är således relativt konkreta. (Hyvönen 1988 s. 323-
326, 718-728) 
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är det önskvärt att bestämmelserna skulle utformas mer entydigt. Detta skulle 
vara önskvärt också för initiativtagare.  
 
Omedelbart förväntad bebyggelse 
 
Då det inte på basen av den utförda granskningen kan fastställas vid vilken 
tidpunkt och hur förrättningsbehovet på grund av förväntad bebyggelse skall 
avgöras, torde det också vara onödigt att behandla frågan om när bebyggelsen 
skall anses vara omedelbart förväntad. I korthet kan dock på basen av 
regeringens proposition (RP 227/1994 s. 46) konstateras, att det är fråga om 
minst ett par år. Det sägs nämligen att ett dröjsmål med genomförandet av 
planen är oskäligt för de markägare som har varit tvungna att betala betydande 
ersättningar och kostnader på grund av omregleringen. Ersättningar enligt KML 
skall i regel betalas inom tre månader efter det att förrättningen avslutats, men 
då särskilda skäl föreligger kan betalningstiden förlängas till högst tre år (KML 
203 §). Enligt regeringens proposition (s. 71) kan ett sådant särskilt skäl vara att 
ersättningssumman är hög. I övrigt torde det vara möjligt att närma sig 
begreppet ”omedelbart” utgående från de ställningstaganden som fattas av de 
som har för avsikt att exploatera området (inte minst kommunen som är ansvarig 
för bebyggande av infrastruktur) och/eller från marknadsanalyser. 
 

6.1.7 Sammanfattning och slutsatser  
 
Målsättningar av reglering av byggnadsmark avviker klart från de som 
plannyskifte hade på så sätt att RBM har högre målsättningar. Plannyskifte 
strävade enbart till att ändra fastighetsgränser så att de anpassades väl till 
planenliga områden inom ett befintligt planområde. RBM strävar däremot 
egentligen till att fördela planvinsten rättvist markägare emellan och på så sätt 
underlätta planläggning inom områden där detaljplan upprättas första gången. 
Således strävar förfarandet efter att också vara ett slags planeringsverktyg. 
Därtill har RBM samma strävan som plannyskifte att främja fastighetstekniskt 
plangenomförande. Då man granskar instrumentets syfte utifrån de andra 
studerade länderna påminner målsättningar för de finska förfarandena ganska 
mycket om målsättningar för tyska Umlegung. Förfarandet är främst ett verktyg 
för plangenomförande. Skillnaden gentemot svensk exploateringssamverkan och 
franskt AFU de remembrement är däremot tydliga. Dessa strävar till att vara 
exploateringsverktyg som också påverkar planläggningen (se kap. 4.1.4 och tab. 
6.1.1). 
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Tabell 6.1.1 Ändamål i omregleringsförfaranden, se tab. 4.1.1. 
 

 
Ändamål  

 
Finland  

 
Tyskland 

 
Sverige   

 
Frankrike* 

 
Genomföra plan    

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++  

 
Underlätta planering 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
Påverka planläggningen 

 
- 

 
0 

 
++ 

 
++ 

 
Rättvis fördelning av plan 
vinst mellan markägare 

 
++ 

 
- 

 
++ 

 
++ 

 
Rättvis fördelning av omreg-
leringsvinst och -kostnader 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
Påskynda genomförande 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
Markägarnas exploatering  

 
+ 

 
0 

 
++ 

 
++ 

 
Ordna mark för bebyggelse 

 
++ 

 
++ ** 

 
++ 

 
++ 

 
Bilda av ändamålsenliga 
fastigheter 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
Bygga infrastruktur 

 
- 

 
- 

 
++ 

 
++ 

 
Utöva markpolitik 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
Bevara den sociala strukturen 

 
0 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

++ centralt ändamål  * Vid AFU menas AFU-plan. 
+   sekundärt ändamål  ** Vid Umlegung kan mark även  
0   ändamål av mindre betydelse  avsättas för andra ändamål utöver 
-    ej ändamål   bebyggelse. 
 
 
Villkoren för att genomföra RBM är många. En del av dessa verkar dessutom 
vara unika bland de studerade förfarandena (se tab. 6.1.2). Då det synes förhålla 
sig så att villkoren för RBM skall avvägas på olika sätt beroende på varför 
regleringen tillåtes i plan eller varför den anhängiggörs kan situationen inte 
anses vara tillfredsställande. Bestämmelserna borde omformas så att för-
rättningens förutsättningar i respektive fall klart framgår. Mot bakgrund av de 
utländska jämförelserna torde det vidare vara förnuftigt att kraftigt minska 
antalet villkor för förrättningen: det borde t.o.m. räcka med en tidsbegränsning i 
fall där omregleringen har möjliggjorts genom en planbestämmelse under 
förutsättning att sakägarna inte därefter kommit överens om genomförandet. 
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Tabell 6.1.2 Förutsättningar för omregleringsförfaranden, se tab. 4.1.2.  
 

 
Avgränsning  

 
Finland  

 
Tyskland 

 
Sverige  

 
Frankrike 

 
Detaljplan 

 
ja 

 
ja/nej 

 
ja 

 
nej 

 
Första detaljplanen 

 
ja 

 
nej 

 
nej 

 
nej 

 
Tillstånd från myndigheten 

 
ja 

 
(ja) 

 
ja 

 
ja 

 
Opinionsvillkor 

 
nej 

 
nej 

 
ja 

 
ja 

 
Ej genomförbart med mildare 
metoder 

 
(ja)* 

 
ja 

 
ja 

 
(ja) 

 
Bara för bebyggelse 

 
ja 

 
nej 

 
ja 

 
(ja) 

 
Omedelbart behov av bebyggelse 

 
ja 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
Ekonomisk nytta 

 
nej 

 
nej 

 
(ja) 

 
(ja) 

 
Frivilligt deltagande 

 
nej 

 
nej 

 
ja 

 
nej 

( ) Förutsättningen indirekt eller osäker. 
*   Enligt förvaltningsrättens relativitetsprincip borde användandet av 

tvångsvisa medel även i Finland begränsas till de situationer där 
mildare medel inte leder till resultatet (Holma 1976 s. 26; se också 
Hyvönen 1982 s. 383 och InlL 4 §). Bestämmelserna i RBM har 
dock inte utformats sålunda. Det torde emellertid inte finnas 
förutsättningar för en omreglering om sakägarna frivilligt avtalat om 
genomförandet. 

 
 
På basen av sina egenskaper synes det finska omregleringsförfarandet i 
normalfallet höra till gruppen ”omreglering för plangenomförande” i typ-
indelningen i kap. 2.2.2 liksom tyska Umlegung. Vidare kan RBM under-
grupperas till gruppen ”omläggning” såsom Umlegung. 
 

6.2 Aktiviteter vid finsk reglering av byggnadsmark  
 
Detta kapitel ägnas åt att granska aktiviteter under processen av finsk reglering 
av byggnadsmark utifrån den i kapitel 2.4 framställda indelningen.  
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6.2.1 Initiering 
 
Reglering av byggnadsmark grundar sig på ett kommunalt beslut, vilket tillåter 
att omreglering utförs. Detta sker genom ett särskilt beslut i form av en 
bestämmelse som ingår i beslut om godkännande av detaljplan. Kommunen 
torde inte vara skyldig att tillåta omreglering. Någon direkt initiativrätt till att få 
till stånd ett beslut om att tillåta omreglering har markägarna därför inte.148 
Beslutet måste således framkomma i kommunala utredningar om ett omreg-
leringsbehov. I lagstiftningen finns inte heller föreskrifter som definierat hur 
dessa utredningar skall utföras. Det finns inte heller krav på redovisning av hur 
man nått det resultat man kommit fram till. Det torde såsom i Tyskland och 
Sverige främst vara fråga om en prövning grundad på utredningar som gjorts i 
samband med planläggning och med stöd av förhållanden som framkommit vid 
rådplägningar (kap. 4.2.1). Redan i detta skede torde förutsättningar för att 
genomföra en RBM-förrättning framgå trots att det är först i början av den 
egentliga processen dvs. i RBM-förrättningen som beslut fastläggs om 
förutsättningar föreligger för att genomföra omregleringen. Visserligen torde 
ställningstagandet i plan vara svårt att ta beroende på de många kraven 
förrättning ställer, men om det är klart att det inte finns förutsättningar för en 
omreglering, bör RBM knappast tillåtas. Alla med besvärsrätt över planen har 
också rätt att besvära sig över planbestämmelsen att tillåta förrättningen eller 
bristen på sådan bestämmelse. Därför är bestämmelsens förekomst osäker tills 
planen vunnit laga kraft. 
 
Trots att ett inledande av en omreglering tillåtits i plan, innebär inte detta att 
RBM-förrättningen kommer att anhängiggöras. En förutsättning för förrättning 
är att en ansökan inlämnas till statens lantmäteribyrå av någon som är berättigad 
därtill (KML 14 §). Berättigade att ansöka är fastighetsägare inom det område 
som ingår i kommunens beslut om att tillåta omreglering samt kommunen 
(KML 114 §). Ansökningstiden är begränsad, eftersom ansökan skall göras 
innan planen vinner laga kraft. I regeringspropositionen (RP 227/1994 s. 45) har 
förfarandet motiverats med för det första vikten av att så snart som möjligt efter 
att planen trätt i kraft få området ianspråktaget enligt planen och för det andra 
markägarnas rätt att då planen fastställs veta om omregleringen kommer att 
utföras eller inte så att de skall ha möjlighet att påbörja åtgärder för byggande. 
Förrättningen anhängiggörs då lantmäteridirektören givit förrättnings-
förordnande åt förrättningsingenjören (KML 16 §). Ett anhängiggörande betyder 
inte att beslut fattats om att omregleringens villkor är uppfyllda och således är 

                                                 
148     Om markägaren vill få sitt markområde planerat kan han/hon 

aktualisera frågan hos kommunen och kommunen skall informera 
honom/henne om de åtgärder som vidtagits med anledning av 
initiativet (KL 28 §; Harjula & Prättälä 1995 s. 192-195; se även 
Viitanen 1996 s. 26-28). 
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det inte ett beslut om att den egentliga omregleringen skall genomföras. Det 
egentliga beslutet om omregleringsförrättningen skall utföras (eller lämnas 
därhän) fattas av förrättningsmännen.  
 
Vid reglering av byggnadsmark påminner initieringen om svensk exploaterings-
samverkan. Enda skillnaden är att vid RBM måste man agera snabbt och göra 
ansökan före kommunens beslut om att tillåta förrättningen vinner laga kraft. De 
tyska och franska förfarandena initieras helt annorlunda.  
 

6.2.2 Beslut om att utföra omreglering 
 
Finsk omreglering utförs via förrättningsförfarande varom stadgas i fastighets-
bildningslagen.149 Vid förrättningen fattas besluten på sammanträden till vilka 
sakägarna kallas (KML 168-176 §§; se kap. 6.3). Förrättningen anses vara 
inledd då förrättningsingenjören öppnat det första sammanträdet (KML 173 §). 
Vid början av förrättningen förnyar sökanden vanligen (numera inte obliga-
toriskt) sin ansökan men om han/hon inte vill att förrättningen skall utföras kan 
han/hon avstå från sin ansökan och om inte annan sakägare, som är berättigad att 
ansöka om förrättningen, fordrar att den verkställs förfaller förrättningen (KML 
178 §). Annars utreds rättsliga förutsättningar för att utföra omregleringen och 
beslut fattas om utförande eller inställande (KML 116, 179 §§). Vid beslutet 
avgränsas också omregleringsområdet samt beslutas om vissa förfogande-
inskränkningar på samma sätt som i de andra studerade länderna (KML 177 §; 
kap. 4.2.2). Sakägarna har rätt att anmärka mot och/eller besvära sig över 
beslutet. 
 
Vid reglering av byggnadsmark skall förrättningsmännen göra en särskild 
utredning om förutsättningarna för förrättningen och om omregleringsområdet. 
Sakägarna och kommunen skall beredas tillfälle att ta del av utredningen och att 
yttra sig om omregleringen och omregleringsområdet innan beslut om att utföra 
förrättning kan fattas. (KML 116 §) I allmänhet väljs omregleringsområdet i 
enlighet med det område som planlagts dvs. ett helt detaljplaneområde eller om 
det har bestämts i detaljplan del av planområdet. Såsom tidigare nämnts skall 
planen vara en förstagångsplan. Det krävs särskilda skäl för att området skall 
omfatta endast en del av det i planen avsedda området. (KML 115 §; KMA 33 §) 
Som ett sådant skäl nämns i regeringens proposition (RP 227/1994 s. 46) 
situationen då omedelbar byggnadsverksamhet är att vänta enbart inom en del av 
planområdet. Ett kommunägt område får endast medtagas i omreglerings-
området om kommunen samtycker till det eller om det är fråga om ett obetydligt 
område eller om det för omreglering av ett kvartersområde är nödvändigt att det 
tas med i omregleringsområdet. Således är deltagande i en omreglerings-

                                                 
149  Behandlingen av ärenden var likadan vid plannyskifte. 
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förrättning tvingande för andra markägare än kommunen. Vid behov kan dock 
även områden ägda av kommunen bytas eller inlösas vid förrättningen. 
 
Inom omregleringsområdet kan också finnas fastigheter och andra överlåtna 
eller förbehållna områden vilkas ägor bara består av sådan tomt eller 
byggnadsplats som redan är anpassad till detaljplanen. Sådana ägor får inte 
regleras eller inlösas utan särskilda skäl (KML 117 §). I beslutet om verk-
ställande av omreglering skall dessa fastigheter och andra områden nämnas 
särskilt. Trots detta hör områdena till omregleringsområdet och skall delta i 
utjämnandet av byggnadsrätten (RP 227/1994 s. 47).  
 
Över förrättningsmännens beslut om verkställande av förrättningen och 
avgränsning av regleringsområdet kan sakägarna anföra besvär till jord-
domstolen inom 30 dagar och vidare till högsta domstolen. För att HD skall 
pröva frågan fordras besvärstillstånd från densamma (KML 232-234, 238 §§; se 
kap. 6.2.11). Reglerings området får efter det att beslutet är fattat inte ändras utan 
att hela beslutet omprövas. Detta gäller också beslutet om de fastigheter vilkas 
ägor är redan anpassade till planen. Stora krav ställs alltså på beslutet om 
verkställande av förrättningen. 
 
Vid avgränsning av regleringsområdet och utredning om förutsättningar för 
förrättningen kan speciella situationer uppstå vid granskning av villkoren såsom 
delvis framgick i kapitel 6.1. Frågor som behandlats tidigare granskas dock inte 
närmare i detta sammanhang, däremot skall vissa andra till förprocessen och 
förutsättningsbeslutet hörande detaljer granskas närmare. Den huvudsakliga 
tyngdpunkten ligger vid regleringens avgränsning. 
 
Då regleringsområdet avgränsas kan åtminstone tre olika förhållanden urskiljas 
som måste beaktas i beslutet: 1) ansökan, 2) hur förutsättningar för förrättningen 
uppfylls inom regleringsområdet och 3) hur de kommunägda områdena skall 
behandlas. Vidare kan problem uppstå vid beslut om områden som inte skall 
ingå i regleringen. 
 
Avgränsningen som föreslås i ansökan 
 
Vad händer om sökanden redan i ansökan avgränsat regleringsområdet till en del 
av planområdet? Enligt KMA 7 § skall det av ansökan framgå vilket område 
förrättningen avser att gälla och enligt KML 16 § skall förrättningen verkställa 
den förrättning som ansökan avser. Om ansökan avser endast en del av 
planområdet synes detta medföra att det inte är möjligt att avvika från sökandes 
avgränsning utan hans/hennes samtycke, förutsatt att ingen annan med rätt att 
ansöka sökt annan avgränsning och ansökningarna förordnats att hanteras under 
samma förrättning (KMA 11 §). En avgränsning i ansökan kan tänkas motsvara 
förväntningar för framtida utvecklingsbehov och -vilja inom området. Av-
gränsning enligt ansökan skulle på sätt och vis närma sig sättet för avgränsning 



 

 283

av omregleringsområdet vid ESL, där området endast utgörs av de fastigheter, 
vilkas ägare önskar delta i omregleringen.  
 
Om sökande skall avgränsa området kan det också leda till taktiska handlingssätt 
där endast de områden som erhållit större byggnadsrätt än sökandes områden tas 
med i regleringen och de som erhållit mindre, t.ex. gatuområden som överlåtas 
gratis, lämnas utanför regleringen. Detta kan inte anses vara syftet med tanke på 
lagstiftarens motiv för förrättningen. Detta framgår bl.a. av KML 116 § enligt 
vilken förrättningsmännen skall göra en utredning om förutsättningarna för 
regleringen inklusive avgränsningen av regleringsområdet innan de beslutar om 
verkställande av regleringen. Därtill skall sakägarna och kommunen beredas 
tillfälle att yttra sig i saken. Således har t.ex. kommunen möjlighet att ställa krav 
på regleringsområdets avgränsning. Om utredningen utvisar att reglerings-
området inte kan avgränsas enligt ansökan torde förrättningsmännen vara 
tvungen att inställa förrättningen i enlighet med KML 179 § ty vid RBM synes 
det inte finnas möjlighet att utsträcka förrättningen till att gälla ett område som 
inte anges i det förrättningsförordnande, som grundar sig på ansökan (jmf. KML 
70 §). Om någon annan sakägare än sökande i en sådan situation kan kräva att 
förrättningen genomförs i avvikelse från avgränsningen i ansökan har inte 
behandlats i KML eller propositionen (se också kap. 6.8.2). Det synes märkligt 
om någon under förrättningens gång kan utvidga regleringsområdet mot 
bakgrund av att ansökningstiden för RBM är begränsad. Frågan är i så fall om 
den avgränsning som framgår av ansökan kan anses vara ett sådant särskilt skäl 
som avses i KML 115 § rörande avvikelse från planbestämmelsen. Under vilka 
omständigheter som detta blir fallet, torde lösas först i samband med framtida 
rättspraxis. 
 
Byggnadsförbud eller annat hinder för ny bebyggelse 
 
Enligt förutsättningarna för RBM kan förrättningen endast företas om den är 
nödvändig för att förverkliga omedelbart förväntad bebyggelse. Regleringen kan 
såsom nämnts också avgränsas till att omfatta en sådan del av en plan där 
omedelbart förväntad bebyggelse är att vänta. Begreppet omedelbart förväntad 
bebyggelse behandlades redan i kapitel 6.1.6, varför inte ytterligare aspekter 
framförs. 
 
I detaljplan kan uppförande av nybyggnad förbjudas under högst tre år, om det 
är nödvändigt för tidsplanering av genomförandet av planen. Kommunen får 
pga. av särskilda skäl förlänga förbudets giltighetstid. (MBL 58 §§)150 Om ett 
sådant förbudsområde ingår i regleringsområdet, torde det inte vara möjligt att 
för området fatta beslut om verkställande av en förrättning på basen av 
omedelbart förväntad bebyggelse. Det är inte heller möjligt att senare 

                                                 
150  Motsvarande regel fanns också i BL (43, 101 §§). 
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anhängiggöra en förrättning för ifrågavarande område, eftersom det är för sent 
att göra en ansökan då planen vunnit laga kraft. Om villkoren däremot skulle 
uppfyllas genom att uppskjuta beslutet om verkställande av förrättningen till ett 
senare skede, torde det vara möjligt att dela upp processen i två eller flere olika 
förrättningar (KMA 11 §). Härvid kan den ena förrättningen förklaras vilande i 
väntan på att förbudstiden går ut. På motsvarade sätt kan det vara möjligt att 
agera också i andra situationer, där omedelbar bebyggelse är att vänta endast 
inom en del av området, medan bebyggelse förväntas först senare i resten av 
området. 
 
Förfarandet skulle i praktiken leda till olika delningsgrunder och omregleringar 
inom olika delar av planområdet, vilket kanske inte är helt och hållet lagenligt. 
Samma resultat kan också uppstå till följd av en planbestämmelse som definierar 
olika regleringsområden, såsom verkar vara fullt möjligt enligt KMA 33 §. 
Eftersom planläggaren (kommunen) kan uppdela detaljplanläggningen i flera 
delområden vilket åtminstone i teorin kan leda till samma situation, torde också 
en i planen gjord uppdelning av regleringsområdet vara en möjlighet.151 Men om 
en uppdelning av regleringsområdet i flera förrättningar utan särskild plan-
bestämmelse kan göras enbart under förrättningen är för närvarande oklart. 
 
Områden som i planen avsatts för trafikleder, kraftledningar o.dyl. anlägg-
ningar 
 
I planen kan områden avsättas för byggande av s.k. allmännyttig infrastruktur, 
dvs. specialområden för allmänna vägar, järnvägar, kraftledningar och militär-
områden. Dessa är inte avsedda att förverkligas av privata markägare. Om dessa 
områden har avsatts för kommunens behov, finns det inget hinder att ta med 
dem i omreglerings området eftersom sådana områden avskiljs direkt till kom-
munen vid förrättningen (KML 118 §). Om området däremot har avsatts för 
någon annans än kommunens behov och särskilt om denne redan äger området 
torde det normalt inte finnas skäl att medta det i omregleringsområdet. T.ex. är 
det osäkert att värdera ett järnvägsområde vilkets användningsändamål inte 
ändras inom planområdet. Om man ändå skulle värdera området skulle ägaren 
av järnvägsområdet bli delägare vid omregleringen. Vid förrättningen skulle 
ägaren få mark enligt delningsgrunden i första hand från sina egna områden men 
om värdet av andra områden än järnvägsområdet har stigit mer än 
järnvägsområdet skulle ägaren få områden även utanför järnvägsområdet. Om 
värdestegringen är mindre skulle ägaren av järnvägsområdet inte få hela 
järnvägsområdet utan drabbas av inlösen, alternativt få lösa till sig sin egen 
mark. Då detta inte kan anses vara ändamålet med omreglering, bör sådana 

                                                 
151  Detta kan leda till att omreglering genomförs inom ett område men 

inte inom ett annat t.ex. på grund av bristande uppfyllelse av 
villkoren. 
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områden tas bort från omregleringen. Om användningssättet för dessa områden 
ändras vid planläggningen torde det emellertid inte finnas skäl att i normalfallet 
utelämna dem.  
 
Om rätt till förutvarande vägområde då vägrätt till allmän väg har upphört finns 
särskilda bestämmelser (Lag 245/1954) och därför torde det vara bäst att ta bort 
sådana områden.  
 
Frågan med trafikområden etc. har tagits upp här för att uppmärksamma ett 
möjligt problem (se också kap. 6.2.3). 
 
Områden som i planen avsatts för andra ändamål än byggande 
 
Områden som i planen avsatts till jord- och skogsbruksområden, vattenområden, 
naturskyddsområden och liknande är inte avsedda att bebyggas. Således är ingen 
bebyggelse att vänta varför områdena förmodligen inte skall ingå i ett 
omregleringsområde. KML tillåter också att ett planområde beskärs av särskilda 
skäl, dvs. att omregleringsområdet omfattar endast en del av planområdet. Det 
faktum att ingen bebyggelse omedelbart är att vänta kan enligt regeringens 
proposition utgöra ett sådant särskilt skäl. Då bebyggelse inte är att vänta inom 
ett (större) delområde verkar det uppenbart att detta också kan utgöra ett särskilt 
skäl. Om områden avsedda till andra ändamål än bebyggelse ingår i den första 
stads- eller byggnadsplanen som upprättas, får områdena enligt regeringens 
proposition sin planenliga byggnadsrätt i den första planen (se kap. 6.1.3) trots 
att förväntningsvärdena till största delen sannolikt försvinner som en följd av 
planen. Eftersom dessa områden inte får någon byggnadsrätt i plan, kan motiven 
i regeringens proposition inte anses rimlig, om dessa områden inte ens får sin 
andel i byggnadsrätten vid omregleringen. Det är bara möjligt att tilldela del i 
byggnadsrätt för områden som ej är avsedda för bebyggelse genom att ta dem 
med i omregleringen. Då får de andel i omregleringsområdets byggnadsrätt 
enligt deras värde före planläggningen. Det verkar som detta också är lagens 
syfte eftersom i lagen och dess motiven betonas bildandet till fastigheter i 
områden avsatta för olika ändamål i plan samt för en helhetsbehandling av 
ärenden inom ett planområde (KML 113, 114 §§; RP 227/1994 s. 44-46). 
 
Om de områden som i planen inte erhållit någon byggnadsrätt senare planläggs 
för byggnadsverksamhet, får fastigheterna planenlig byggnadsrätt efter hur 
byggnadsrätten råkar bli fördelad mellan fastigheterna inom området. Dessa 
fastigheter kan då inte längre omregleras, eftersom det senare inte är fråga om 
den första detaljplanen. Inte heller de fastigheter som vid en eventuell tidigare 
omreglering inte tilldelats ifrågavarande icke-byggnadsområde får del av 
byggnadsrätten enligt en ändrad plan. För att denna situation skall kunna 
undvikas, borde alla delägare vid omregleringen tilldelas del i potentiella 
planändringsområden enligt sitt andelstal, eftersom alla delägare då åtminstone 
skulle ha möjlighet att få del i kommande byggnadsrätt (om en potentiell 



 

 286

planändring dock är att vänta, borde det beaktas vid värderingen som utförs vid 
omregleringen). Detta kan emellertid inte anses vara bra, åtminstone inte för ett 
ändamålsenligt nyttjande av jord- och skogsbruksområden. 
 
I Tyskland består Umlegungsområdet endast av allmänna och liknande områden 
vilka huvudsakligen betjänar omregleringsområdet (inte t.ex. parkområden som 
betjänar hela staden). Det kan dock innehålla annan mark än byggnadsmark, 
t.ex. trädgårdsområden. I Sverige kan ESL-området innehålla sådana icke detalj-
planlagda områden som t.ex. behövs som rekreationsområden för fastigheterna 
som regleras. Dessa områden kan inte bebyggas senare, vilket garanteras t.ex. 
genom att deras användningsmöjligheter har begränsats i områdesbestämmelser. 
Detta för att de inte skall dra oförtjänt nytta av omreglerigen och senare kunna få 
del av byggnadsrätten än en gång. Då vinstfördelningen i Sverige som regel 
grundar sig på areal kan delningsgrunden för sådana här områden minskas med 
vad som kan anses vara skäligt. (Kap 4.2.2; Eidenstedt 1994 s. 31) 
 
Problemet att utesluta områden som inte erhåller byggnadsrätt verkar alltså 
uppstå också i andra länder. I praktiken torde problemet kunna lösas enligt de 
särdrag varje enskilt fall uppvisar och med stöd av allmänna rättviseprinciper 
samt respektive lands rättspraxis. I Finland ger dock speciellt lantbruksområden 
i detaljplan upphov till ett sådant problem som borde klarläggas i lagstiftningen. 
Det bästa alternativet torde vara att sådana områden utesluts ur RBM-
förrättningen. De bör inte heller anses ha blivit detaljplanlagda för första 
gången. På detta sätt kan vid behov omregleringsförrättning genomföras inom 
sådana områden vid senare tidpunkt. 
  
Kommunägda områden 
 
I KML 115 § har kommunen givits rätt att besluta om vilka av de egna 
områdena som skall medtas i omregleringsområdet.152 Undantag är obetydliga 
områden och områden som är nödvändiga för ändamålsenlig kvartersindelning. 
Förrättningsmännen fattar beslut om dessa undantagsområden i samband med 
beslutet om verkställande av förrättningen. Paragrafen har skrivits så att 
kommunen har subjektiv rätt att besluta om vilka områden som skall medtas, 
utan att behöva redovisa några särskilda skäl. Regeringen (RP 227/1994 s. 46-
47) motiverar detta på samma sätt som arbetsgruppen för fastighetsbildning 
(Kom 1990:22 s. 124):  
 

 ”Eftersom det i fråga om kommunägda områden inte finns behov att 

                                                 
152  Det kan vara oklart hur vissa områden som ägs av kommunen skall 

behandlas t.ex. då det är fråga om områden som ägs av kommunens 
anstalter eller av kommunägda bolag. Frågan behandlas emellertid 
inte i detta sammanhang. 
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reglera byggnadsmark för att främja genomförandet av planen och 
eftersom kommunen inte kan likställas med en enskild markägare vid 
en granskning av att byggnadsrätten är rättvist fördelad mellan olika 
markägare, föreslås att kommunens områden i regel skall kunna ingå i 
regleringsområden bara med kommunens samtycke.”  

 
Det verkar som om paragrafen har skrivits utgående från kommunens plan-
monopol eftersom kommunen redan med stöd av planmonopolet kan begränsa 
planområdet fritt. I detta hänseende är förfarandet förståeligt. Stadgandet och 
dess motivering framkom dock i en situation där kommunen inte hade en 
möjlighet att med hjälp av planbestämmelse utvisa att inom planområdet eller 
inom en del av det får en reglering av byggnadsmark genomföras (Kom 
1990:22; se kap. 6.1). Då kommunen nu enligt lagen har rätt att avgränsa 
omregleringsområdet i en plan (KML 113 §; KMA 33 §), kan begränsningen 
inte anses vara särskild lyckad. Om det i planen har avsatts ett av planenliga skäl 
ändamålsenligt område för omreglering ger bestämmelsen närmast ett intryck av 
att en finsk kommun har full frihet att agera taktiskt vid planläggning och 
plangenomförande. Villkoret borde således upphävas eftersom kommunen redan 
genom ett öppet planläggningsförfarande kan göra en nödvändig avgränsning. 
Det nuvarande stadgandet skall granskas ytterligare. 
 
På grund av nämnda paragrafen (KML 115 §) verkar det som om kommunen 
fritt kan avgöra vilka områden som skall medtas i omregleringen, utan att 
behöva behandla alla egna områden. Områdena behöver heller inte utgöra en 
enhetlig helhet och kan bestå av fastigheter eller outbrutna bestämda områden 
eller skiften av dessa, bara de är i kommunens ägo. Det framgår inte av 
paragrafen om kommunen kan dela upp områdena så, att t.ex. endast en del av 
ett visst skifte skall höra till omregleringsområdet eller om hela skiftet måste 
ingå. Eftersom omregleringsområdet i allmänhet endast kan bestå av planområde 
så kan en del av ett skifte ingå i detsamma, medan en annan del ligger utanför 
omregleringsområdet. I sådana fall består omregleringsområdet i vilket fall som 
helst av oenhetliga områden, och det torde således också vara möjligt att 
kommunen kan ge sitt samtycke till att ta med endast vissa delområden i 
omregleringsområdet. Om inte kommunen ger sitt medgivande skall dessa 
områden som regel inte medtas i omregleringen. Å andra sidan är inte för-
rättningsmännen skyldiga att ta med alla de områden som kommunen anvisar, 
utan alla de områden som skall ingå i omregleringen måste uppfylla regleringens 
villkor för att medtas. 
 
Även om kommunen inte skulle ge sitt samtycke kan förrättningsmännen 
förordna att obetydliga eller för att erhålla ett ändamålsenligt kvartersområde 
nödvändiga områden medtas i omregleringen. Begreppet obetydligt område har 
inte definierats varken i lagen eller i regeringens proposition, men det torde 
kunna härledas till ringa areal. Det torde närmast vara fråga om ett skilt skifte 
som utgör en så pass liten helhet att det inte för sig kan användas på ett 
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ändamålsenligt sätt till vad det i planen avsatts för. Dock behöver inte heller ett 
obetydligt område som enligt planen ingår i de områden som skall inlösas eller 
avstyckas åt kommunen medtas i omregleringen. Frågan om områden som är 
nödvändiga för att erhålla en ändamålsenlig kvartersindelning torde dock vara 
av större vikt än obetydliga områden. 
 
Områden som är nödvändiga för att erhålla en ändamålsenlig kvartersindelning 
består av sådana områden som inte utgör en eller flera byggnadsplatser eller 
planenliga tomter som passar in i ett kvarter. Om ett sådant område lämnas 
utanför omregleringen, kan inte kvarteret omregleras till ändamålsenliga och 
planenliga byggnadsplatser eller tomter och därmed skulle inte syftet med 
omregleringen uppnås i denna del. Av denna orsak torde medtagande vara 
nödvändigt för att omreglera kvartersområden, åtminstone i de fall där området 
inte utgör en planenlig tomt eller byggnadsplats. Ett undantag från detta kan bli 
aktuellt då det är fråga om en del av en tomt som i planen avsatts för en allmän 
byggnad för kommunalt behov. 
 
Omedelbart förväntad bebyggelse inom del av planområde 
 
Om det inte finns förutsättningar för att utföra reglering inom ett helt 
planområde, kan omregleringen av särskilda skäl utföras för endast en del av 
området. Ett sådant särskilt skäl kan t.ex. vara att endast en del av området 
förväntas bli omedelbart bebyggt (KML 115 §; RP 227/1994 s. 46). Om-
regleringsområdet kan även begränsas redan i planbestämmelsen (KMA 33 §). 
För att säkert erhålla önskat resultat skall planläggaren vara väl insatt i 
förutsättningarna för förrättningen berörande omreglering av byggnadsmark och 
också i det övriga förfarandet, t.ex. bestämmandet av delningsgrunden. Att i 
samband med omregleringen utföra en avgränsning av omregleringsområdet 
som avviker från planen torde endast komma i fråga i undantagsfall och då 
närmast om det grundar sig på avtal sakägarna emellan eller kanske på ansökan. 
Det krav på omedelbart förväntad bebyggelseverksamhet som framförs i 
regeringens proposition kan till och med leda till att endast enskilda obebyggda 
byggnadsplatser tas med i omregleringen eller att allmänna områden utesluts. 
Detta kan inte anses ändamålsenligt. I Sverige kan även område som ligger 
utanför detaljplanen medtas i omregleringsområdet om det är avsett att betjäna 
området. Å andra sidan utgörs omregleringsområdet vid ESL av de i planen 
avsatta fastigheter, vars ägare medgivit att fastigheterna får medtagas i 
omregleringen (se kap. 4.2.2). 
 
Uppenbart ojämnt fördelad byggnadsrätt inom del av planområde 
 
Såsom konstaterats i kapitel 6.1.1 kan begreppet ”uppenbart ojämnt fördelad 
byggnadsrätt” orsaka problem vid tillämpning av stadgandena för reglering av 
byggnadsmark. Ytterligare svårigheter kan orsakas av att byggnadsrätten kan 
vara ojämnt fördelad inom enbart ett delområde inom det i planen bestämda 
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området. Exempelvis kan hela området ha planlagts för egnahemhus förutom två 
likstora fastigheter varav den ena planerats för radhus och den andra för park 
och då på ett sådant sätt att deras värde tillsammans motsvarar övriga delar av 
planen. I detta fall finns ett utjämningsbehov enbart inom dessa två fastigheter. 
Detta torde vara ett sådant särskilt skäl som avses i KML 115 § om att 
omreglering kan eller även skall företas inom enbart en del av planområdet. 
Beroende på ansökan, kommunens agerande och även av andra skäl kan olika 
varianter uppkomma. 
 
Fastigheter och områden anpassade till plan 
 
I beslut rörande verkställande av förrättningen skall de fastigheter och överlåtna 
eller förbehållna outbrutna områden nämnas, som enbart består av en tomt eller 
byggnadsplats som redan är anpassad till stads- eller byggnadsplanen och därför 
inte kommer att omregleras eller inlösas vid förrättningen (KML 117 §). Syftet 
med regeln är enligt regeringens proposition (RP 227/1994 s. 47) att nämnda 
områden skall kunna förverkligas snabbt. De tillhör dock omregleringsområdet 
och deras ägare är tvungna att delta vid utjämning av byggnadsrätten och i 
förrättningskostnaderna såsom alla övriga markägare inom området. För att 
dessa områden skall framgå i beslutet om verkställande av förrättningen måste 
deras planenlighet fastställas innan beslutet fattas. Eftersom outbrutna områden 
antecknas i fastighets- och inteckningsregistret efter meddelande från offentliga 
köpvittnen samtidigt som områdenas ägare är sakägare vid förrättningen, har 
förrättningsingenjören goda möjligheter att få vetskap om sådana områden. 
Beskrivningen av områdenas omfattning i överlåtelsehandlingarna kan dock inte 
alltid bestämmas entydigt, utan området specificeras först då det utstyckas vid 
fastighetsförrättning.  
 
En tomt (plantomt) skall motsvara den bindande tomtindelningen om inte 
kommunen av särskilda skäl gett sitt samtycke till avstyckningen (KML 32 §). 
Vid förrättningen kan dock med sakägarnas medgivande mindre justeringar 
göras av en tomts gränser jämfört med tomtindelningen (KMA 20 §). Inom ett 
område med riktgivande tomtindelning skall en fastighet avsedd för 
byggnadsplats bildas på ett sätt som inte försvårar plangenomförandet dvs. 
prövningen är ur planens synvinkel ganska schematisk (KML 32 §). Detta 
medför att förrättningsmännen vid RBM i allmänhet med lätthet kan tolka om 
området eller fastigheten är anpassad till riktgivande tomtindelningen eller inte. 
Inom områden med bindande tomtindelning är detta inte lika lätt och i alla fall 
torde inget beslut om huruvida tomten är anpassad till planen kunna fattas före 
tomtindelningen vunnit laga kraft. Enligt lagen torde den prövning som utförs 
vid omregleringen utgå från en vid tolkning, dvs. om området eller fastigheten 
uppfyller de krav som ställs för beviljande av byggnadslov för en planenlig 
byggnadsplats så skall området eller fastigheten lämnas utanför omregleringen. 
Detta känns logiskt, men 117 § verkar vara skriven så att ifall dessa områden 
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och fastigheter omnämns vid beslutet om verkställande av förrättningen, innebär 
detta i själva verket att de inte kommer att beröras vid förrättningen senare. 
 
För att få till stånd en ändamålsenlig omregleringsplan är det ibland troligtvis 
viktigt att ha möjlighet att i viss mån ändra planenliga fastigheters eller 
områdens gränser så att de även fortsättningsvis överensstämmer med detaljplan, 
men så att en mer ändamålsenlig omreglering även erhållas för övriga 
byggnadsplatser som bildas. Vid omregleringen kan visserligen med sökandes 
samtycke eller efter ansökan från sakägare biförrättningar utföras enligt KML 
om dessa är nödvändiga eller inte nämnvärt försenar slutförandet av 
förrättningen (KML 16 §). En sådan biförrättning kan t.ex. vara inlösen av en 
tomt- eller byggnadsplatsdel, med vilken ett område som tillhör en annan 
registerenhet kan inlösas för att en planenlig tomt eller byggnadsplats skall 
bildas (KML 62 §). En sådan biförrättning torde dock inte utan samtycke av 
sakägarna vara möjlig att göra för en fastighet eller ett område vid reglering av 
byggnadsmark som lämnats utanför omregleringen med motiveringen att den/det 
är planenlig. Förrättningsmännen minskar således via sitt beslut om att utesluta 
några områden möjligheten att åstadkomma en mer ändamålsenlig om-
regleringsplan. Vid särskilda skäl kan förrättningsmännen dock i beslutet om 
verkställande av förrättningen låta bli att omnämna fastigheter eller områden 
som är anpassade till planen, och på så sätt ta med dessa områden i om-
regleringsområdet (KML 117 §). Med hänsyn till att fastigheter och outbrutna 
områden som utgörs av flera planenliga byggnadsplatser ändå inte får lämnas 
utanför omregleringen enligt paragrafen, även om de skulle bestå av två separata 
planenliga skiften, torde det inte vara särskilt orättvist att tillämpa paragrafen på 
ett för omregleringsresultatet ändamålsenligt sätt.  
 
Eftersom frågan om hur planen och fastigheterna är anpassade till varandra skall 
avgöras i ett tidigt skede av förrättningen, då vetskap ännu inte finns om vilka 
krav som ställs på en ändamålsenlig omregleringsplan finns det skäl att 
överväga en omformning av stadgandet i 117 §. Detta betonas också av att 
planens anpassning till stor del är en vid men till sina detaljer mycket 
problematisk prövning som för fastighetsbildningens vidkommande som regel 
utförs först vid fastighetsbildnings förrättningen. Syftet med stadgandet kan 
uppnås genom att lindra omregleringsvillkoret t.ex. så att dessa fastigheter inte 
får omregleras eller inlösas på så sätt att deras funktionalitet såsom planenliga 
byggnadsplatser eller tomter riskeras (eller väsentligt försvåras). Frågan kan 
också regleras genom att vid behov tillåta en viss omreglering av ifrågavarande 
områden. Detta skulle innebära att man i förrättningens inledande skede inte 
skulle vara tvungen att utföra utredningar om ärenden som eventuellt dyker upp 
i ett senare skede. Onödigt arbete skulle således undvikas och förrättnings-
männen bindes inte helt och hållet i förrättningens inledning. Dessutom gäller 
inte dessa omregleringsbegränsningar fastigheter och outbrutna områden som 
överlåtits efter det att beslutet om verkställande av förrättningen fattats eller som 
inte särskilt omnämnts i beslutet. 
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I sådan vinstfördelning som utförs vid ESL-förrättningen i Sverige medtas 
endast sådana områden av fastigheterna som är vinstbringande vid utförandet av 
exploateringen. Tomtområden som bebyggts enligt planen lämnas utanför vinst-
fördelningen, men medtas i fördelningen av kostnaderna enligt den eventuella 
nytta de erhållit av regleringen. Också i Finland kan det vara skäl att överväga 
att utelämna tomt- och byggnadsplatsområden som i huvudsak förverkligats i 
enlighet med planen från fördelningen av byggnadsrätter. 
 
Beslut om verkställande av omreglering och avgränsning av omreglerings-
området varierar kraftigt de studerade länderna emellan men i samtliga länder 
strävar man efter att fatta beslutet i början av det egentliga förfarandet (se kap. 
4.2.2). I Finland finns för RBM åtskilliga krav i lagen som kan göra 
beslutsfattandet besvärligt. Avgränsningen av omregleringsområdet grundar sig i 
Finland på den plan som kommunen upprättar före själva omregleringen såsom 
vanligen också i Tyskland. Vid RBM kan förrättningsmännen, om särskilda skäl 
föreligger, avvika från planområdet eller ett i planen avgränsat delområde (tab. 
6.2.1). I praktiken torde omregleringområdet ändå i alla länder förutom 
Tyskland avgränsas närmast efter markägareåsikter. I Tyskland är avgränsnings-
beslut en kommunal angelägenhet. Detta kan också bli fallet vid RBM till följd 
av framtida lagpraxis. 
 
 
Tabell 6.2.1 De viktigaste kriterierna vid slutlig avgränsning av omreglerings-

området, se tab. 4.2.1. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 
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Marknadsläget 
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Frivillighet 
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++ mycket viktigt 
+   viktigt 
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Granskningen visar att planläggningsfaktorer liksom kommunens vilja har en 
viktig funktion vid avgränsning av omregleringsområdet i alla länder 153 (tab. 
6.2.2). I Finland synes omregleringsmyndighetens roll också vara framhävd. 
 
 
Tabell 6.2.2  Olika parters inverkan på slutligt avgränsningsbeslut, se tab. 4.2.2. 
 

 
 

 
Finland* 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Kommun/planläggare 
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Kommun/prefekt 
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Omregleringsmyndighet 
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+ 

 
 

 
Initiativtagare (enskild) 

 
(+) 

 
 

 
 

 
++ 

 
Deltagare   

 
 

 
 

 
++ 

 
+ 

++  primär  * Situationen är tillsvidare oklar 
+ sekundär 
(+) osäker 
 

6.2.3 Bestämmande av utgångsvärden 
 
Efter beslutet om verkställande av förrättningen skall omregleringsområdet 
inventeras för att utreda ingående egendomar och deras egenskaper. Härur 
bestäms bl.a. vilken andel varje fastighet har i omregleringsområdet (i de 
byggnadsrätter och andra markanvändningsvärden som skall fördelas) dvs. 
delningsgrunden. Det skall noteras att i Finland bildas ingen markägar-
samfällighet såsom i Sverige och Frankrike för att genomföra omregleringen. 
 
6.2.3.1 Inventeringar 
 
Den egentliga omregleringen börjar såsom i andra länderna med bearbetning av 
(inventerings)kartan och hävdebeskrivningen. Dessa visar ägo- och fastig-
hetsstrukturen samt ägande- och andra rättigheter inom förrättningsområdet 
(KMA 45-54 §§). Vid behov företas fastighetsbestämning för behandling av 
tvist eller oklarhet vad gäller utsträckning av en fastighet (t.ex. rågång). Annars 
gäller fastighetsindelningen inom området (KML 101 §; KMA 53 §). Fastighets-

                                                 
153  Vid plannyskifte avgränsades omregleringsområdet fritt med stöd av 

ändamålsenlighet. Planläggningsfaktorer hade nästan ingen 
funktion. (se Viitanen 2000) 
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bestämningen företas i samband med omregleringsförrättningen (KML 103 §). 
Inventeringsuppgifterna är offentliga såsom i Sverige (se kap. 4.2.3). 
 
6.2.3.2 Delningsgrund 
 
Då inventeringen är klar, skall respektive deltagande fastighets andelstal utredas. 
Vid reglering av byggnadsmark "är delningsgrunden det värde som de områden 
som varje delägare äger inom regleringsområdet hade innan planen uppgjordes" 
(KML 119 §). Områdenas nytta ur exploateringens synvinkel granskas inte 
(såvida det inte framgår av värdet för områdena). I värdet beaktas inte heller 
värdet av annat än mark. Andra värden ersätts vid behov genom likvider (KML 
124-125 §§). Vid Umlegung i Tyskland och AFU i Frankrike kan värdet också 
användas som delningsgrund (se kap. 4.2.3). Vid AFU baserar delningsgrunden 
på värdet innan omreglering men då utan förväntningsvärden. I praktiken utgår 
man emellertid ofta från areal. I de andra länderna kan markägarna inbördes 
avtala om delningsgrunden (vilket dock kan kräva ett godkännande av 
förfarandeorganisationen). Inom RBM torde detta inte vara möjligt. I praktiken 
torde eniga deltagare emellertid kunna påverka den värdering som ligger till 
grund för bestämmandet av delningsgrunden.  
 
Vid bestämmande av delningsgrunden skiljer sig således reglering av byggnads-
mark i Finland från de andra ländernas omregleringar (se kap. 4.2.3). Detta är en 
orsak till att granska förhållandena något närmare.  
 
Värderingsmetod 
 
Enligt regeringens proposition (RP 227/1994 s. 47) skall utgångspunkten vid 
bestämmande av delningsgrunden vara värdet på markägarnas områden innan 
planen upprättas. Detta värde utvisas av  
 
- det pris som han/hon skulle få vid försäljning av sitt område eller  
- den ersättning som vid inlösen av området skulle utbetalas.  
 
Om fastigheten är bebyggd utgörs dess värde av det pris som betalades för 
byggnadsplatser inom området vid frivilliga köp innan planen upprättades. Ett 
område som förväntas bli bebyggt inom den närmaste framtiden och för vilket 
det beslutats att upprättas detaljplan har värdet av s.k. råmark. Detta värde 
motsvarar det gängse pris som skulle betalas t.ex. om kommunen skulle förvärva 
området för planläggning.  
 
Det är således tydligt att värderingen vid bestämmande av delningsgrunden skall 
grunda sig på saluvärdesmetoden. Om värderingen kan grunda sig på 
avkastnings- eller omkostnadsvärde, såsom vid bestämmande av ersättningar i 
allmänhet i fall där ersättningen inte motsvarar överlåtarens hela förlust (KML 
200 §), framgår inte av lagen eller propositionen. Uppenbarligen finns det dock 
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inget som hindrar ett sådant förfarande. Frågan lär slutligen lösas i rättspraxis. 
Det verkar dock som om det värde som skall ligga till grund för delnings-
grunden i första hand skall bestämmas med hjälp av saluvärdesmetoden och med 
beaktande av alla prisfaktorer som inverkar på saluvärdet. Om inga 
jämförelseöverlåtelser finns att tillgå torde värderingen utgå från den avkastning 
egendomen ger.  
 
Vid bestämmande av delningsgrunden värderas varje fastighets område som en 
helhet med beaktande av bl.a. eventuell ”mängdrabatt”. Förfarandet är således 
en individuell värdering av enstaka fastigheter eller delar av fastigheter vilket är 
kostsamt och svårt i jämförelse med metoder där värdet bestäms schablon-
mässigt för större enhetliga områden. 
 
Tidpunkt för värdet 
 
Då delningsgrunden bestäms skall värdet grunda sig på det värde området hade 
innan planen upprättades (KML 119 §). Härmed torde den detaljplan som ligger 
till grund för reglering av byggnadsmark avses, men det framgår inte om 
värdetid punkten skall vara före beslutet om upprättande av planen, själva 
beslutet eller en senare tidpunkt innan planen vinner laga kraft. Traditionellt har 
fastighetsvärdet ansetts stiga när det är säkert att ett område kommer att 
planeras, dvs. ju närmare ett fastställandebeslut (i byggnadslagen) man kommer, 
desto högre blir värdet.154 För delningsgrundens vidkommande har inte värde-
tidpunkten någon praktisk betydelse om värdet på alla delar av 
omregleringsområdet i stort utvecklar sig på samma sätt. Så är dock sannolikt 
inte fallet, eftersom den relativa värdestegringen t.ex. på områden som redan är 
bebyggda inte tillnärmelsevis torde vara densamma som värdestegringen för s.k. 
råmarksområden. Värdetidpunkten torde således ha betydelse för andelstalens 
storlek. 
 
I regeringens proposition (RP 227/1994 s. 47) konstateras i fråga om värdet av 
råmark:  
 

 ”Ett område, som väntas bli bebyggt inom den närmaste framtiden och 
för vilket man beslutat uppgöra en stads- eller byggnadsplan, har 
värdet av råmark, dvs. ett värde som motsvarar gängse pris t.ex. i det 
fall att kommunen genom köp förvärvar området för planläggning. Då 
har planläggningen inte ännu differentierat värdet av olika delar av 
området efter vad de skall användas till efter planläggningen.” 

 

                                                 
154 Se t.ex. Virtanen (1990 s. 85-89) samt kap. 2.1.1 och 5.2.4. Enligt 

Martamos (1990) undersökning är dock frågan inte entydig. I 
verklig heten påverkas förhållandet kraftigt av marknadsfaktorer. 
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Härur kan slutsatsen dras att värdetidpunkten infaller vid beslutet om att 
upprätta plan eller senare men senast vid godkännande av planen ty då har 
värdena med säkerhet blivit differentierade. Eftersom värdetidpunkten bör vara 
entydigt definierad, bör tidpunkten grunda sig på något visst skede i 
planläggningsprocessen. Olika alternativ kan vara tidpunkten då beslutet om att 
upprätta plan fattas, då planförslaget framställs till påseende, då planen 
godkänns eller tidpunkten just före planen vinner laga kraft. Av dessa är 
tidpunkten för beslutet om att upprätta plan i praktiken diffus, eftersom plan-
läggningen ofta utförs på initiativ av kommunstyrelsen utan formellt beslut om 
att upprätta plan. Detta beslut kan för övrigt ha fattats tiotals år innan planen 
vunnit laga kraft. Den nya MBL borde dock effektivisera inledningsskedet 
eftersom ett program för deltagande och bedömning skall utarbetas. Därtill skall 
information om utgångspunkterna för planläggningen lämnas på ett tidigt 
stadium i planprocessen. (MBL 63 §) 
 
Då det i regeringspropositionen (RP 227/1994 s. 47) talas om värdet av 
områdena före planläggning har det marknadspris som skulle erhållas vid ett 
frivilligt köp likställts direkt med den ersättning som skulle utbetalas vid en 
inlösen:  
 

 ”Allmänt kan konstateras att värdet av varje markägares områden 
innan planen uppgörs utvisas av det pris som han skulle få vid 
försäljning av sitt område eller den ersättning som vid inlösning av 
området skulle betalas åt honom.”  

 
Vid inlösen utgår ersättningen från områdenas marknadsvärde (gängse pris) vid 
tidpunkten för inlösenbeslutet dvs. vanligen då en inlösensförrättning avslutas 
(InlL 29, 44 §§). Om det däremot är fråga om inlösen för planläggning på 
samhälleligt initiativ skall ersättningen enligt gängse pris vanligen nedsättas 
med den s.k. oförtjänta värdestegringen som uppstått efter att beslutet om att 
upprätta plan fattats (InlL 31 §). Maximalt kan värdestegringen nedsättas till 
värdet sju år före inlösen anhängiggjorts. Eftersom planen redan har vunnit laga 
kraft då värderingen sker vid omregleringsförrättning och inlösen grundad på ett 
värde före planen inte mer är aktuell, kan meningen om inlösen i regerings-
propositionen enbart ses som en beskrivning av situationen. I praktiken torde 
förrättningsmännen kunna följa den aktuella marknadssituationen vid varje 
enskilt fall och på det sätt bestämma värdetidpunkten. Dock skall värdetid-
punkten vid bestämmande av delningsgrunden ligga tidigaste vid beslutet om att 
upprätta planen fattats men före det att värdena börjat differentieras på grund av 
den kommande detaljplanen. Denna tidpunkt i planläggningsprocessen verkar 
infalla senast vid planeförslagets utställning. Denna tolkning får också stöd av 
bestämmelsen att förordnande om verkställande av omregleringen kan utfärdas 
sedan planeförslaget framlagts offentligt (KML 114 §). 
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Utgående från omregleringsprocessen kan också den tidpunkt då förrättningen 
har anhängiggjorts vara ett alternativ eftersom det är en klar tidpunkt mellan det 
att beslutet om att upprätta plan fattats och tidpunkten innan planen vunnit laga 
kraft (KML 114 §). Ansökan torde vanligen följa ganska snart efter den tidpunkt 
då planeförslaget ställts ut. Värdeskillnaderna mellan dessa tidpunkter torde vara 
små eftersom planeförslaget vanligen torde innehålla en bestämmelse om att 
RBM kan företas för att förverkliga planen. Händelsekedjan medverkar 
antagligen till att värdena inom området inte hinner differentieras allt för 
mycket. 
 
Med den nya MBL fick man minst tre nya tidpunkter som torde ligga mellan 
beslutet om att upprätta planen och planeförslagets utställning. Dessa är 
tidpunkter då program för deltagande och bedömning fastslås, då information 
om anhängiggörandande av planläggningen meddelas, samt då möjlighet att 
framföra åsikter om beredningsmaterialet kungörs. Stadgandena är emellertid 
inte särskilt tydliga. (MBL 62-63 §§; MBF 30 §; Ekroos & Majamaa 2000 s. 
285-296) 
 
Värdetidpunkten är således oklar och saken kommer att troligen att klargöras 
först av kommande rättspraxis.  
 
Rättvisa beträffande delningsgrunden 
 
I Finland anses markägande medföra en s.k. grundbyggnadsrätt, dvs. rätt att 
använda sin mark för byggande (se närmare bl.a. Hyvönen 1988 s. 60-62). Då 
tröskeln för behov av planering (tidigare tätbebyggelse) överskrids, kan 
emellertid inte markägaren längre använda sin mark för byggnadsändamål utan 
att detaljplan först upprättas över området eller att han/hon erhåller undantag 
från detta byggnadsförbud (MBL 16, 137 §§). Begreppet behov av planering 
definieras i MBL såsom: ”ett område där det för att tillgodose behov i anslutning 
till användningen är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, 
vattenledningar eller avlopp eller att ordna friområden” (MBL 16 §). 
Definitionen är nästan densamma som tätbebyggelsebegreppet i tidigare 
byggnadslag (4 §) och den är tydligt grundad på areal. Inom ett område med 
många små fastigheter leder definitionen i praktiken till att de som först har 
ansökt om byggnads- och undantagslov har kunnat utnyttja sin byggnadsrätt, 
medan övriga får invänta den byggnadsrätt fastigheterna eventuellt kan få vid 
kommande planläggning. De har inte i sig förlorat sin byggnadsrätt, men 
möjligheten att utnyttja den har uppskjutits. Vid planläggning skall markägarna i 
mån av möjlighet behandlas rättvist, vilket torde innebära att då ny byggnadsrätt 
beviljas skall de fastigheter som ännu inte fått någon byggnadsrätt ges 
företräde.155 Om byggnadsrätten vid planläggningen inte kan fördelas på ett 
                                                 
155 På motsvarande sätt har man förfarit vid strandplanering. Detta 

innebär att man vid prövning av nybyggnad har beaktat bebyggelse 
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rättvist sätt, kan en bestämmelse som tillåter att reglering av byggnadsmark 
utförs intas i planen. Delningsgrunden som används vid reglering av byggnads-
mark verkar dock leda till ett rakt motsatt resultat, dvs. att den uppstådda 
orättvisan förstärks (se exempel). 
 

 Exempel. A och B ägde två till varandra angränsande 0,5 ha stora 
fastigheter. A nyttjar sin fastighet till odling medan B har byggt tre 
hus på sin fastighet. Området har därefter belagts med 
byggnadsförbud. I detaljplanen avsätts tre byggnadsplatser för vardera 
fastighet, dvs. båda har slutligen fått lika omfattande byggnadsrätt. I 
planen finns dock en bestämmelse som tillåter att reglering av 
byggnadsmark utförs och B har på grund av detta ansökt om 
förrättning. Värdet av B:s fastighet (25 mk/m2) med existerande 
byggnadsmark är klart högre än värdet av A:s fastighet (5 mk/m2), 
som grundar sig på förväntningsvärde (råmark). Då delningsgrunden 
för reglering av byggnadsmark grundar sig på värdet före planen, får 
B förutom sina tre byggnadsplatser också två av A:s byggnadsplatser. 
A får således enbart en byggnadsplats. Båda har då fått byggnadsrätt i 
förhållande till värdet av sina fastigheter före detaljplanen (A:s 
relativa andel av värdet skulle vara ännu mindre, om också de 
byggnader som finns på B:s område hade beaktats då delningsgrunden 
bestämdes). Trots att B använt sin grundbyggnadsrätt får han/hon ändå 
huvuddelen av den nya byggnadsrätten vid förrättningen. 

 
Det verkar således inte som om denna form av delningsgrund uppnår det 
åsyftade resultatet i alla situationer, dvs. att markägarna vid planläggning 
kommer att behandlas rättvist genom att använda reglering av byggnadsmark. 
Vid bestämmande av delningsgrunden kan det också uppstå motsvarande 
problem då andra olikartade områden och rättigheter beaktas, vilket dock inte 
behandlas närmare här. 
 
Kommunägd mark 
 
Kommunen har med mindre undantag rätt att bestämma om deras områden skall 
tas med i omreglering eller inte. För de områden som tas med i omregleringen 
bestäms delningsgrunden på samma sätt som för andra områden. 
 

                                                                                                                   
och fastighetsbildning som redan har uppstått på en stomlägenhet 
efter en viss tidpunkt. I praxis har undersökningen ofta börjat med 
det år då strandplanestadgandena i byggnadslagen trädde i kraft, 
alltså 1969. (MM 1991 s. 6) 
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Skyddsområden  
 
Om det i omregleringsområdet ingår skyddsområden skall de liksom övriga 
områden värderas enligt deras värde före planen. T.ex. torde värdet av ett natur-
skyddsområde avsatt för statens behov motsvara den ersättning som bestäms vid 
inlösen av området. Att förverkliga skyddsområden som ingår i plan med hjälp 
av RBM torde på basen av lagparagrafen inte vara omöjligt, åtminstone inte om 
planen innehåller byggnadsrätt156. Om det fattats ett beslut om skydd av ett 
område redan före planläggningen eller om det har skyddats direkt med stöd i 
lag, kan det emellertid ifrågasättas om det över huvud taget skall tas med i 
omregleringen. I detta avseende utgör byggnadsskyddsområden [se MBL 57 §; 
Byggnadsskyddslagen (60/1985)] ett problem, då de knappast kan lämnas 
utanför omregleringen, åtminstone inte om skyddet grundar sig på ifrågavarande 
plan. 
 
Då ett byggnadsskyddsområde ingår vid beräkning av delningsgrunden kan dess 
värde stiga tack vare skyddsbeslutet (delvis kanske på grund av de stöd som 
skyddet medför). Då skyddet är en ekonomisk belastning, kan egendomen till 
och med få ett negativt värde. Det finns inga särregler vid bestämmande av 
delningsgrunden för områden som skyddas samtidigt med detaljplanen som 
tillåter en reglering av byggnads mark. Om däremot skyddsbeslutet fattats redan 
innan planläggningen och området har ett negativt värde före planen, blir också 
delningsgrunden negativ. Det skulle innebära att ägaren vid omregleringen blir 
ersättningsskyldig eller förlorar sin egendom genom krav att betala utjämning 
till andra delägare. En sådan situation torde emellertid inte kunna hanteras vid 
omreglering. Systematiken vid bestämmande av delningsgrunden efter värde 
förutsätter att alla fastigheter har ett positivt värde. Enda sättet att undvika detta 
problem vid RBM-förrättningen torde vara att utesluta sådana områden från 
omregleringsområdet. Skyddade byggnader inklusive mark torde kunna 
avgränsas eftersom bebyggande inte är att vänta inom dessa områden. Beslutet 
härom måste dock fattas redan vid beslut om verkställande av förrättningen 
vilket torde ställa krav på utredningen om omregleringsområdet och på så sätt 
öka risken för initiativtagaren genom att kostnaderna för förprocessen ökar. 
 
Förorenade områden 
 
Förorenade och andra motsvarande områden kan ge upphov till samma typ av 
problem som skyddsområden då deras värde före planläggning kan vara 
negativt. Inom dessa områden kan dock byggnadsrätt placeras vid planläggning 
och således kan det vara omöjligt att avgränsa dem från omregleringsområdet. 

                                                 
156  Enligt Ekroos & Majamaa (2000 s. 232) uppfyller en detaljplan som 

enbart eller mestadels innehåller naturskydds- eller andra skydds-
områden inte ändamål och/eller krav förutsatt i lagen. 
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Vid omreglering baserad på areal (t.ex. ESL) eller då en skälig delningsgrund 
beroende på behov kan användas (t.ex. Umlegung) löses problemet. Men detta 
är inte möjligt vid finsk reglering av byggnadsmark varför situationen verkar 
vara olöslig enligt gällande lagstiftning. Högre flexibilitet synes krävas i 
förfarandet. 
 
Samfällda områden 
 
Ett delägarlag i ett samfällt område är liksom andra fastighetsägare delägare i 
reglering av byggnadsmark, i motsats till vad som är fallet i Sverige, där endast 
fastigheter med icke obetydlig andel i samfällda områden kan bli delägare i 
ESL-förfarandet. Delningsgrunden för samfällda områden bestäms, liksom för 
andra områden, enligt värdet före planen. Ett samfällt område kan emellertid 
beröras av en delägares inlösenrätt eller så kan delägarlaget yrka på att det 
samfällda området löses in (KML 129 §). 
 
Trafikleder och liknande områden 
 
Ägare till expropriationsenheter och andra specialfastigheter som hör till 
omregleringsområdet är liksom andra fastighetsägare delägare i omregleringen. 
Dylika områden, t.ex. järnvägar, är ofta svåra att värdera, eftersom de i 
allmänhet inte är en del av fastighetsmarknaden. Ifall områdena i planen kvarstår 
i sitt ursprungliga bruk, torde det vara bäst att försöka lämna dem utanför 
förrättningen. Ifall områdets användning förändras, bör det i regel tas med i 
förrättningen. Ifall dessa områdena är delägare med annat andelstal än noll, får 
de del av de planenliga byggnadsplatserna och om specialområdet inte stiger i 
värde på samma sätt som andra områden, tilldelas deras ägare ytterligare 
område. 
 
I allmänhet har väghållaren ingen äganderätt till ett vägområde för allmän väg. 
Inom detaljplaneområdet får dock kommunen äganderätten till vägområdet utan 
ersättning då planen träder kraft (MBL 93 §; se Hyvönen 1988 s. 772-774; 
Holma 1982 s. 104). En existerande allmän väg upphör inte genom ett plan-
beslut, utan genom ett beslut av trafikministeriet (VägL 33 §; VägF 36 §). För 
flyttning av en upphävd väg och anskaffande av nytt vägområde finns separata 
specialbestämmelser, vilket kan leda till oklarheter vid behandling av ett 
vägområde som upphävs vid RBM. Områdesreservering för en ny allmän väg 
torde dock fördelas mellan delägarfastigheterna på samma sätt som andra ägor. 
 
Sammanfattning om bestämmande av delningsgrund 
 
Såsom konstaterades redan i kapitel 4.2.3 och som behandlats ytterligare här är 
det svårt att finna en klar och rättvis delningsgrund. De här studerade 
förekommande delningsgrunder vid omregleringsförfaranden är många (se tab. 
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6.2.3) De kan beroende på land och/eller fall användas tillsammans och/eller i 
olika kombinationer. 
 
 
Tabell 6.2.3  Olika delningsgrunder vid omreglering av byggnadsmark. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Värde innan planläggning 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
Areal 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Graderad areal 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
Värde innan omreglering 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
Värde innan omreglering utan 
väntevärden 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
Skälig nytta 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
Nytta (intresse) 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
Avtal 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
Många alternativ för att bestämma delningsgrunden synes enligt utländska 
erfarenheter inte försvåra processen utan snarare underlätta den (finska 
erfarenheter är få).157 Troligen är en viktig egenskap hos utländska metoder en 
flexibilitet som ocks å inkluderar en möjlighet att avtala om principer. Om 
deltagare inte skulle acceptera metoderna torde användandet av omregleringen 
snabbt upphöra beroende på allmänt motstånd. En orsak till acceptans kan därför 
vara att markägare kunnat konstatera att omreglering av byggnadsmark bidrar 
                                                 
157     Enligt Kalbro (1988b) kan man inte påstå att någon viss delnings-

grund skulle vara rättvisare än någon annan. Virtanen (1970) 
ifrågasätter i princip alla delningsgrunder eftersom han anser att 
gradering är en ganska godtycklig företeelse. Vidare anser han att 
det troligen alltid kommer att finnas missnöjda deltagare. Fastän 
hans argument är starka, visar erfarenheter från Sverige, Tyskland 
och Frankrike samt Japan att problemet kan hanteras i praktiken 
(Larsson 1993 s. 31-37; Larsson 1994b s. 44-46; Dieterich 1990; 
Bonnard 1994). Vidare visar erfarenheter från Turkiet att gradering 
också kan vara bra att använda vid bestämning av delningsgrunden 
(Yomralioglu 1994). Detta underlättas av utveckling inom GIS-
tekniken. 
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väsentligt till att mellan fastigheterna utjämna värdet på den byggnadsmark som 
planläggning ger upphov till och den exploateringsvinst som följer av 
omregleringen [se kap. 4.2.3 fotnot 58; Heikkinen (1997)]. 
 
Ytterligare ett problem skall tas upp. Vid utländska förfaranden har icke 
homogena, och då särskilt bebyggda fastigheter ofta varit svåra att ta hänsyn till 
vid bestämmande av delningsgrunden. Ofta har man löst problemet genom att 
utesluta bebyggda tomter från vinstfördelningen eller genom att använda en 
annan andeltalsgrund än för övriga områden (kap. 4.2.3). I finsk reglering av 
byggnadsmark får däremot inte planenliga, sannolikt bebyggda, fastigheter 
omregleras. Samtidigt får dessa med värdet på markområdet som grund ta del i 
omregleringen. Således har inte problemet med icke homogena fastigheter (och 
då särskilt de bebyggda) beaktats i den finska fastighetsbildningslagstiftningen 
vilket också noterades vid ovanstående analys av delningsgrunden vid RBM. 
Förhållandet tyder på ett behov av översyn i Finland. 
 

6.2.4 Markanvändningsplanering 
 
Finska omregleringsförrättningar grundar sig på befintlig detaljplan. Således 
föregår (kommunal) markanvändningsplanering omreglering. Vid plannyskifte 
var det dock möjligt för förrättningsmännen att göra anmälan eller ett förslag till 
kommunen om de ansåg att en ändring i stads- eller byggnadsplan var behövlig 
och kommunen borde som en följd av detta inom tre månader anmäla om 
förhållandet ledde till några åtgärder (PlanSL 8 §). Planläggning vid om-
reglering behandlas närmare vid kap. 6.5.3. 
 

6.2.5 Upprättande av omregleringsplan 
 
I samband med reglering av byggnadsmark upprättas en omregleringsplan som i 
detalj visar hur regleringen är tänkt att genomföras (KML 127 §). Omreglerings-
planen visar den nya fastighetsrättsliga situationen med fastighetsgränser, 
rättigheter och andra förändringar inom området och består av en karta och en 
fördelningsbeskrivning. Planen tar bl.a. upp områden som skall avskiljas till 
kommunen, tilldelas delägarna samt lösas in, servitut och andelar i samfällda 
områden, bestämmelser om hur rättsförhållande ordnas för innehavare av 
arrenderätt eller andra särskilda rättigheter samt bestämmelser om tillträde och 
ersättningar. 
 
Vid reglering av byggnadsmark tas de allmänna områden som i planen 
reserverats för kommunens bruk bort (KML 118-119 §§). För den del som 
överstiger delen för gratisöverlåtelse enligt markanvändnings- och bygglagen (se 
kap. 5.3.2.6) skall ersättning betalas. Dessutom har samhället rätt att inlösa 
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övriga områden som i planen har avsatts för allmänt bruk, t.ex. tomter för 
allmänna byggnader (KML 122 §). Till den del de allmänna områdena inte 
reserverats för kommunalt bruk, torde de delas ut till delägarna eftersom 
samfällda områden inte får bildas inom området (KML 132 §). Problematiken 
behandlades redan i kapitel 6.2.3 och utreds inte vidare. 
 
Alla andra områden än de som avskiljs för kommunens behov torde delas ut till 
delägarna. Området delas i första hand så att delägarna får sådana områden som 
de ursprungligen ägde och att upprättande av tomtindelning eller bildande av 
ändamålsenliga byggnadsplatser underlättas (KML 120 §). Utdelningen sker 
efter andelstalens förhållande till det värde planen medför. Inom omregleringen 
strävar man alltså efter att bara byta markområden mellan markägarna i den 
utsträckning det är absolut nödvändigt för att få ett slutresultat till stånd. Det är 
möjligt att också dela ut lantbruksområden inom planområden (KML 119 §). 
Vid behov kan man mot ersättning avvika från den andel som tillkommer en 
delägare enligt delningsgrunden, om detta är nödvändigt för att skapa ett 
ändamålsenlig antal byggnadsplatser (uppåt eller nedåt). Som regel skall dock 
ingen tilldelas annat än till byggnads verksamhet avsedd mark, eftersom en 
delägare kan kräva att erhålla en hel tomt eller byggnadsplats om ingen med 
större andel i omregleringen blivit utan motsvarande område (KML 121-122 
§§). Detta torde innebära att alla sådana delägare, vars andel inte ens räcker till 
en byggnadsplats eller tomt, måste få en sådan om de yrkar på det förutsatt att 
antalet byggnadsplatser är minst lika stort som antalet delägare. Utgångspunkten 
är alltså att småägare inte löses ut såsom vid nyskifte (KML 79 §). Ifall små-
ägarna inte yrkar på att få en hel byggnadsplats kan de tilldelas delar av en hel 
byggnadsplats, dvs. mark men inte i form av ett samfällt område (KML 122, 132 
§§). Småägarnas rätt att kräva en byggnadsplats innebär att andra icke-
byggnadsområden utdelas till delägare med andel som räcker till mer än en 
byggnadsplats. Detta beror på att RBM inte kräver att byggnadsmarken skall 
fördelas mellan delägarna enligt deras andel, såsom det är t.ex. i Sverige (ESL 
18 §).  
 
Ingen kan vid RBM tvingas ta emot områden som mer än 30 % överstiger det 
värde han/hon skall få enligt delningsgrunden (KML 120 §). I praktiken torde en 
sådan situation endast uppstå i undantagsfall, eftersom småägare kan tilldelas 
markdelar av ett område som lämpar sig som tomt eller byggnadsplats 
(småägare löses inte ut). För motsvarande situation finns det specialbestäm-
melser också i Tyskland, men de gäller dock bara värdering av områden som 
överstiger andelen (BauGB 59 §). Sverige saknar bestämmelser på området.  
 
Fastigheter och parceller som redan före omregleringen endast utgörs av en 
planenlig byggnadsplats får i regel inte omregleras till en ny byggnadsplats eller 
lösas in i samband med omregleringen (se kap. 6.2.2). Vid reglering av 
byggnadsmark hör en sådan äga emellertid till omregleringsområdet och deltar 
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också i utjämningen av byggnadsrätten på samma sätt som andra fastigheter 
(KML 117 §). 
 
Byggnader, konstruktioner, anläggningar, planteringar osv. strävar man efter att 
ge till de ursprungliga ägarna. Om ägandet byts som en följd av omregleringen, 
skall den nya ägaren inlösa anläggningen enligt den nytta han/hon erhåller 
(KML 124-125 §§). Vid behov kan hyres- och andra nyttjanderättigheter 
upphävas, ändras eller nybildas (t.ex. KML 86-87, 93, 126 §§). Nödvändiga 
ersättningar bestäms i pengar. Vid placering av ägor skall nyttjande- och 
liknande rättigheter också beaktas (KML 86, 183 §§).  
 
Omregleringsplanen utarbetas av omregleringsmyndigheten. När planen är 
färdig skall den med motiveringar presenteras för sakägarna under sammanträde 
och dessa skall beredas tillfälle att bekanta sig med planen genom att den ställs 
ut till påseende på lantmäteribyrån eller motsvarande plats. Sakägarna kan också 
diskutera inviduellt med förrättningsmännen.158 Sakägarna kan inkomma med 
anmärkningar och krav. Då förrättningsmännen har behandlat anmärkningarna 
och kraven, skall de fastställa omregleringsplanen. (KML 128 §; KMA 34 §) 
Mot fastställelsebeslutet kan besvär anföras först vid slutet av förrättningen 
(KML 231-232 §§).  
 
Värdering vid tilldelning 
 
Vid RBM ges delägarna andel enligt delningsgrunden till de ägor som ingår i 
omregleringsområdet, förutom i allmänna områden som avskiljs för kommunens 
behov. Härvid värderas områdena enligt det värde de har efter det att planen 
fastställts (KML 119 §). Enligt regeringens proposition innebär detta att 
delägarna får andel enligt delningsgrunden ”av det totalvärde som reglerings-
området har efter fastställandet av planen, dock så att totalvärdet minskas med 
värdet av de områden som först avskiljs åt kommunen” (RP 227/1994 s. 47). 
Vad avses här med värdet efter att planen fastställts? Om det verkligen är fråga 
om områdets totalvärde, utgörs det (i huvudsak) av summan av de planenliga 
byggnadsplatsernas värde minskat med mängdrabatten159. Då enskilda 
byggnadsplatser utdelas åt delägarna kan mängdrabatten som regel inte 
tillämpas, utan värderingen måste utgå just från den aktuella byggnadsplatsens 
egenskaper. En stor delägare som får flera byggnads platser, berörs av mängd-
rabatten om än i mindre grad än för hela området. Då alla delägare enligt 
delningsgrunden fått sina områden kvarstår således ännu outdelad mark, 
                                                 
158     Förhållandet grundar sig på författarens tolkning och förfarandet vid 

andra förrättningar. 
159  Mängdrabatt (tukkualennus) hänvisar till förhållanden som uppstår 

när en köpare köper ett helt område istället för att köpa tomt för 
tomt. 



 

 304

beroende på den mängdrabatt som utgått vid värdering av hela områdets total-
värde. Eftersom lagen inte säger något om någon delningsrest torde den 
kvarvarande marken delas ut till delägarna enligt de ursprungliga andelstalen, 
vilket i praktiken betyder att totalvärdet på de utdelade områdena utgörs av 
summan av värdet på de områden som delas ut till delägarna. 
 
Vad är då områdenas värde efter det att planen fastställts? I KML sägs inte klart 
ut enligt vilken grund detta värde skall bestämmas, men det torde, liksom vid 
bestämmandet av delningsgrunden, utgöras av saluvärdet. Vid behov torde 
avkastnings- eller omkostnadsmetoden kunna användas. Lagen ger heller ingen 
entydig lösning på vilken tidpunkt som skall användas för bestämmande av 
värdet, men vad som avses torde vara tidpunkten för beslutet i enlighet KML 
200 §, dvs. den prisnivå som gäller då omregleringsplanen fastställs. Annars 
skulle det kunna uppkomma ologiska situationer vid bestämmande av 
ersättningar (se följande kap.). 
 
Innehållet och behandlingen av omregleringsplanen vid RBM motsvarar i stort 
sett förfarandet i de andra studerade länderna, trots att besvärsrätten inte är 
knuten direkt till fastställelsebeslutet (se kap. 6.2.11). Dessutom verkar 
behandling av småägare vara generös vid RBM. 
 
Det separata skedet då RBM-planen hålls framlagd för påseende och 
anmärkningar tillför förrättningen ett i Finland nytt, intressant förfarande, som 
påminner om det tysk-franska systemet. Detta kan stärka sakägarnas möjligheter 
att påverka och på samma gång hjälpa till att påskynda genomförandet av 
förrättningen. 
 

6.2.6 Bestämning av ersättningar 
 
Enligt KML 200 § skall egendom som vid förrättning löses in eller av annan 
orsak ersätts, värderas enligt sitt saluvärde (saluvärdemetoden) förutom då 
förlusten enligt saluvärdet inte motsvarar överlåtarens hela förlust. 
Bestämningen av ersättningen skall då utgå från avkastningen (avkastnings-
metoden) eller de omkostnader som lagts ner på egendomen (omkostnads-
metoden). Vid värdering av ersättningar för skador och men skall alla 
ekonomiska förluster beaktas. Dessa bestämmelser tillämpas för ersättningar vid 
reglering av byggnadsmark, förutom då det är fråga om ersättning enligt 
paragrafens (200 §) undantagsstadga för att en byggnad byter ägare vid en 
omreglering. Detsamma torde gälla för förlust av konstruktion eller liknande 
anläggning enligt KML 125 §. De sakägare som är närvarande och berörs av en 
likvidersättning får avtala om ersättningsbeloppet och om andra frågor som 
gäller ersättningen, men avtalet får inte kränka annans rätt (KML 201 §), vilket 
innebär att förrättningsmännen skall granska avtalet. Lagen eller regerings-
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propositionen kan inte anses vara entydig gällande ersättningar och därför 
behandlas dessa närmare i det följande.160 
 
Ersättningar för områden som avskiljs åt kommunen 
 
Vid RBM avskiljs först åt kommunen de allmänna områden som i planen avsatts 
för kommunens behov (KML 118 §). För dessa områden utgår ersättning för den 
del som överstiger skyldigheten att gratis överlåta mark till gator enligt 
stadgandena i MBL. Ersättningen fördelas mellan delägarna enligt delnings-
grunden. Ersättningen bestäms utgående från det värde området hade före 
beslutet om att upprätta planen fattades, ökat med den värdestegring som efter 
nämnda tidpunkt har föranletts av höjning av den allmänna prisnivån eller av 
någon annan orsak än den planläggning på vars grund omreglering företas 
(KML 123 §).161 Ersättningen skall betalas inom tre månader eller vid särskilda 
skäl inom längre tid, från det att förrättningen avslutats (KML 203 §), vilket 
torde innebära att ersättningen skall betalas separat till varje delägare om det inte 
vid förrättningen valts en syssloman, enligt KML 181 §, som kan handha bl.a. 
uppbärande av ersättningar och vidareutbetalning av dem till delägarna. Detta 
medför att ersättningen inte kan användas till att täcka kostnader som delägarna 
åsamkas av förrättningen, i motsats till vad som är fallet i t.ex. Sverige eller 
Frankrike, där markägarorganisationen handhar uppbärande och erläggande av 
omregleringskostnader. 
                                                 
160  Lantmäteriverkets rekommendation för förfarande vid fastighets-

förrättningar har uteslutit reglering av byggnadsmark från ersätt-
ningsdirektiven (HFF, § 1.19.1). 

161    Denna värdegrund avviker från den allmänna ersättningsregeln i 
KML 200 §, fastän det inte har omnämnts i 200 §. Den avviker 
också från den om bestämmande av delningsgrunden (KML 119 §). 
Regeringen motiverar regeln med att stadgandet motsvarar den 
ersättningsregel i InlL 31 § 2 mom. som skulle användas om 
kommunen skulle förvärva områdena genom inlösen (RP 227/1994 
s. 49). Dock tar regeln (KML 123 §) inte hänsyn till den 
begränsning av beskärning av värdeökningen som finns i InlL 31 § 
3 mom. och således är ersättningsreglerna inte identiska. Det finns 
vidare problem med MBL:s ersättningsregler ty MBL hänvisar inte 
till fastighetsbildningslagen utan inlösenlagen (t.ex. MBL 103, 109 
§§). I MBL finns också bestämmelser som man inte har tagit hänsyn 
till i bestämmelserna om omreglering i KML, bl.a. ersättnings-
skyldighet för gatuområde om överlåtelse utan ersättning är 
upperbart oskälig (MBL 104 §), ersättning som markägaren skall 
betala för gatuområde (MBL 105 §), ersättning till följd av 
genomförande av detaljplaner (MBL 106 §) och ersättning för 
byggnader och övrigt samt för särskilda skador (MBL 108 §). Se 
också kap. 5.3.2.6.  



 

 306

 
Ersättningar vid inlösen 
 
En kommun, en samkommun eller staten har vid förrättningen möjlighet att 
inlösa även andra än de allmänna områden som första avskiljs åt kommunen om 
områden i planen avsatts för dess behov (KML 122 §), och då oberoende av om 
de inom omregleringsområdet äger mark som skulle berättiga dem till att t.ex. 
som delägare få ifrågavarande områden. För dessa områden som skall inlösas 
framgår det inte om de skall inlösas inledningsvis eller från den delägare som 
vid fördelningen erhållit området. Lagen verkar vara skriven så att inlösen skall 
ske från den delägare som tilldelats området, eftersom delägarna enligt KML 
119 § skall erhålla andel i omregleringsområdets alla ägor, förutom de allmänna 
som först avskiljs för kommunens behov. Dessutom finns inga stadganden om 
fördelning av inlösensumman mellan delägarna och ifrågavarande områden har 
omnämnts i paragrafen om omregleringsplanen (KML 127 §) först efter 
stadgandena om utdelning av områden och inlösen mellan delägarna. Fastän det 
för upprättande av omreglerings planen vore behändigare att först avskilja de 
områden som skall inlösas162, torde inlösen från den delägare som tilldelats 
området vara tydligare vid värdering av eventuella byggnader och andra 
anläggningar samt för utbetalning av ersättningar. Förfarandet möjliggör 
samtidigt att delägaren och tillträdaren kan förhandla om inlösenvillkoren eller 
om en frivillig överlåtelse eller byte mot ersättningsmark i tillträdarens ägo. I 
praktiken kan dock förhandlingstiden vara kort, eftersom de områden som löses 
in skall definieras i omregleringsplanen (KML 127 §). 
 
Övrig inlösen vid förrättningen sker från delägarna. Det kan då vara fråga om 
inlösen av tomt- eller byggnadsplatsdel samt inlösen av samfällda områden 
(KML 122, 129 §§). Om ingen som äger en del av en tomt eller byggnadsplats 
vill lösa in resten av den, får kommunen lösa in hela tomten eller 
byggnadsplatsen. 
 
Ersättning för inlösen enligt planen bestäms enligt KML:s huvudregler (KML 
199-206 §§). Ett intressant undantag från detta utgörs dock av ersättning för 
byggnader eller andra anläggningar, se vidare nedan. 
 
Ersättning för avvikelse från tilldelningsgrunden 
 
Till den del en delägare inte har fått en andel av omregleringsområdet som 
motsvarar delningsgrunden är delägaren berättigad till ersättning för mellan-
skillnaden (KML 119 §). Den som har fått områden som överstiger andelen 

                                                 
162    I Tyskland är detta på sätt och vis möjligt, om tillträdaren vid 

inlösen tillför ersättningsmark till omregleringsområdet (se kap. 
4.2.5). 
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enligt delningsgrunden är på motsvarande sätt ersättningsskyldig. Ersättningarna 
värderas enligt områdenas värde efter planens fastställelse, dvs. enligt värdet 
efter plan. Tidpunkten för värdet skall vara samma som tidpunkten för beslutet 
m.a.o. då omregleringsplanen fastställs (KML 200, 127 §§) och detta borde 
överensstämma med tidpunkten för värdet vid fördelning av områdena. Vid 
behov skall ersättningen deponeras (KML 205 §).  
 
Ersättning för byggnader och andra anläggningar 
 
Vid omreglering är strävan att ge byggnader till de ursprungliga ägarna. Om 
ägandet till en byggnad förändras vid omregleringen skall den nya ägaren lösa in 
byggnaden (KML 124 §). Byggnaden skall värderas enligt det värde den besitter 
med beaktande av det planenliga områdets ändamål och byggnadens verkliga 
användnings möjlighet. Ägaren har också rätt att få ersättning för den värde-
minskning byggnaden utsatts för till följd av planen. Byggnadens värde-
minskning till följd av planen eller ägarbytet är en förlust som delägarna, 
förutom kommunen, står för (KML 130 §). Detsamma gäller för anläggningar 
och annat som utgör fast egendom samt ersättningar som utgår till innehavare av 
hyres- och andra särskilda rättigheter, till den del åtgärden som ligger till grund 
för ersättningen inte medför nytta för fastighetsägaren (KML 125, 130 §§). 
 
Ifall byggnad eller liknande del av fast egendom är belägen på område som 
kommun, samkommun eller staten har för avsikt att lösa in, skall tillträdaren 
också lösa in ifrågavarande anläggning. Om inlösen följer stadgandena i KML 
124-125 §§ behöver tillträdaren i praktiken inte erlägga någon ersättning, 
eftersom den inlösta egendomen i detta fall inte torde ha något värde för till-
trädaren. Förlusten utgör byggnadsförlust, vilk en fördelas mellan alla delägare 
förutom kommunen. Om inlösen däremot utförs separat före eller efter 
omregleringen,163 är den tillträdande tvungen att erlägga ersättning enligt 
inlösenlagen. Tillträdaren verkar alltså kunna dra nytta av att utföra inlösen 
inom omregleringen. Fallet blir detsamma om ovan nämnda ”tillträdare” är 
delägare i förrättningen och får området som sin andel i omregleringen. 
Visserligen är en annan ”tillträdare” än kommunen skyldig att delta i ersättning 
av byggnadsförlust. 
 
Om KML 124-125 §§ kan tillämpas endast vid inlösen mellan delägare, skall en 
annan som inlöser mark ersätta byggnad enligt KML 200 §. Om det i en sådan 
situation först har uppgjorts likvid för byggnadsförlust mellan delägarna, kan en 
delägare från vilken byggnaden inlöses erhålla dubbel ersättning som en följd av 
inlösen. Vid en omregleringsförrättning torde dock saken skötas genom en 

                                                 
163    På detta sätt skulle den som skall lösa in mark bli delägare i 

omregleringen. Detta gäller knappast kommun eftersom den 
vanligen har rätt att själv besluta om deltagande (KML 115 §). 
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kombination av likvider, men om inlösen utförs först efter omregleringen 
uppstår motsvarande situation i vilket fall som helst. Vid omreglering torde det 
dock inte vara möjligt att förutse eventuella kommande inlösensförrättningar 
och i samband därmed erlagda ersättningar, så i detta fall bör byggnadsförlusten 
värderas under omregleringsförrättningen. 
 
Om det inom ett område som först skall avskiljas till kommunen finns en 
byggnad eller annat tillbehör till fast egendom, är det oklart hur ersättningen 
skall bestämmas. Alternativen är åtminstone: 
 
-  ersättningen erläggs för byggnaden enligt KML 200 § till delägarna 

enligt delningsgrunden och ersätts till ägaren genom inbördes likvid 
för byggnadsförlust inom delägarlaget, 

-  ersättningen erläggs direkt till ägaren enligt KML 200 § och inverkar 
inte på betalningarna mellan delägarna, 

-  ersättningen erläggs enligt KML 124-125 §§ till delägarna och 
byggnadens värde ersätts som byggnadsförlust till ägaren, 

-  ersättningen erläggs enligt KML 124-125 §§ till ägaren och 
byggnadens värdeminskning ersätts vid omregleringen som 
byggnadsförlust till ägaren.164 

 
Behandlingen av byggnader och andra delar av fast egendom vid omregleringen 
synes otydlig och torde definieras först av kommande rättspraxis. Det kan dock 
inte anses vara helt lyckad att särskilt utomstående intressen kan ställas inför 
helt olika situationer vad gäller ersättningarna, och då beroende på vilket 
förfarande som används då planen genomförs. Bestämmelserna borde i denna 
del vara neutrala. Också kommunens särställning vid byggnads- och liknande 
förluster och då oberoende av om den är delägare eller skall göra en inlösen av 
ifrågavarande område synes säregen. I Tyskland står kommunen för ovan 
nämnda byggnadsförluster och inte heller i Sverige har kommunen, då den är 
delägare i omregleringen och sitt planläggningsmonopol till trots, någon 
särställning vid omregleringen (kommunen kan dock ingå exploateringsavtal 
med delägarlaget). 
 
Övriga ersättningar 
 
Till innehavare av särskilda rättigheter betalas normalt ersättning för de förluster 
de lider (t.ex. KML 126 §). Omregleringskostnader behandlas senare (kap. 
6.2.9). 
 

                                                 
164 Resonemangen i kap. 6.2.9 tyder på att vid fall som hänföras till 

KML 118 och 122 §§ kommer de två sistnämn da alternativen inte 
att uppstå. 
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6.2.7 Fastighetsbildning och tillträde till ägorna 
 
Då omregleringsplanen har godkänts bildas för varje delägare och annan 
sakägare en eller flera fastigheter (KML 16, 120, 129 §§). Huvudregeln synes 
vara, att vid omregleringen bekostas bildandet av en fastighet till varje delägare 
gemensamt. Vidare uppdelning av fastigheter skall alltså respektive delägare 
bekosta, även om själva delningen kan utföras i samband med förrättningen 
(KML 16 §). 
 
Tillträde till de nya ägorna sker vid reglering av byggnadsmark enligt bestäm-
melser i omregleringsplanen (KML 127 §). Normalt torde tillträde ske efter 
planen vunnit laga kraft dvs. då förrättningen vunnit laga kraft (se KML 284 §). 
Delägare kan inte avtala om tillträde till ägorna (KML 186 §). 
 

6.2.8 Byggande av infrastruktur 
 
Byggande av infrastruktur hör inte till förrättningen för reglering av 
byggnadsmark i Finland utan detta utförs av kommunen såsom i Tyskland, och 
då normalt efter omregleringen. 
 

6.2.9 Finansiering 
 
Förfarandekostnaderna och de kostnader för förlust av egendom och liknande 
som hänför sig till genomförandet av omregleringsförfarandet, fördelas i Finland 
mellan kommunen och delägarna. Det finns inga infrastukturkostnader att 
fördela och finansiera såsom i Sverige och Frankrike. Till omregleringen hör ett 
antal kostnader i form av ”biförrättningar”, vilka fördelas separat. I praktiken 
torde kostnaderna fördelas på ett antal olika sätt beroende bl.a. på avtal mellan 
sakägarna. Finska erfarenheter finns dock enbart gällande andra fastighets-
förrättningar än reglering av byggnadsmark. 
 
I reglering av byggnadsmark fördelas förrättningskostnaderna först mellan 
delägarna och kommunen i förhållandet till värdet på de områden de erhållit och 
sedan mellan delägarna sinsemellan i förhållandet till den nytta de erhållit av 
förrättningen (KML 130 §). Denna fördelningsgrund motiverar regeringen i sin 
proposition (RP 227/1994 s. 50) med att ”storleken av nyttan kan beräknas stå i 
proportion till storleken av de områden som å ena sidan kommunen och å andra 
sidan delägarna får”. Då kommunen separeras från delägarna verkar det som om 
denna specialindelning skulle åsyfta endast värdet av de områden som enligt 
KML 118 § avskiljts åt kommunen och för vilka kommunen betalar ersättning åt 
delägarna. Värdet av de områden delägarna får skulle åsyfta det planenliga värde 
som fördelas mellan delägarna då ovan nämnda område avskiljts till kommunen. 
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Detta skulle resultera i att kommunen skulle delta i förrättningskostnaderna som 
delägare i omregleringsområdet, förutom för de ovan nämnda områdena enligt 
KML 118 §, liksom andra delägare. Denna princip går dock inte att utläsa direkt 
av lagen, utan snarare tvärtom. Att bekräfta saken blir en fråga för rättspraxis. 
 
Om fördelningen av kostnaderna mellan delägarna sinsemellan konstateras i 
propositionen (RP 227/1994 s. 50), att ”Hur stor nytta en enskild delägare har av 
regleringen i jämförelse med en annan delägare, måste bedömas särskilt vid 
varje reglering”. Andelstalen torde härvid utgöra utgångspunkten, men t.ex. i fall 
där någons andel löses in helt torde ingen kostnad kunna påföras denna delägare.  
 
Ersättningarna för byggnads- och liknande förluster som uppstår vid förrätt-
ningen fördelas mellan delägarna enligt den nytta de har av omregleringen. 
Kommunen deltar dock inte detta, trots att kommunen om den är delägare skulle 
ha samma nytta av åtgärden som andra delägare. Regeringen motiverar 
kommunens särställning i sin proposition (RP 227/1994 s. 50), med att 
förlusterna förorsakas av åtgärder som utförs med tanke på andra delägares än 
kommunens intressen. Motiveringen verkar avse områden enligt KML 118 §, 
men andra områden torde inte kunna uteslutas. Motiveringen borde uppen-
barligen leda till att åtminstone KML 124-126 §§ inte tillämpas vid ersättningar 
för kommunens områden enligt KML 118 § eller vid bestämmande av 
ersättningar för de områden kommunen löser in enligt 122 §. Då skall KML:s 
allmänna ersättningsprinciper tillämpas (se tidigare kap. 6.2.6). Kommunen får 
dock, då den är delägare i omregleringen, enligt sin erhållna andel ta del av 
ersättningarna enligt KML 118 § inklusive den ersättning som erläggs till del-
ägarna för eventuella byggnader eller andra delar som utgör fast egendom. Då, 
när kommunen som en delägare erhåller mark med en byggnad på skall KML 
124-126 §§ tillämpas. Således verkar kommunen erhålla ersättningar såsom en 
vanlig delägare men inte behöva ta del i kostnader förorsakade av förrättningen 
såsom andra. 
 
Kostnaderna för vid omregleringen utförda sidoförrättningar, såsom inlösen, 
servitutsregleringar, styckningar osv. torde fördelas separat enligt KML:s 
allmänna stadganden mellan de sakägare (även kommunen) som har nytta av 
åtgärderna (KML 208 §). Sakägarna har möjlighet att avtala om fördelningen av 
dessa kostnader. 
 
Fördelningsreglerna om förrättningskostnaderna vid RBM verkar mer 
detaljerade och oklara än i de andra länderna. Behovet av och motiven för en 
från KML:s övriga system avvikande kostnadsfördelningsmetod kan 
ifrågasättas. Syftet verkar endast vara att försätta kommunen i en särställning i 
förhållande till andra delägare. Kan orsaken till detta vara att man vill förhindra 
möjligheten att en motsvarande situation skulle uppstå som när kommunen vid 
en plannyskiftesförrättning år 1962 ålades att mot sin vilja stå för den största 
delen av förrättningskostnaderna (Suomaa 1963)? Att kommunen innehar en 
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särställning också då den är en ”normal” delägare verkar ”orättvist”. I t.ex. 
Sverige sätts inte kommunen i någon särställning då den deltar i omregleringen 
såsom delägare.165 
 

6.2.10 Omregleringens avslutande 
 
I reglering av byggnadsmark avslutar förrättningsingenjören förrättningen när 
alla ärenden som hör till förrättningen har behandlats samt upplyser sakägare om 
rätten att söka ändring och om hur ändring skall sökas (KML 190 §). 
 

6.2.11 Besvär 
 
Sakägare får söka ändring av beslut fattade vid reglering av byggnadsmark 
genom att besvära sig till jorddomstolen inom 30 dagar efter förrättningens 
avslutande (KML 231, 234 §§). Över jorddomstolens beslut får anföras besvär 
till högsta domstolen, såvida densamma beviljar besvärstillstånd (KML 238 §). 
Under förrättningens gång får man söka ändring över beslut som gäller (KML 
232 §): 
 
-  rätten att vara sakägare i förrättningen, 
-  avslag av jävsanmärkning, 
-  begränsningar i nyttjandet av områdena under förrättningens gång, 
-  avbrytande av förrättningen och 
-  omregleringens förutsättningar och omfattning. 
 
Dessutom kan man under förrättningens gång söka ändring av beslut som gäller 
rågång eller ägobyte som utförts i samband med omregleringen ”om förrätt-
ningsingenjören anser det vara ändamålsenligt att tillåta att ändring söks medan 
förrättningen pågår” (KML 232 §). Över den detaljplan som ligger till grund för 
förrättningen får besvär anföras inom 30 dagar efter tillkännagivande av detalj-
planens godkännandebeslut. Besvär anförs hos förvaltningsdomstol och vidare 
till högsta förvaltningsdomstolen. (MBL 188 §; Ekroos & Majamaa 2000 s. 641-
647) 
 

                                                 
165 Än mer komplicerad blir situationen då kommunens fastighets-

ägande sätts in i en resultatsansvarig affärsenhet eller tom. Priva-
tiseras eller värdepapperiseras (se t.ex. TEKPA 1995 s. 13-16). Det 
verkar som om denna möjlighet inte uppmärksammats vid 
revideringen av fastighetsbildningslagstiftningen och byggnadslag-
stiftningen. 
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Besvärsförfarandet vid RBM är i jämförelse med ESL- och tidigare plan-
nyskiftesförrättningarna effektivt samtidigt som det inte kan anses riskera 
någons rättsskydd, eftersom det är möjligt att besvära sig över förrättningens 
förutsättningar. Därtill torde besvärsmöjligheten vid förrättningens avslutande 
följa tämligen omgående efter det att omregleringsplanen fastställts, sannolikt 
som regel redan under samma sammanträde. Resonemanget bygger på att 
fältarbete som förutsätts i omreglerings planen i huvudsak utförs under den tid då 
planen hålls framlagd på lantmäteribyrån.  
 

6.2.12 Uppgifter efter avslutandebeslutet 
 
Då reglering av byggnadsmark vunnit laga kraft inskrivs förrättningen i 
fastighetsregistret (KML 192 §). De i förrättningen grundade fastigheterna och 
rättigheterna uppkommer eller upphör normalt när anteckning om förrättningen 
görs i fastighetsregistret. Utdrag av förrättningskartan och -handlingarna sänds 
till varje sakägare och vissa myndigheter efter omregistreringen (KMA 58-61 
§§). 
 
Vid reglering av byggnadsmark skall alla ersättningar normalt betalas inom tre 
månader från den dag då förrättningen avslutats och då av den som är 
ersättningsskyldig (KML 201-204 §§). 
 

6.3 Aktörer och organisering inom finsk reglering av byggnadsmark 
 
De som deltar i omregleringen är områdets markägare som i egenskap av 
deltagare, innehavare av rättigheter inom området (för sina egna rättigheter), den 
berörda kommunen, den organisation som utför förfarandet samt vid behov olika 
sakkunniga. Genom planläggnings- och tillståndsprocesser har bl.a. planlägg-
ningsmyndigheterna och andra intressenter en möjlighet att påverka.  
 

6.3.1 Aktörer 
 
Vid reglering av byggnadsmark är sökande av förrättningen samt andra personer 
vilkas rätt direkt berörs av förrättningen sakägare, dock inte innehavare av 
panträtt (KML 17 §). Om förrättningen gäller ett samfällt område har en 
närvarande delägare i det samfällda området rätt att föra sakägarens talan i fråga 
om det samfällda området (KML 19 §).166 Vidare torde kommunen alltid vara 

                                                 
166  I Sverige kan en samfällighet inte delta i exploateringssamverkan, 

utan bara de fastigheter som har del i den samfällda marken förutsatt 
att deras andel uppgår till ett inte obetydligt värde (ESL 6 §; 
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sakägare och i alla fall har den rätt att föra talan vid förrättningen. Sakägar-
kretsen är således vid. 
 
Ägarna till fastighet inom omregleringsområdet har en särskild ställning bland 
sakägare eftersom det är deras markområden som omregleras. De kallas del-
ägare (se bl.a. KML 119 §). Normalt har dock inte markägarna beslutanderätt 
vid förrättningar utan det är omregleringsmyndigheten som fattar besluten [se 
också Viitanen (1996)]. 
 
Kommunen spelar en central roll i omregleringsförfaranden. Kommunen 
besluter vid detaljplanering genom sin planmonopol om möjligheten att inleda 
RBM-processen (KML 113 §). Kommunen kan också ansöka om RBM-
förrättningar (KML 114 §). Ofta äger kommunen också mark inom om-
regleringsområdet och vanligen avskiljs trafikleder och andra allmänna områden 
åt kommunen inom omregleringsområdet vid reglering av byggnadsmark (KML 
118 §). 
 
Vid förrättningen har omregleringsmyndigheten dock den centrala besluts-
fattande rollen. Myndigheten fattar självständigt, men ändå efter förhandlingar 
med sakägarna, alla beslut i förfarandet och ansvarar för att alla omreglerings-
uppgifter utförs (KML 174-175 §§). Sakägarna har i vissa frågor möjlighet att 
avtala om hur saken skall lösas, men även då är omregleringsmyndigheten i 
allmänhet skyldig att kontrollera avtalets giltighet och godkänna dess innehåll. 
Vid regler ing av byggnadsmark verkställs förrättningen av förrättningsmän, en 
förrättningsingenjör från statligt Lantmäteriverket samt två kommunal gode män 
(KML 4-8 §§). 
 
Intressenter utanför omregleringsområdet har i allmänhet ingen ställning inom 
förrättningsförfarandet. De kan dock delta i den planläggning som hör till 
omregleringen enligt gängse deltaganderegler. Dessutom kan t.ex. grannar 
påverka omregleringen i samband med de tillstånd som meddelas med stöd av 
den, t.ex. rörande bygg- eller åtgärdslov, men dessa moment hör inte till själva 
omreglerings förfarandet i Finland. 
 
Vid förrättningen kan förrättningsmännen använda sakkunniga i uppgifter som 
kräver speciella kunskaper (KML 13 §). Detta torde inte ofta ske vid finska om-
regleringar, kanske endast vid specialvärderingar. Vidare kan man i förrätt-
ningen välja sysslomän för att sköta löpande ärenden (KML 181 §).  
 

                                                                                                                   
Eidenstedt 1994 s. 10). En samfällighetsförening som förvaltar sam-
fälld mark inom omregleringsområdet kan vidare inte besluta om 
delägarnas deltagande i en exploateringssamfällighet (Österberg 
1993 s. 25). 
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Byggnads- och liknande firmor kan i Finland inte anses ha någon större roll i 
omregleringsförfarandet, dvs. om de inte är markägare och på det sättet delägare 
i området. Inte heller deltar särskilda finansiärer vid omregleringar. 
 
I det följande granskas hur reglering av byggnadsmark är organiserad och sedan 
redogörs för de huvudsakliga aktörernas verksamhet. 
 

6.3.2 Organisering 
 
I Finland utförs den egentliga omregleringen i form av en lantmäteriförrättning. 
Reglering av byggnadsmark organiseras som en fastighetsförrättning enligt 
KML. Förrättningen genomförs av en vid Lantmäteriverket (staten) anställd 
förrättningsingenjör tillsammans med två godemän. Godemännen utses av för-
rättningsingenjören bland de personer som kommunen valt för detta ändamål. I 
förrättningen avgör förrättningsmännen å tjänstens vägnar de aktuella frågorna 
efter diskussion med sakägarna (serviceprincipen). Sakägarna har möjlighet att 
avtala om vissa i lag särskilt bestämda frågor och i sådana fall är förrättnings-
männens uppgift närmast att se till att utomståendes rättigheter inte beskärs av 
avtalet. Eftersom planläggning föregår en förrättning finns det inga direkta 
organisatoriska anknytningar aktiviteterna emellan trots att reglering av 
byggnadsmark möjliggjörs genom en planbestämmelse. 
 
En obestridlig fördel med att reglering av byggnadsmark är organiserad så att 
den utförs av den statliga lantmäterimyndigheten är att myndigheten är 
oberoende av sakägarna och har ett brett kunnande om fastighetstekniska frågor. 
Lokalkännedomen tryggas av två kommunala förtroendemän, godemän. Denna 
organisationsmodell har en lång tradition vid olika slags lantmäteriförrättningar 
och en motsvarande organisation används i Finland också vid inlösens-
förrättningar. I de andra studerade länderna är det svenska ESL-förfarandets 
fastighetstekniska del också organiserat som en fastighetsförrättning enligt FBL, 
men där kan förrättningen också utföras av kommunal lantmäterimyndighet 
såsom det i princip var möjligt att göra också vid finskt plannyskifte (PlanSL 15 
§). I Tyskland svarar kommunen för omregleringen, ofta genom en oberoende 
nämnd, men kommunen kan också ge uppdraget åt t.ex. en statlig lantmäteri-
myndighet. I Frankrike är det enskilda markägare som utför omregleringen på 
uppdrag och ledning av markägarföreningen. 
 
En fördel då kommunen utför omregleringen är att förrättningen bättre kan 
synkroniseras med planläggning och plangenomförande samt handhavande av 
kommunal markpolitik. Nackdelen är risken för brist på oberoende, då 
kommunen ändå är en av sakägarna i förrättningen samt osäkerheten om t.ex. en 
enskild kommun har tillräckligt kunnande för att utföra omregleringen. En 
statlig organisation har bättre förutsättningar än en kommun att upprätthålla sitt 
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kunnande, och då även vid typer av förrättningar som sällan utförs. I exempelvis 
Frankrike har brist på sakkunskap ansetts vara ett betydande hinder för 
utförande av AFU-förfarandet (Bonnard 1994). Också Holma (1976 s. 30) anser 
i sin undersökning att den statliga lantmäterimyndigheten är mest lämpad att 
ansvara för omreglering av byggnadsmark i Finland. 
 
Reglering av byggnadsmark utförs av förrättningsmännen enligt official-
principen. Förrättningsprocessen är uppbyggd kring serviceprincipen, vilket bl.a. 
innebär att myndigheten sköter om alla de åtgärder som är nödvändiga för 
utförande av den förvaltningsprocess förrättningen medför samt att förfarandet 
är så enkelt att en medborgare i allmänhet skall kunna föra sin talan och bevaka 
sina intressen själv. Förrättningsmännen skall också tillse, att alla frågor blir 
vederbörligen behandlade och skall också behandla sådana frågor som sakägare 
inte själv förmått åberopa. (RP 227/1994 s. 10; KML 174 §). De ärenden som 
skall behandlas vid en förrättning avgörs vanligen genom förrättningsmännens 
beslut vid förrättnings sammanträde, dvs.om sakägarna inte har rätt att avtala om 
dem och så har skett (KML 175 §). Vid reglering av byggnadsmark finns det 
dock inte många frågor, om vilka sakägarna kan avtala. Den mest centrala 
frågan i detta avseende torde vara att de sakägare som är närvarande får avtala 
om ersättningsbeloppet och om andra frågor som gäller ersättningen. Ersätt-
ningsavtalet får dock inte kränka någons rätt och skall därför granskas av förrätt-
ningsmännen. Alla sakägare får vidare avtala om fördelning av förrättnings-
kostnaderna. (KML 201, 209 §§) Förrättningsmännen har alltså en mycket 
central roll i RBM-förfarandet. 
 
Delägarna i Finland organiserar sig inte vid omregleringen såsom i Sverige och 
Frankrike. 
 

6.3.3 Slutsatser 
 
I Finland genomförs omregleringsförrättningen av en utomstående, oberoende 
lantmäterimyndighet såsom i Sverige, vilket garanterar en tekniskt orienterad 
objektivitet i beslutsfattandet (kap. 4.3.3). I Finland har förrättningsmännen 
vidare ett mer självständigt ansvar för genomförande av omregleringsförfarandet 
i jämförelse med de andra studerade länderna, se tab. 6.3.1. 
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Tabell 6.3.1 Ansvarig part för genomförande av omregleringsförfarandet. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
S 

 
K/S/U 

 
S/K och M 

 
M 

K  Kommun 
M Markägarorganisation 
S  Statlig organisation 
U Övrig utomstående part 
 
 
Kommunen synes ha en stark ställning under omregleringsförfarandena i de 
studerade länderna med undantag för Finland men i praktiken torde den dock 
vara starkare än vad som framgår av figuren (tab. 6.3.2). På sätt och vis är detta 
också förståeligt eftersom finska omregleringsförrättningar närmast är ett 
verktyg för plangenomförande inom områden för privat bebyggande, dvs. där 
fastighetsbildning av byggnadsplatser traditionellt varit markägares skyldighet. 
Byggande av infrastruktur ingår inte heller. Detta ger markägarna en betydande 
ställning vid förrättningen om än inte så väsentlig som i Frankrike där mark-
ägarna har ansvaret för utförande av omregleringen (tab. 6.3.3). Eftersom 
planläggning har företräde i Finland framför omregleringsförrättning är om-
regleringsförrättningen inte rätt forum för markägare att påverka kommunen. 
Påverkan sker närmast vid planläggning. Kommunen har däremot möjligheter 
att påverka markägare ännu vid förrättningen. Kommunen är sakägare i 
förrättningen och kan besluta om kommunens fastigheter eller andra områden 
skall tas med i förrättningen eller inte. I Sverige och Frankrike är omreglerings-
förfarandet ett klart påverkansverktyg för såväl markägare som kommun. I 
Tyskland är bilden lite oklar men eftersom planläggning och Umlegung ofta 
genomförs parallellt torde förfarandet också där vara ett verktyg för kommunalt 
och enskilt inflytande (se kap. 2.5.2). 
 
 
Tabell 6.3.2 Kommunens ställning under omregleringsförfarandet. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
+ 

 
+++ 

 
++ 

 
++/0 (utan POS) 

0  anspråkslös 
+  ganska stark 
++ stark 
+++  mycket stark 
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Tabell 6.3.3 Markägarnas ställning under omregleringsförfarandet. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

+  ganska stark 
++ stark 
 
 
Omregleringsmyndighetens ställning vid omregleringsförfarandena är påtaglig i 
Finland såsom också i Tyskland. I Sverige och Frankrike (den sakkunnige 
anställd vid AFU) torde den normalt inte vara så framträdande beroende på den 
styrka andra parter har under förfarandet (tab. 6.3.4). Övriga parters ställning 
som helhet är begränsad i alla länderna utom vid planläggnings- och tillstånds-
momenten. Här har de en betydelsefull roll, särskilt i Sverige och Frankrike. 
 
 
Tabell 6.3.4 Omregleringsmyndighetens position under omregleringsförfa-

randet. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

+ ganska stark 
++ stark 
 
 
Som helhet verkar omregleringens organisation ge problem för planläggningens 
anknytning till omregleringen. Då omregleringen baserar sig på en föregående 
plan och då endast en part utför omregleringen är dess organisering entydig 
såsom i Finland167 (tab. 6.3.5). Särskilt i Sverige är organiseringen så splittrat att 
genomförandet nästan med nödvändighet orsakar problem för verksamheten (se 
kap. 4.3.2). 
 
 

                                                 
167 Detta kan emellertid förorsaka problem rörande samverkan och 

samförstånd mellan planläggnings- och omregleringsmyndigheter 
(se också kap. 6.5). 
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Tabell 6.3.5 Tydligheten i omregleringsförfarandets organisering. 
 

 
 

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
 

 
++ 

 
+ 

 
0 

 
+ 

++  tydlig 
+   ganska tydlig 
0   otydlig 
 

6.4 Processer inom finsk reglering av byggnadsmark  
 
Processen vid omreglering av byggnadsmark varierar kraftigt mellan länderna, 
vilket redan organiserandet av omregleringen gav anledning att ana. I detta 
kapitel strävas efter att granska omregleringsprocessen på basen av den i kapitel 
2.6 framställda indelningen (förprocess, egentlig process, efterprocess) utan att 
detaljerat beskriva processen. Slutligen granskas den finska processen med hjälp 
av en kombinerad process- och aktörfigur. Tyngdpunkten ligger i att beskriva de 
huvudsakliga dragen. I slutet av avsnitt 6.5 beskrivs hur reglering av byggnads-
mark är sammankopplat dels med hela exploateringsprocessen och dels med 
planläggnings processen. 
 
Omregleringsprocessen i Finland har i egenskap av att vara en förrättnings-
process lång tradition och specialister känner processen och dess egenskaper väl. 
Traditionellt uppdelas en skiftesförrättning i tre faser: förutsättningsfasen, 
skiftesförslagsfasen och likvidsfasen. Därtill finns en verkställande fas eller 
efterfas som följer den egentliga förrättningsfasen. Plannyskiftet hade alla dessa 
faser men vid reglering av byggnadsmark har skiftes- och likvidsfaserna slagits 
samman, närmast för att effektivisera genomförandet av förrättningen. Således 
har RBM just den profil som framkom i kap. 2.6. 
 
Förprocess 
 
Förrättningen för reglering av byggnadsmark föregås av detaljplanläggning där 
utförande av omreglering tillåts. Omregleringen ansökas av markägare inom i 
planen bestämt område eller av kommunen innan detaljplanen har vunnit laga 
kraft. Ansökan lämnas till statens lantmäteribyrå. Lantmäteridirektören ger 
förordnande till förrättningen åt förrättningsingenjören efter det att detalj-
planeförslaget utställts (KML 114 §). Därmed blir förrättningen anhängig gjord. 
Efter behövliga arkiv undersökningar kallar förrättningsingenjören sakägare och 
två gode män till förrättningssammanträde. När sammanträdet öppnas inledes 
förrättningen. Innan förrättningsmännen fattar beslut om verkställande av 
förrättningen, måste de göra en utredning om omregleringsområdet och 
förutsättningarna för förrättningen samt låta sakägarna yttra sig över utredningen 
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(KML 116 §). Ett kommunägt område får som regel medtas i omreglerings-
området endast efter kommunens medgivande. Samrådet och utredningen leder 
nödvändigtvis till flera sammanträden före beslut om verkställande kan fattas 
och ökar således kostnaderna. Efter utredningen beslutar förrättningsmännen om 
verkställande av omreglering och om omregleringsområdet. En sakägare får 
söka ändring i förrättningsmännens beslut om verkställande av förrättningen 
eller omfattningen av omregleringsområdet inom 30 dagar efter det att beslutet 
fattats. Det sker vid jorddomstol och vidare till högsta domstolen som har att 
bedöma om den skall bevilja prövningstillstånd (KML 231-235, 238 §§).  
 
Egentlig process 
 
Då beslutet om verkställande av förrättningen vunnit laga kraft och förprocessen 
därmed blivit slutförd kan planering och verkställande av den egentliga 
omregleringen inom omregleringsområdet inledas. Först upprättas behövlig 
karta och hävdebeskrivning. Alla fastigheter inom området värderas. Vid behov 
utförs också biförrättningar t.ex. rörande rågångar och ägobyten. Dessa beslut 
får överklagas särskilt under tiden som förrättningen pågår under förutsättning 
att förrättningsingenjören anser det vara ändamålsenligt medan förrättningen 
pågår. Besvär lämnas till jorddomstolen och vidare till högsta domstolen som 
ev. beviljar prövningstillstånd. Även vissa andra beslut, såsom rätten att vara 
sakägare kan överklagas medan förrättningen pågår (se kap. 6.2.11). 
 
På grundval av värderingar bestäms delningsgrunden. Därtill upprättas en 
omreglerings plan som anger bl.a. områden som avskiljs åt kommunen, områden 
som tilldelas delägarna, områden som inlöses, servitut, ersättningar som skall 
betalas och tiden för tillträde av områden (KML 119, 127 §§). Vid utarbetning 
av planen skall också planenliga fastigheter värderas. Omregleringsplanen 
förklaras för sakägare vid sammanträde. De bereds tillfälle att ta del av planen 
och framställa anmärkningar och yrkanden gällande den (KML 128 §). Planen 
ställs också ut för påseende på lantmäteribyrån eller motsvarande plats (KMA 
34 §). Då förrättningsmännen har behandlat anmärkningarna och kraven 
fastställer de omreglerings planen.  
 
När omregleringsplanen har fastställts bildas behövliga fastigheter (KML 129 
§). Då kostnaderna för förrättningen har blivit fördelade och alla ärenden 
behandlade avslutar förrättningsingenjören förrättningen (KML 190 §) och 
därmed är den egentliga processen slutförd (fig. 6.4.1).  
 
Efterprocess 
 
Sakägare får söka ändring i förrättningen genom besvär inom 30 dagar hos jord-
domstol, och vidare hos högsta domstolen (KML 231-235, 238 §§). Då 
förrättningen vunnit laga kraft görs anteckningar om förrättningen i fastighets-
registret. Behövliga utdrag ur den sänds till sakägare och myndigheter (KML 
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192 §; KMA 58-61 §§). Vid förrättningen bestämda ersättningar skall vanligen 
betalas inom tre månader efter avslutandet av förrättningen (KML 201-204 §§). 
 

 
Figur 6.4.1 Huvuddragen i processen vid reglering av byggnadsmark. 
 
 

6.4.1 Aspekter på omregleringsprocessen 
 
Reglering av byggnadsmark innehåller egentligen samma moment som tysk 
Umlegung. Antalet moment som skall utredas vid exploateringssamverkan och 
AFU-förfarandet är däremot betydligt fler (se tab. 4.4.1) vilket torde leda till 
höga kostnader under inledningsskedet av förfarandet och därmed till hög 
ekonomisk risk för initiativtagaren. På grund av här gjord granskning och tabell 
4.4.2 kan man konstatera att initiativtagarens ekonomisk risk i omreglerings-
förfarandets förprocess är liten i finska och tyska förfaranden. Detta kan 
innebära att risken blir större då man såsom i Sverige och Frankrike övergår från 
plangenomförande relaterat till gränser till en mer heltäckande verksamhet, 
nämligen utförande av exploatering. 
 

Detaljplan
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planförslaget
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Samråd med
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Processerna efter det egentliga beslutet om att förutsättningar föreligger för 
fortsatt arbete liksom själva omfattningen av det fortsatta arbetet blir bl.a. 
beroende av:  
 
-  om omregleringsplanen grundar sig på en detaljplan eller inte,  
-  om en plan föreligger redan innan förutsättningarna konstaterats vara 

uppfyllda,  
-  om den skall upprättas under förfarandets gång,  
-  hur omregleringen skall organiseras, och  
-  antalet möjligheter för att anföra besvär.  
 
Den finska omregleringen grundar sig på en befintlig plan vilket gör arbetet 
rätlinjigt. Vid de svenska och franska förfarandena är man däremot tvungen att 
föra omfattande förhandlingar med kommunen i samband med omreglerings-
förfarandet. Behovet av förhandlingar kan vidare vara en central orsak för att 
markägare organiseras vid förfarandet. 
 
Vid svenska och franska omregleringar ingår vanligen också anläggande av 
behövlig infrastruktur vilket leder till klart mer omfattande processer än i 
Finland och Tyskland. Arbetet hör dock inte till den egentliga fastighetstekniska 
eller formella processen utan utförs av samfällighetsföreningar. 
 
Det finska omregleringsförfarandet kan således beskrivas genom den tredelade 
processmodellen, trots att processen avviker klart på många punkter från de 
andra studerade förfarandena. Detta säkerställer att processmodellen ger en god 
grund till analys. 
 

6.5 Reglering av byggnadsmark och exploateringsprocess 
 
I detta avsnitt granskas omregleringsförfarandets roll vid markexploaterings-
processen och därefter dess anknytning till detaljerad planläggning.  
 

6.5.1 Omregleringens uppgift inom markexploatering 
 
Reglering av byggnadsmark syftar snarast till att fördela byggrätterna rättvist 
markägare emellan samt att anpassa fastighetsgränser till den nya detaljplanen. 
Redan detta ger vid handen att omregleringsuppgifterna är begränsade i relation 
till alla uppgifter under en markexploatering. Bl.a. hör förverkligande av infra-
strukturen inte till omregleringen. Det är momenten privat initiering, tillstånds-
givning, markåtkomst och utvärderingar som närmast hör till de uppgifter av 
hela markexploateringsprocessen som förverkligas vid omregleringen (tab. 
6.5.1). Utvärderingar behandlar närmast utvärdering av förrättningens förut-
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sättningar (innehåller inte ekonomiska kalkyler), utvärdering av behövliga 
ersättningar och förrättningskostnader. Vid reglering av byggnadsmark är 
situationen ganska snarlik. Tillståndet för omreglering ges genom godkännande 
av detaljplan som innehåller en behövlig planbestämmelse. Alla de uppgifter 
som kan genomföras med RBM (liksom tidigare med plannyskifte) kan också 
genomföras med stöd av alternativa metoder. Undantaget är fördelning av 
byggrätter. Omfattning av den finska omregleringen är liksom tysk Umlegung 
begränsade sett utifrån markexploaterings processen (se kap. 4.5.1). 
 
 
Tabell 6.5.1 Moment ur markexploateringsprocessen som behandlas vid 

omreglering av byggnadsmark (kompletterad från tab. 4.5.1). 
 

 
Moment  

 
Finland 

 
Tyskland 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Privat initiering 

 
x 

 
 

 
x 

 
x 

 
Tillståndsgivning 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Markåtkomst 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Detaljplanering 

 
 

 
(o) 

 
o 

 
x 

 
Utvärdering 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Projektering 

 
 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Finansiering 

 
 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Byggande av infrastruktur 

 
 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 
Förvaltning av infrastruktur 

 
 

 
 

 
(x) 

 
(x) 

 x  ingår alltid i systemet 
(x)  kompletterar systemet men behöver inte utnyttjas 
 o  kopplat till systemet men ingår ej 
(o) kan vara kopplat till systemet 
 
 

6.5.2 Olika aktörers uppgifter vid markexploatering i samband med omreglering 
 
Det är också av vikt att klarlägga olika aktörers ansvar vid omreglering av 
byggnadsmark. Detta görs med hjälp av Ernald Borges’ (1996 s. 42-45) modell 
för beskrivning av exploateringsprocessen, men här anpassad till omreglering 
(tab. 6.5.2; se kap. 2.5.1 och 4.5.2). 
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Tabell 6.5.2  Aktörers ansvar för olika moment av exploateringsprocesser 
vid omreglering av byggnadsmark i de studerade länderna 
(kompletterad från tab. 4.5.2). 

 
 
Moment 

 
Finland 

 
Tyskland* 

 
Sverige 

 
Frankrike 

 
Initiering 

 
M/K 

 
K 

 
M/K 

 
M/K (S) 

 
Markförvärv 

 
K (M) 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF/K 

 
Omregleringsförfarande  

 
OM 

 
OM 

 
OM (SF) 

 
SF/S 

 
Icke produktionsförberedande 
planprocess 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

 
Produktionsförberedande 
planprocess 

 
K 

 
K 

 
K (SF) 

 
SF(K)(S) 

 
Tillståndsgivning 

 
K 

 
K 

 
K 

 
K 

 
Utvärdering 

 
OM/K 

 
OM/K 

 
OM/SF(K) 

 
SF (S) 

 
Genomförandeavtal 

 
 

 
 

 
SF/K 

 
SF/K 

 
Avgiftsuttag/finansiering:   
Omreglering 

 
M/K 

 
K 

 
SF 

 
SF (K) 

 
Avgiftsuttag/finansiering:      
Gemensamma anordningar 

 
K/M 

 
M/K 

 
SF (K) 

 
SF/K 

 
Byggprocess: Gemensamma 
anordningar 

 
K 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF (K) 

 
Överlåtelse/förvaltning:   
Gemensamma anordningar 

 
K 

 
K 

 
SF (K) 

 
SF (K) 

Aktörer: K = kommun/stat, OM = omregleringsmyndighet, SF = 
samfällighetsförening, M = markägare/byggherre, S = sakkunnig konsult  
Sekundär/indirekt aktör inom parentes. 
* Ofta OM = K 
Förutsättningar: Detaljplan168 vid RBM; detaljplaneområde vid UL; detaljplan utan 
kommunalt huvudmannaskap vid ESL, genomförandeavtal; i kommun med POS vid 
AFU de remembrement, genomförandeavtal. 
 
 

                                                 
168  Inom stranddetaljplaneområden är markägares ansvar betydligt 

större. 
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Tabellen tydliggör att kommunens roll i Finland är central även vid mark-
exploatering som inkluderar omreglering. Kommunens roll är också central i 
den meningen att den har rätt att besluta om RBM får användas eller inte. Detta 
borde ge kommunen en ökad frihet vid planutformingen, vilket borde främja 
skapandet av bättre miljöer. Förhoppningsvis bör förfarandet också ge högre 
lönsamhet. För markägare kvarstår möjligheten att använda RBM för vinst-
fördelning samtidigt som fastighetsstrukturen anpassas i ett sammanhang till 
plan. Direkta kostnadsbesparningar torde förfarandet inte ge upphov till förutom 
kanske för kommunen i jämförelse med normal fastighetsbildning. Således torde 
markägare inte kunna uppnå direkt nytta av att initiera en förrättning. De 
väsentligaste nyttor torde ha uppstått redan vid planläggning. Därför är 
planprocessen av allt att döma ytterst central för markägares intressebevakning. 
Omregleringsmyndigheters roll vid omreglering är betydelseful men inom 
markexploateringsprocessen som helhet är den begränsad. Markägarnas roll 
efter initieringen består närmast i att delta i förfarandet och delvis i att stå för 
kostnadstäckning.169 
 
Analysen visar att markexploatering primärt är en kommunal angelägenhet vid 
omreglering såsom vid vanlig exploatering i Finland. Detta liknar tysk 
Umlegung fast där är kommunens roll än större och också kommunens 
möjlighet att dra nytta från förfarandet. I Sverige och Frankrike framträder 
markägares roll och ansvar att gemensamt utföra en önskad exploatering 
betydligt klarare, dock utan att kommunen förlorar sin kompetens att besluta om 
vad som får förverkligas.170 Två huvudprinciper vad gäller ansvarets omfattning 
framträder således.  
 
Omregleringsmyndighetens roll är närmast att leda hela omregleringsprojektet 
med dess utredningar och beslutsfattande, dvs. fungera som en slags medlare. 
Den roll som framträder för omregleringsmyndigheten i den allmänna 
beskrivningen av exploateringsprocessen är ganska begränsad, även om rollen i 
praktiken är uppenbart central för förverkligandet av markexploateringen. 
Fastighetsägarnas ställning torde på grundval av omregleringsförfarandets 
påverkningsmöjligheter vara starkare än vad den genomförda granskningen låter 
förstå.  
 

                                                 
169 Själva husbyggandet är markägares sak, men detta skede ingår inte i 

denna undersökning. 
170  Motsvarande inom stranddetaljplaneområden i Finland. 
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6.5.3 Anknytning till markanvändningsplanering 
 
Ovan har både separat planläggning och planläggning i samband med om-
reglerings- och exploateringsprocesser behandlats. Den redan genomförda 
granskningen visar att planläggning har en central ställning inom omregleringar 
för bebyggelse i de studerade länderna och att planläggning hör till omreglering 
på ett flertal olika sätt. I detta avsnitt är syftet att koncentrera studien på 
knytningen mellan planläggning och omreglering under finska förhållanden. 
 
I Finland grundar sig omregleringen på gällande detaljplan. Reglering av 
byggnadsmark kan genomföras inom områden där detaljplan för första gången 
fastställts, förutsatt att planen innehåller en bestämmelse som säger att området 
kan genomgå omreglering av byggnadsmark. Ansökan om förrättning skall 
göras innan planen vunnit laga kraft. Förrättningsförordnande kan ges efter det 
att ett planutkast utställts för allmänheten. (KML 113-114 §§) Kopplingen 
mellan omreglering och planläggning har ordnats så, att planläggningsprocessen 
föregår omregleringen och möjliggör den såvida behov anses föreligga vid 
planläggning. Denna konstruktion är till stor del helt förenlig med fastighets-
bildningslagen. Fastighetsbildnings systemets primära uppgift är att upprätthålla 
ett klart och tillförlitligt fastighetssystem men en viktig uppgift är också att 
förbättra befintlig fastighetsstruktur. På motsvarande sätt hör byggande och 
annan markanvändning till byggnadslagstiftningen och ombesörjes av bygglovs- 
och planläggnings myndigheter. Vid fastighetsförrättningar inom detaljplane-
lagda områden strävar man efter att främja plangenomförandet och anpassa 
fastigheterna till gällande plan. (RP 227/1994 s. 11-12) 
 
Kopplingen är dock inte alltid helt tydlig, eftersom man vid planläggning är 
tvungen att ta ställning till genomförandeverktyget, dvs. RBM 171. I princip kan 
detta anses vara fördelaktigt, då grundtanken inom planläggning måste vara att 
planen skall genomföras. Att upprätta en plan, vars genomförande saknar 
förutsättningar är inte ändamålsenligt. För att säkerställa att planen genomförs 
har man därför vid planläggning lagt stor vikt vid genomförandeaspekter och då 
särskilt i svensk, men också i tysk planläggningslagstiftning. Aspekten har ofta 
också betonats i Finland (bl.a. Viitanen 1991; MM 1992; Palmu 1993). 
 
En koppling likt den finska är dock problematisk såtillvida att planläggaren vid 
upprättande av planen inte vet om omreglering kommer att utföras. Planläggaren 
måste också vara väl insatt i hur omreglering fungerar. I praktiken saknar plan-

                                                 
171    Vid plannyskifte var kopplingen renare än vad som nu är fallet, 

eftersom planläggning inte var knuten till genomförande av 
omregleringen. Detta trots att förrättningsmännen hade möjlighet att 
föreslå en planändring. 
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läggare i Finland som regel sådan kunskap, och den finns nödvändigtvis inte 
heller i kommunerna. Planläggarna borde således ingående informeras om 
möjligheterna att utföra omreglering. 
 
I Tyskland har frågan lösts på så sätt att då förutsättningarna för omreglering 
föreligger är kommunen enligt byggnadslagstiftningen skyldig att anhängiggöra 
den. Om ett uppenbart omregleringsbehov inte beaktats vid planläggningen är 
det sannolikt att planen upphävs vid en eventuell rättslig prövning. I Sverige 
framförs möjligheten att utföra omreglering i flera sammanhang i PBL och 
synliggörs i olika publikationer med råd om planläggning och plangenom-
förande. Planläggarna kan därmed inte undgå att bli informerade om 
omregleringsmöjligheterna. I Finland verkar det som om sådan information ännu 
är närmast obefintlig, vilket torde leda till att möjligheterna att använda RBM 
minskar172. 
 
Reglering av byggnadsmark är dock klart knutet till planläggning. Växelverkan 
mellan processerna är emellertid relativt svag. Situationen torde bäst beskrivas 
av alternativ B i figur 2.7.3. Planläggnings- och omregleringsprocessernas 
koppling till varandra har framställts i figur 6.5.1. 
 
I Finland är omregleringens relationen till planläggning i första hand att 
genomföra planen ty förrättningen utförs först efter planläggning. Det är endast i 
Finland av de studerade länderna som planläggning står helt utanför omreglering 
(se kap. 4.5.3). Detta gör samtidigt att organisering av omregleringsförfarandet 
är relativt tydlig (se kap. 6.3). 
 
 

                                                 
172  Ekroos & Majamaa (2000 s. 248, 433) nämner dock omreglering av 

byggnadsmark i sin lagkommentar till MBL och då i samband med 
markägares rättigheter vid planläggning och också i samband med 
exploatering inom utvecklingsområden. 
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Planläggning

Reglering av 
byggnadsmark

Tid

 
Fig. 6.5.1 Koppling mellan reglering av byggnadsmark och planläggnings-

process. 
 

6.6 Ekonomisk mekanism vid finsk reglering av byggnadsmark 
 
Hanteringen av de ekonomiska förhållanden vid omregleringsförfaranden består 
bl.a. av fördelning av omregleringskostnader och nytta/vinst, bestämmande och 
betalande av ersättningar, betalningseftergifter osv. (se kap. 4.6). I KML stadgas 
ganska klart att hänsyn skall tas till marknadssituation vid vinst- och kostnads-
fördelning men inte för att åstadkomma markexploateringsvinst utan närmast för 
att åstadkomma rättvisa. Detta kan ha lett till inflexibilitet i regelsystemet och 
eftersom samtidigt småägares rättigheter betonas kan det leda till en ovilja mot 
förfarandet bland större markägare, vilket i sin tur torde minska omregleringens 
användnings möjligheter i Finland. 
 

6.6.1 Helhetslönsamhet 
 
Helhetslönsamheten (vinstkravet) betonas inte i förutsättningskraven för det 
finska omregleringsförfarandet i motsats till vanligt nyskifte (jmf. KML 113 
med 67 §§). Regleringen av byggnadsmark innehåller inte heller någon 
mekanism som skyddar markägare från förlust. Risken för förlust som helhet 
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kan tolkas vara påtaglig. Vid alla de andra studerade omregleringsförfarandena 
torde risken för förlust vara mindre (tab. 6.6.1). 
 
 
Tabell 6.6.1 Delägarens risk för förlust vid omreglering, se tab. 4.6.1.173 
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0   ingen risk 
(+) smärre risk 
+  synbar risk 
 

6.6.2 Samhällelig vinst 
 
Trots att omregleringsverksamheten inte innehåller något direkt vinstkrav, torde 
strävan vara att omreglering alltid skall vara ekonomiskt lönsam. Då vinst 
uppstår, torde den fördelas å ena sidan mellan samhället och deltagarna och å 
andra sidan inbördes mellan deltagarna. Vid reglering av byggnadsmark torde 
samhälleliga nyttorna vara tydliga. Vid planläggning kan redan existensen av 
RBM möjliggöra upprättande av bättre och mer ekonomiska planer. Ett 
effektiviserat plangenomförande kan åstadkomma inbesparningar, särskilt inom 
tillbyggnadsområden t.ex. genom effektivisering av användande av befintligt 
infrastruktur, bevarande av befintliga sociala strukturer och bevarande av natur 
eftersom nya områden inte behövs tas i anspråk för byggande. För att uppnå 
sådana nyttorna borde kommunerna också kunna marknadsföra fördelarna, som 
kan leda till bättre boendebelåtenhet. Snabb anskaffning av allmänna områden 
har dock kritiserats vid diskussionerna om behovet av ny lagstiftning om RBM 
(se t.ex. MmVM 45 s. 25-26). Förutom dessa delvis indirekta nyttor kan 
kommunen dra direkt nytta av att markägarnas gratisöverlåtelse maximeras 
inom omregleringsområdet samtidigt som den själv har möjlighet att välja om 
områden ägda av kommunen skall tas med i omregleringen eller inte. Dessutom 
kan kommunen i vissa fall som en följd av omregleringens kostnadsfördelning 
erhålla en tilläggsnytta, men detta behandlas närmare i kapitel 6.6.4. 
 
I samband med reglering av byggnadsmark har kommunen rätt att besluta om 
dess fastigheter skall tas med i omregleringen. Enligt regeringens proposition 
kan kommunen inte, uppenbarligen på grund av sitt planläggningsmonopol, 
likställas med andra markägare då fördelning av byggnadsrätt mellan mark-
ägarna hanteras (KML 115 §; RP 227/1994 s. 46). Med hjälp av denna regel 

                                                 
173  För initiativtagaren är risken större, se kap. 4.6.4 och 6.6.4. 
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torde kommunen vid omreglering kunna medta de av sina områden som i planen 
inte har erhållit någon byggnadsrätt, medan de som fått byggnadsrätt lämnas 
utanför. På detta sätt skulle kommunen kunna maximera sin nytta vid utjämning 
av byggnadsrätten i samband med omreglering174. I övriga länderna har inte 
kommunerna motsvarande särrättighet. För samma ändamål synes emellertid de 
tyska kommunernas rätt att vid Umlegung tillgodogöra sig omregleringsvinsten 
samt de exploateringsavtal som upprättas i samband med omregleringen i 
Sverige och Frankrike kunna användas. 
 
Med stöd av KML 122 § kan kommunen maximera markägarnas skyldighet att 
gratis överlåta mark för gatuområde i samband med reglering av byggnadsmark. 
Den markpolitiska fördelen är knappast betydande, eftersom kommunen ändå 
har rätt att uppbära avgifter av markägare, vars fastigheter inte måste överlåta 
mark gratis i samma utsträckning som övriga fastigheter (MBL 105 §). Sådana 
ersättningar enligt den s.k. avundsparagrafen (BL 75, 106 §§) har dock inte 
använts i någon större omfattning av kommunerna (Hyvönen 1988 s. 782). 
 
De samhälleliga vinster som uppkommer vid finsk omreglering liknar som 
helhet dem vid de studerade utländska omregleringarna (se kap. 4.6.2). 
 

6.6.3 Vinstfördelning mellan deltagare 
 
Vid reglering av byggnadsmark fördelas en eventuell vinst mellan markägarna 
utifrån av fastigheternas värde före planläggning. Det synes inte ens vara möjligt 
att överenskomma om annan fördelning. Därför uppkommer situationer, särskilt 
berörande redan bebyggda fastigheter, där denna fördelningsgrund inte verkar 
leda till en rättvis vinstfördelning. Saken behandlades redan vid bestämmande 
av delningsgrunden i kapitel 6.2.3 och upprepas inte här. Detta och småägares 
rättigheter vid tilldelning kan leda till svårigheter med acceptansen av 
förfarandet och även till en minskning av samhälleliga nyttor. Flexibilitet vid 
vinstfördelning verkar vara en viktig grund för användande av omregleringar 
utomlands (se kap. 4.6.3). 
 

6.6.4 Finansiering 
 
I kapitel 4.6.4 om analys av finansieringsfrågor i omregleringsprocesser delades 
processen upp efter dess olika delar, nämligen efter förprocess, egentlig process 
och efterprocess. Förprocessens kostnader kan ge upphov till en betydande 
                                                 
174    Genom att planlägga byggnadsrätt enbart på egna områden kan 

kommunen visserligen erhålla en än större nytta, men detta kan dels  
försvaga plankvaliteten, dels få betänkliga politiska följder. 
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ekonomisk risk för initiativtagaren. Risken är beroende på typ av omreglering 
och om den egentliga omregleringen aldrig blir av (se kap. 4.6.1).  
 
Omfattningen av utredningsskedet verkar variera kraftigt mellan länderna. 
Omfattningen inverkar på den ekonomiska risk som (oftast) initiativtagaren tar: 
ju mer heltäckande utredningar som krävs för att fatta beslut om en omreglering, 
desto större är den risk som förorsakas initiativtagaren. Ju större denna risk är, 
desto färre kan därför i praktiken ta initiativ. Därför verkar samhället ofta stöda 
påbörjandet och/eller genomförandet av omreglering, t.ex. i Sverige och Frank-
rike. I Tyskland ansvarar istället kommunen för hela förfarandet men tar också 
alla vinster. I Finland kan man däremot inte anse att något subventionssystem 
föreligger.175 Å andra sidan torde den risk som följer av de inledande utrednin-
garna rent ekonomiskt anses ha varit relativt liten beroende på det snäva och 
normalt tydliga utredningsskedet i omregleringen (högst några tusen mark). 
Initiativtagande är också relativt lätt (se tab. 6.6.2). 
 
 
Tabell 6.6.2 Storleken på den ekonomiska risk initiativtagaren tar i för-

farandets utredningsskede (se kap. 4.4.4 och 4.6.4). 
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För den egentliga processens förrättningskostnaderna ansvarar fastighetsägarna 
och kommunen gemensamt vid RBM. Byggnadsförluster däremot betalas av 
andra markägare än kommunen (se kap. 6.2.6). Kostnaderna torde vara betydligt 
lägre än förfarandekostnader i Frankrike och i Sverige, eftersom det i samband 
med omregleringen inte upprättas detaljplan, inte byggs någon infrastruktur och 

                                                 
175  Vid beskattningen av realisations- och överlåtelsevinst torde dock 

en nedsättning kunna erhållas i vissa fall, t.ex. då omregleringen har 
förhindrat en i övrigt nödvändig inlösensförrättning. Vid byte av 
områden i samband med omreglering behöver man inte heller betala 
kapitalöverföringsskatt som är fallet vid markbyte enligt 
jordabalken (men ej vid ägobyte enligt KML). Dessutom innehöll 
föreslaget till ny markanvändnings- och bygglag ett förslag att 
kommunerna skulle få rätt att nedsätta fastighetsskatten inom s.k. 
utvecklingsområden (Kom 1997:16 § 111), men detta förslag gick 
inte genom. 
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markägarna tvingas inte heller lösa in områden i någon större utsträckning. 
Dessutom underlättas kostnadsbelastningen för delägarna av att kommunen i 
samband med RBM är skyldig att lösa in de områden som i planen avsatts för 
allmänt bruk. Kommunen är också skyldig att delta i förrättningskostnaderna. 
Kommunens andel följer direkt av lagens stadganden, enligt vilka kostnaderna 
fördelas mellan kommunen och deltagarna i förhållande till värdet på de 
områden de tilldelas (KML 130 §).  
 
I Finland består kostnader för efterprocessen närmast av betalning av 
ersättningar, registrering och möjliga besvär och således är de betydligt lägre än 
särskilt i Sverige och Frankrike. Kostnader för infrastruktur är normalt höga vid 
markexploatering. Dessa ingår dock inte i omregleringen i Finland. I visst 
avseende tar dock finska markägare del i dessa kostnader. Det sker vid reglering 
av byggnadsmark om deras gratisöverlåtelse av gatuområden maximeras vid 
förrättningen. Senare vid anslutning av VA och dylika ledningar kommer de att 
betala anslutningsavgifter såsom vid normala exploateringar (se kap. 5.3). 
 
 

6.7 Omfattning och erhållna erfarenheter 
 
I Finland genomfördes under den tid lagen så tillät sannolikt endast ca halvt 
dussin egentliga plannyskiftesförrättningar (Viitanen 2000). Ett flertal 
anhängiggjordes på 1960-talet, men drogs antingen tillbaka eller avbröts 
(Koppinen 1994). Lagstiftningen om reglering av byggnadsmark trädde i kraft i 
början av år 1997 och några förrättningar torde ännu inte ha inletts. Om-
regleringsverksamheten har således varit obefintlig, vilket är tvärtemot 
förhållandet i Tyskland och Frankrike (se kap. 4.7). Detta innebär att finska 
erfarenheter av omreglering är minimala. 
 

6.7.1 Erhållna erfarenheter av plannyskifte 
 
Såsom konstaterats, har sannolikt endast få egentliga nyskiften enligt plan-
skifteslagen genomförts i Finland under de 30 år som möjligheten funnits. Den 
första förrättningen verkställdes genast efter att lagen trädde i kraft och de tre 
sista just före PlanSL upphävdes. De verkställda förrättningarna visar, att man 
genom plannyskifte snabbt och effektivt kunde anpassa fastighetsindelningen 
enligt en plan, då sakägarna och kommunen åtminstone i huvudsak var överens 
om att förrättningen borde genomföras. Den första tog ca ett år, de tre sista 
förrättningarna påbörjades och avslutades på samma dag (förberedande arbeten 
och diskussioner hade utförts före förrättningsansökan). Ifall en enda sakägare 
skulle ha motsatt sig förrättningen aktivt, så hade det blivit en betydligt mer 
långdragen process pga. domstolsbehandlingar. På detta sätt kan man anta att 
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avgränsningen av förrättningsområdet har en avgörande betydelse för att 
förrättningen skall kunna genomföras smidigt: detta framgår tydligt av genom-
förda förrättningar. Också Koppinen (1967) har konstaterat, att bestämmelserna 
om plannyskifte inte var tillräckligt användningsbara förutom i enkla specialfall. 
Med hjälp av förrättningen kunde man inte (i huvudsak) påverka planläggningen 
av området och inte heller jämna ut plannyttan, varför förrättningen ”bara” 
utgjorde en omreglering lik ägobyten. (Viitanen 2000) 
 

6.7.2 Fältexperiment med reglering av byggnadsmark 
 
Lantmäteriverket, Finska Kommunförbund och Riihimäki stad utförde en 
experimentutredning om möjligheten att använda förfarandet för reglering av 
byggnadsmark år 1996 (Seppälä 1996). Försöksområdet var ett delvis efter 
andra världskriget bebyggt egnahemshusområde inom Riihimäki stad. Området 
var ca 25 ha med nästan 50 lägenheter och ca 45 markägare. Största delen av 
fastigheterna var ca 2000 m2, men ett företag ägde en fastighet om ca 4,5 ha och 
staden tre om ca 4,5 ha tillsammans. Vidare hade en markägare ca 2 ha (fig. 
6.7.1). 
 

 
 
Fig. 6.7.1  Experimentområdet i Riihimäki, fastighetsstruktur före plane-

förslaget samt stadens ägor (Seppälä 1996) 
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Företagets och stadens fastigheter var obebyggda. Det hade upprättats ett 
stadsplaneförslag inom området. Enligt förslaget skulle 82 egnahemstomter och 
4 radhustomter bildas (fig. 6.7.2).  
 

 
 
Fig. 6.7.2  Experimentsområdet i Riihimäki, planförslaget (Seppälä 1996). 
 
 
Vid utredningen värderades fastigheterna före och efter planeförslaget och ett 
omregleringsplaneförslag upprättades. Det visade sig att fördelningen kunde 
genomföras men att var och en av ägarna till de bebyggda byggnadsplatser 
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skulle ha fått ca 1,5 tomter dvs. en halv tomt mer än de hade tidigare utan att de 
hade tillsjutit någon ny mark för exploatering. De stora markägarna skulle ha 
blivit ”förlorare” vilket ledde till att staden konstaterade att det inte lönade sig 
delta i en sådan omreglering och det tycktes också som att företaget skulle 
kunna få ett betydligt bättre exploateringsavtal med staden utan egnahemsägare. 
Slutsatsen var att RBM inte skulle fungera inom förtätnings området och 
förrättningen blev inte tillåten i planen. 
 
Experimentet påvisade egenskaper i fördelningssystem som tycktes orättvisa 
(egnahemshus utan kommunal VA och gator skulle efter omregleringen få VA 
samt gatorna plus hälften av en ny tomt). Detta är ett allvarligt systemfel i ett 
system som strävar efter att öka rättvisan vid stadsbyggande och visar därmed 
att lagstiftning skulle tjäna på att förnyas, åtminstone gällande fördelnings-
systemet. Däremot torde förfarandet fungera väl inom områden med jämna 
markvärde. 
 

6.8 Effektivitet och funktionalitet 
 
I detta kapitel granskas hur omregleringsförfarandenas målsättningar uppfylles. 
Särskilt granskas de allmänna målsättningarna, de enskilda markägarnas mål-
sättningar och kostnadseffektiviteten. Som utgångspunkt har analysen som 
utfördes i kap. 6.1 använts. 
 

6.8.1 Uppfyllande av omregleringsförfarandets allmänna målsättningar 
 
Från reglering av byggnadsmark finns än inga erfarenheter och därför skall 
analysen baseras på tolkning av befintligt material och allmän kännedom av 
finsk markexploateringsverksamhet. 
 
I kapitel 6.1 konstaterades att målsättningar med reglering av byggnadsmark var 
närmast att underlätta planläggning, främja plangenomförande med att 
underlätta fastighetsbildning i de områden som i plan avsatts för olika ändamål 
och utjämna fördelning av byggnadsrätter mellan markägare. Såsom redan har 
noterats är det svårt att uppnå dessa målsättningar vid planläggning, särskilt som 
planläggaren inte kan veta om omregleringen kommer till stånd eller ej vid 
upprättandet av planen och som han/hon under alla förhållanden skall försöka 
behandla markägare rättvist vid planering. Vid utjämning av byggnadsrätter 
föreligger också svårigheter att uppfylla målsättningar beroende på inflexibilitet 
i fördelningssystemet såsom konstaterades i kapitel 6.7. Den tredje målsätt-
ningen torde närmast betyda främjande av fastighetsbildning för särskiljande av 
allmänna områden och områden för privat byggande. Detta kan ses som ett 
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kommunalt mål men i praktiken torde detta inte ha någon betydelse beroende på 
att dessa områden normalt kan ianspråktas av kommunen utan större besvär. 
 
Markpolitiskt sett torde den kommunala nyttan med reglering av byggnadsmark 
bestå av möjligheten att påskynda plangenomförandet och att i vissa fall främja 
förutsättningarna för att ingå planläggningsavtal. Den största nyttan är dock 
sannolikt möjligheten att behandla markägarna mer rättvist i vissa 
planläggnings situationer och därmed kanske kunna upprätta bättre planer än vad 
som tidigare varit fallet. Andra fördelar är att omregleringsförfarandet kan locka 
markägare att investera i utveckling av sin omgivning och att behovet av 
tvångsinlösen kan minska. Det är dock tveksamt om reglering av byggnadsmark 
med nuvarande bestämmelser kan anses uppfylla de allmänna målsättningar man 
uppställt för förfarandet.  
 

6.8.2 Reglering av byggnadsmark som metod att förverkliga markägarnas mål-
sättningar 
 
För de markägare som vill genomföra en exploatering torde fördelarna höra till 
själva genomförandet av processen. De viktigaste aspekterna torde härvid vara 
att få processen påbörjad, att påverka processens gång och dess resultat samt att 
erhålla en rättvis nytta av processen. 
 
Reglering av byggnadsmark verkar i första hand vara tänkt att användas som ett 
kommunalt verktyg för att underlätta planläggning och påskynda plangenom-
förande. Markägarna har dock rätt att ansöka om förrättningen, förutsatt att 
kommunen har möjliggjort detta med en planbestämmelse (KML 114 §). Detta 
har motiverats med att en rättvis fördelning av byggnadsrätten markägarna 
emellan faller inom ramen för bevakning av markägarnas intressen (RP 
227/1994 s. 46). Markägaren är vid ansökan inte bunden av aspekten på rättvis 
fördelning av byggnadsrätten, utan omregleringen kan ansökas också med 
motivet att den är avsedd för att bilda planenliga byggnadsplatser176 och/eller 
avskilja allmänna områden för kommunalt bruk. Vid tidpunkten för ansökan vet 
markägaren dock inte om alla förutsättningar för förrättningen slutligen uppfylls, 
vilket det verkliga omregleringsområdet kommer att bli och på vilket sätt 
kommunen kommer att delta i omregleringen. Allt detta klarnar först då beslutet 
om verkställande av förrättningen fattas och vinner laga kraft. Om förut-
sättningarna inte uppfylls lämnas förrättningen därhän och sökande får som 
regel stå för förrättningskostnaderna (KML 179, 210 §§). Om alla förutsätt-
ningar däremot föreligger, men sökande anser att förrättningen inte tjänar de 
avsedda intressena, kan han/hon dra tillbaka sin ansökan men står även i det 

                                                 
176    Att plannyskiftet användes i så liten omfattning tyder på att behovet 

inte var stort. 
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fallet för förrättningskostnaderna (KML 178, 210 §§). Förrättningen förfaller 
dock inte enbart på ensidig begäran av den sökande, utan bara om ingen annan 
med rätt att ansöka om förrättningen inte kräver att den genomförs. Härmed kan 
det anses att det till ansökan hör en ekonomisk risk vars storlek eller sannolikhet 
inte är känd vid tidpunkten för ansökan. 
 
Om en markägare ändå vill att förrättningen skall utföras ställs han/hon inför 
åtskilliga problem. För det första skall han/hon bevaka att den bestämmelse som 
tillåter omregleringen intas i planen samt ansöka om förrättning innan planen 
fastställs. Om det inte i det utställda planeförslaget eller i den godkända planen 
finns någon tillåtande bestämmelse måste markägaren anmärka och/eller anföra 
besvär över detta, men samtidigt också för säkerhets skull ansöka om för-
rättning, för att resultatet, om besväret godkänns, säkert skall bli det avsedda. 
Om det däremot i den godkända planen finns en tillåtande bestämmelse och 
någon har ansökt om förrättning, skall också markägare ansöka för att vara säker 
på att den kommer att genomföras. Sökande har nämligen rätt att ensidigt dra 
tillbaka sin ansökan och inställa förrättningen innan förrättningens inledande 
sammanträde har hållits (KML 178 §) eller så kan ansökan vara så bristfällig att 
inget förrättningsförordnande kan ske på basen av den (KML 15 §). Alla 
markägare (och kommunen) som vill åstadkomma en omreglering skall alltså för 
säkerhets skull ansöka om förrättning innan planen vinner laga kraft, även om 
den tillåtande planbestämmelsen kan upphävas på grund av besvär. Som helhet 
kan detta anses vara ett oekonomiskt och förvirrande krav. 
 
Det torde kunna konstateras att reglering av byggnadsmark egentligen inte är 
avsedd att genomdriva markägares exploateringsprojekt, i motsats till vad som 
är fallet i Frankrike och också i Sverige. Det kan dock finnas fall, där 
kommunen tillåter att förrättningen utförs eller markägaren genom besvär lyckas 
få in en tillåtande bestämmelse i planen, där förrättningen kan främja genom-
förandet av markägares projekt. Härvidlag torde främst de i omregerings-
propositionen omnämnda situationerna med behov av intressebevakning för 
markägarna komma i fråga. Som genomförandeverktyg för markägare verkar 
RBM således vara ett alldeles för osäkert instrument (se också kap. 5.3). 
 
De markägare som motsätter sig omregleringen kan påverka beslutet om 
förrättningens förutsättningar i samband med omregleringen och eventuell plan-
läggning. I Finland har de markägare inom omregleringsområdet som motsätter 
sig förrättningen samma möjligheter att påverka som de som förespråkar den. 
 

6.8.3 Kostnadseffektivitet 
 
Det är nästan omöjligt att kunna utvärdera kostnadseffektivitet på ett pålitligt 
sätt vid de finska omregleringsförfarandena, men vissa förhållanden kan noteras. 
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För det finska plannyskiftet utvärderade Suomaa (1963) den först utförda 
förrättningens kostnader och konstaterade att med alternativa genomförande-
metoder skulle kostnaderna ha blivit betydligt högre. Motsvarande kan 
konstateras också för de andra förrättningar som utfördes 1990-talet (Viitanen 
2000). Således verkar PNS ha varit kostnadseffektivt i jämförelse med 
alternativa fastighetsbildningsförrättningar, åtminstone i enkla fall. 
 
Konkurrensförmågan hos reglering av byggnadsmark i jämförelse med 
alternativa metoder måste baseras på utförande av fastighetsregleringar inom 
området som genomförs på en gång. Den fastighetstekniska delen av 
omregleringskostnaderna torde till största delen bestå av fältarbeten, fastighets-
värderingar och upprättande av omregleringsplanen. Eftersom värderingar vid 
RBM skall utföras två gånger stiger värderingskostnaderna vid förfarandet. 
Upprättandet av omregleringsplanen torde däremot i allmänhet inte vara särskilt 
arbetskrävande eftersom markanvändningen lösts detaljerat redan i plan-
läggningsskedet. Fältarbeten torde kunna genomföras mer eller åtminstone lika 
effektivt som vid alternativa förfaranden. Detta är dock svårt att på förhand 
bedöma om RBM kommer att bli ett kostnadseffektivt förfarande eller inte. Det 
behövs erfarenhet från verkliga fall. Litet förvånande är det att denna fråga 
verkar vara oklar också vid utländska förfaranden men kanske pekar detta på att 
omreglering snarare är en fråga om viktiga principer än kostnadseffektivitet. 
 

6.8.4 Sammanfattande slutsatser om omregleringsförfarandenas funktions-
duglighet 
 
Fastän lagstiftning för reglering av byggnadsmark har varit i kraft sedan 1997 
synes inga förrättningar ha inletts, inte ens har användning av förfarandet tillåtits 
i detaljplan. De viktigaste orsakerna torde vara att man överhuvudtaget inte 
känner till möjligheten och metodens egenskaper. Lantmäteriverket, Finlands 
Kommunförbund eller miljöministeriet har inte utarbetat detaljerade 
hänvisningar för användandet av förfarandet och saken har inte heller diskuterats 
nämnvärt. En orsak till detta kan ha varit förväntningar på den nya mark-
användnings- och byggnadslag som trädde i kraft i 2000. Det har inte varit värt 
mödan att lära nya metoder i det gamla planläggningssystemet. Förnyelsen 
synes dock inte ändra planläggning i någon större utsträckning men det kan 
synas märkligt att MBL och dess lagförberedelsearbeten inte ens omnämner 
reglering av byggnadsmark liksom miljö ministeriets planbeteckningar (MM 
2000). En orsak torde vara att kommunrepresentanter varit ganska negativa mot 
förfarandet. Man har ansett att förfarandet inte behövs i Finland och att det inte 
för några fördelar med sig utan närmast nackdelar för plangenomförandet (se 
bl.a. Pekonen 1997). Attityderna verkar påminna om de farhågor som Larsson 
(1994a) tog upp då han talade om den offentliga sektorns rädsla att förlora sin 
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roll som utvecklingsledare i länder där kommunens roll traditionellt har varit 
stark vid detaljerat genomförande såsom den varit t.ex. i Sverige och Finland.177 
Dessa farhågor ser han dock vara överdrivna eftersom samhället i samband med 
omregleringen i alla fall har många möjligheter att övervaka verks amheten. 
 
I kapitel 4.8.4 diskuterades något om orsakerna till varför omreglering används 
flitigt i Tyskland, något i Frankrike och mycket litet i Sverige fastän för-
farandena verkar uppfylla de enskilt fastslagna målsättningarna relativt bra. 
Allmänna orsaker verkar inte finnas. Den enklare processen och organiseringen 
kan främja användandet i Tyskland men en enkel process kunde inte öka 
användning av det finska plannyskiftet. En komplicerad process verkar 
motverka användandet i Frankrike och Sverige. Den ekonomiska risken, särskilt 
för initiativtagaren, motverkar också men vid plannyskifte var inte heller 
initiateringsrisken stor. Den enda allmänna orsaken torde vara dålig kunnande 
och låg kännedom av förfarandet, vilket torde vara faktum åtminstone i 
Frankrike och Finland samt trots aktivt utvecklingsarbete kanske också i Sverige 
men inte i Tyskland. Emellertid verkar allt tyda på att landsvisa faktorer och 
traditioner torde vara de allra viktigaste orsakerna till användandet av om-
regleringsförfarandena och då inte minst förrättningsmännens professionella 
kunnande. Detta torde betyda att hela förfarandets struktur måste anpassas till 
landets egna förhållanden, krav och förväntningar vid uppställande av mål-
sättningar för organisering och detaljerade egenskaper. 
 
Om vi nu betraktar reglering av byggnadsmark skulle ovannämnda krav betyda 
att de redan tidigare noterade problem i regelverket och processen bör 
korrigeras. Dessutom borde förfarandets målsättningar ses över för att ta hänsyn 
till omregleringens kopplingar till markexploateringsprocessen som helhet. För 
detta torde de nya s.k. utvecklingsområdena enligt markanvändnings- och 
byggnadslagen ge goda möjligheter eftersom man kan i samverkan med alla 
parter inom ett avgränsat område öppet granska behövliga åtgärder och metoder 
för att åstadkomma önskade resultat. 

                                                 
177 I Finland kan det också vara fråga om gamla tvister mellan olika 

myndigheter och yrkesgrupper. Holma (1973) har belyst dessa 
tvister. 
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7 Sammanfattande villkor och uppslag till utveckling av 
institutet omreglering av byggnadsmark 
 
I detta kapitel framförs först sammanfattningsvis de slutsatser som jag med stöd 
av tidigare kapitel kan dra rörande egenskaper för en ”bra” omreglering av 
byggnadsmark i form av postulat. Den andra delen av kapitlet behandlar 
utvecklings möjligheter och -behov för den finska förrättningen för reglering av 
byggnadsmark mot bakgrund av den tidigare utförda analysen. RMB:s syften, 
förutsättningar och koppling till planläggning och byggnadslagstiftning granskas 
särskilt liksom vissa till processen hörande problem. Mycket av det som 
framförs här har behandlats tidigare i texten och även i de sammanhangen har 
ändringsbehoven framförts.  
 

7.1 Villkor för omreglering av byggnadsmark i allmänhet 
 
Undersökningen har visat viktiga aspekter till vilka hänsyn bör tas vid 
uppbyggande eller förnyelse av metoden för omreglering av byggnadsmark. Det 
visar sig tydligt att varje land och kultur fordrar system som växer fram ur dess 
egna traditioner och kulturarv. Ett färdigt system från ett land torde vanligtvis 
inte ha goda möjligheter att bli accepterat och använt i ett annat. Därför vill jag 
framhäva vikten av att anpassa metoder eller delar av dem till befintliga 
exploateringssystem så att man alltid granskar dem i perspektivet av nationella 
målsättningar. Således är de följande slutsatser som jag med stöd av tidigare 
kapitel kan dra rörande egenskaper hos en ”bra” omreglering av byggnadsmark i 
form av postulat sådana slutsatser som man vid praktisk tillämpning kan granska 
gentemot målsättningar för metoden i något särskilt land. Utgångspunkterna 
utgörs av de observationer som gjorts inom ramen för undersökningen. 
Ordningen för de punkter jag ställer upp utgör inte något kriterium för 
priotering. De har grupperats från allmänna målsättningar och villkor mot mera 
detaljerade frågor rörande proces sen och slutligen till att upprätthålla kunnandet. 
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1. Marknadsanpassning; omregleringen skall anpassas till kraven från systemet 

för fastighetsmarknader och markexploatering. 
 
Omreglering av byggnadsmark är inte avsett att skapa ett helt nytt system för 
genomförande, utan är en ”medicin” för att råda bot på brister inom existerande 
metoder. Därför är inte avsikten att omregleringen skall ta hand om hela 
markexploateringsprocessen, utan endast de delar som inte fungerar tillfreds-
ställande inom normala exploateringsprocesser. Av denna orsaken bör 
omregleringen anpassas till respektive lands marknadsvillkor, genom-
förandekultur och redan befintliga exploateringssystem. I annat fall är risken att 
omreglering antingen inte kommer att användas eller att exploaterings-
verksamhet påverkas på ett sätt som är skadligt för den totala effektiviteten. 
 
 
2. Lämplighet för exploateringsprocessen. Omregleringen skall främja genom-

förandet av exploateringsprocessen och omregleringens regelverk skall 
planeras uttryckligen så att det lämpar sig för exploateringsprocessen. 

 
Målsättningen med omreglering av byggnadsmark är att främja produktion av ny 
bebyggd stadsmark eller förnyelse av befintlig stadsmark. Omreglering är 
således klart förknippad med exploateringsprocessen. Beroende på land varierar 
antalet uppgifter i omreglering som berör exploateringsprocessen, men 
väsentligt är att omregleringsuppgifterna helgjutet anpassas till exploaterings-
processen. I de franska och svenska förfarandena innehåller omreglerings-
uppgifterna alla exploaterings processens skeden, förutom uppförandet av 
byggnaderna (AFU de groupement kan innehålla också detta). I dessa länder 
berör uppgifterna för processen således själva organiseringen av mark-
exploateringsprocessen.  
 
I Tyskland och Finland utgör omregleringen endast en mindre del ”i mitten” av 
markexploateringsprocessen, vilket betonar vikten av en noggrann koordinering 
mellan del- och helhetsprocessen. I Tyskland är förhållandet till planläggning, 
förutom i specialfall, entydigt reglerat i lag. Lagreglerat är också huvuddragen i 
genomförandet av infrastruktur och placering av byggnadsplatser, moment som 
följer efter omregleringen. Däremot är den nuvarande finska omregleringens 
koppling till särskilt planläggningen obestämd - i planläggnings lagstiftningen 
har frågan inte ens berörts. Lika obestämd kan den process som föregår 
omregleringen anses vara. 
 
 
3. Acceptans; de centrala aktörerna måste acceptera förfarandet. 
 
Positiv attityd bland markägare och allmänheten torde främja accepterandet av 
en metod vilket förstärks om deltagare också har verkligt inflytande under 



 

 341

förfarandet. I Frankrike och Sverige krävs att ett opinionsvillkor bland 
markägarna är uppfyllt för att omregleringsförfarandet skall kunna inledas. 
Kommunens (statens) godkännande förutsätts även. I Tyskland och Finland kan 
kommunen genomföra omregleringen helt mot markägarnas vilja, under 
förutsättning att alla lagliga villkor är uppfyllda.  
 
En mer omfattande användning av omreglering torde emellertid inte kunna 
grunda sig på tvång. Att använda tvång kan inte heller anses vara förnuftigt ur 
den synvinkeln att grundidén med omregleringen är att påskynda exploa-
tering/plangenomförande och då särskilt till förmån för markägarna (byggande) 
inom områden med många markägare. Situationer som förutsätter en omfattande 
användning av tvång torde vara lämpligare att hantera genom att lösa in 
äganderätten helt och hållet (jmf. punkt 12 och 23). 
 
  
4. En välkänd metod; de mest centrala delarna måste vara bekanta, nödvändiga 

och transparenta. För att garantera detta måste någon part ha ansvaret för 
marknadsföring av och information om metoden. 

 
Det tyska Umlegungsförfarandet är den enda omregleringsmetoden som 
uppfyller kravet på att vara välkänd. Där grundar sig användningen på en direkt 
lagskyldighet och kommunen har ett tydligt ansvar. Också det franska AFU-
förfarandet är välkänt inom regioner där man främst med stöd av kommunala 
organisationer lärt känna metoden. Eftersom huvudansvaret för AFU-
regleringen ligger hos markägarna och deltagande i omreglering ofta är en unik 
händelse för varje markägare, synes det emellertid vara svårt att hitta en part 
intresserad av att marknadsföra förfarandet i större skala. Trots att den svenska 
ESL-förrättningen marknadsförts på initiativ av statsförvaltningen har den 
endast nyttjats vid ett fåtal tillfällen, vilket pekar på bristfälligheter i processen 
eller på att omregleringen ger otillräcklig nytta. Den finska omreglerings-
metoden har förblivit helt okänd och används inte. 
 
 
5. Ekonomisk lönsamhet; detta är en viktig förutsättning om enskilda insatser är 

nödvändiga (vinsten behöver däremot inte vara stor eller mätbar direkt i 
pengar, om ägarna förbättrar sin egen boende- eller verksamhetsomgivning 
eller om vinsten är indirekt). 

 
Umlegung i Tyskland är en omreglering som sker på kommunens initiativ och 
bekostnad och kommunen får behålla den eventuella omregleringsvinsten. 
Markägaren får dock garantier om att fastighetens planenliga värde bevaras, dvs. 
eftersom planläggning beaktas torde markägarna dra nytta av omregleringen. En 
förutsättning för att utföra fransk AFU och svensk ESL är i praktiken att den 
skall vara vinstbringande och således fördelaktig för varje delägare. Annars 
torde opinionsvillkoret inte bli uppfyllt. I Finland är omreglering överordnad 
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helhetslönsamhets- eller värdebevarandekravet, vilket innebär att omreglering 
kan bli ett riskprojekt för markägarna i motsats till i andra länderna. 
 
 
6. Samhällelig nytta; en viktig förutsättning. 
 
I samtliga studerade länder har samhället en avgörande ställning vid påbörjandet 
av omregleringsförfarandet och vid de beslut om markanvändning som fattas 
inom omregleringen. Omreglering kan inte påbörjas, om den inte anses vara 
samhällsnyttiga. De direkta samhälleliga nyttorna torde vanligen vara relativt 
små. Indirekta nyttorna kan däremot vara betydande, t.ex. att planer blir genom-
förda, byggande och investeringar ökar i tempo, natur bevaras, näringslivet och 
ekonomiska aktiviteter gynnas osv. 
 
 
7. Risk; den ekonomiska risken skall inte vara stor för en vanlig fastighets-

ägare. 
 
Vid Umlegung i Tyskland tar markägarna ingen ekonomisk risk, utan 
kommunen bär hela risken. I Frankrike och Sverige är det initiativtagaren som i 
inledningsskedet tar en betydande risk, ifall omregleringen sedan inte kommer 
igång över huvud taget. Efter att omregleringen inletts är risken relativt liten. 
Också i Finland tar initiativtagaren en viss risk i förrättningens inledande skede. 
Denna är dock ganska liten på grund av det ringa antalet nödvändiga 
utredningar. Det faktum att omreglering utförs garanterar emellertid inte att 
markägarens ekonomiska ställning bevaras oförändrad. I allmänhet torde lön-
samheten med nöjaktig tillförlitlighet kunna förutsägas utifrån ifrågavarande 
plan.  
 
 
8. Rätt till utträde; bevarande av egendomens värde skall säkerställas inom 

processen såsom rätt att dra sig ur en omreglering som medför en stor 
ekonomisk risk genom att kräva inlösen av områden. 

 
I den tyska omregleringen garanterar kommunen att delägarnas egendom 
bevarar sitt värde. I de svenska och franska omregleringarna torde opinions-
villkoret garantera att värdet av delägarnas egendom bevaras, förutsatt att inte 
fastighetsmarknaden försvagas mer än väntat. I den finska omregleringen finns 
ingen sådan garanti. Inom omregleringsområdet torde det oftast vara fråga om 
småskaligt markägande, varför deltagarnas förmåga att ta risker är liten. Risken 
för att uppnå ett negativt resultat kan då vara för stor för att delägarna skall våga 
delta i projektet. Därför bör en möjlighet finnas för delägarna att vid projekt med 
stor ekonomisk risk avstå från deltagande genom att kräva inlösen av sitt område 
eller liknande, såsom fallet är i Frankrike. Den osäkerhet som hör till den finska 
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omregleringen torde bidra till att omreglering knappast kommer att användas 
särskilt ofta. 
 
9. Finansiering; omregleringen skall vara så självbärande som möjligt, men 

ändå neutral. 
 
Det är kännetecknande för exploatering att kostnaderna uppstår före intäkterna. 
Processen förutsätter således en mellanfinansiering. Omreglering av byggnads-
mark utförs i allmänhet inom områden, där kostnaderna för förändring av 
fastighetsstrukturen torde vara högre än vad som är normalt för områden som 
inte behöver regleras. Dessutom medför omregleringen större kostnader i 
inledningsskedet än vid annan exploatering och fastighetsägarnas förmåga att stå 
för kostnaderna torde vara mindre än för professionella exploatörer. Om den 
osäkerheten som hör till förfarandets inledning tas i beaktande är det förståeligt 
att finansieringen av omreglering kräver arrangemang som avviker från normal 
exploatering. Finansieringen av omregleringskostnaderna torde således vara 
viktig för i vilken utsträckning förfarandet kommer att användas.  
 
I Tyskland har denna fråga lösts genom att kommunen står för omreglerings-
kostnaderna och sålunda bär risken medan markägarna som regel överlåter mark 
till kommunen som ersättning till den värdestegring som omregleringen medför. 
En dylik finansieringsmetod är enkel och effektiv, förutsatt att kommunen har 
intresse av att genomföra omregleringen och förmåga att ta den risk som hör till 
finansieringen. I några andra länder har finansieringen ordnats genom att om-
regleringsorganisationen (eller enskilda markägare) säljer en del av sitt område 
för att täcka kostnaderna (t.ex. Frankrike, Japan, Australien). Innan försäljnings-
inkomsterna har influtit kan finansieringen ordnas t.ex. av samhället eller med 
banklån, där fastigheterna inom omregleringsområdet kan användas som 
säkerhet för lånet. Dylika finansieringsmetoder kräver stöd av lagstadgade 
bestämmelser såsom i Sverige där delägarlaget enligt ESL 12 § kan ta lån 
genom att använda deltagarfastigheter som säkerhet. I Finland finns däremot 
inga goda arrangemang för finansiering av omregleringskostnader. Då inga 
garantier för att värdet skall bevaras ingår i den finska omregleringen, kan 
omregleringskostnaderna i vissa fall överstiga delägarens betalningsförmåga. I 
dylika fall påminner situationen om expropriation, men med den skillnaden att 
delägaren inte ens erhåller ersättning för sin egendom enligt gängse värde. För 
att undvika sådana situationer borde omregleringsmetoden vara kapabel till 
självfinansiering. Särskilt om initiativs tagarens ekonomiska risk är stor innebär 
risken oundvikligen att omregleringen inte kommer att användas ofta utan 
speciella finansieringsmetoder. Om man således vill att omreglering av 
byggnadsmark verkligen skall användas, måste finansieringsfrågan lösas. Det får 
dock inte leda till situationer, där konkurrenssituationen för produktion av 
stadsmark snedvrids till fördel för samhällssubventionerade omreglerings-
områden. 
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10. Sporrar; ofta nödvändiga men skall användas kopplade till plangenom-

förandekostnader. 
 
Inom omregleringsområden torde genomförandekostnaderna för markexploa-
tering i allmänhet vara större än inom områden med mer enhetlig ägan-
destruktur. Exploateringsvinsten torde således bli lägre. Ur samhällets synvinkel 
kunde det kanske vara förmånligt att stöda utveckling av ägandestrukturellt 
småskaliga områden som är belägna på bra platser inom stadsstrukturen. Stödet 
skall dock inte vara så stort att det snedvrider konkurrensen till förmån för dessa 
områden (se också punkt 9). Samhället kan främst delta genom organisering av 
verksamheten och rådgivningsservice, så att delägarna vågar inleda projektet 
och klara av att genomföra det. I Tyskland svarar kommunen för utförande av 
Umlegung och tar på sig den därtill hörande risken. Dessutom har markägarna 
rätt att få nedsättning av vissa offentliga avgifter. Som motvikt till risktagandet 
och stödet får kommunen uppbära omregleringsnyttan, vilken inom ny-
bebyggnadsområden i allmänhet överstiger kostnaderna. Av denna orsak har 
omregleringsområden inte heller i Tyskland, åtminstone inte allmänt, hamnat i 
en fördelaktigare situation än andra områden. 
 
 
11. Värdeindragning; möjligt att sammankoppla med omreglering av byggnads-

mark. 
 
Omreglering av byggnadsmark är en samhällelig metod, med vilken åtminstone 
en del av den erhållna värdestegringen kan uppbäras av samhället. I Tyskland 
kommer omregleringsnyttan kommunen till godo, ofta genom att de planenliga 
allmänna områden för kommunens behov avskiljs. I Finland kan kommunen vid 
reglering av byggnadsmark maximera markägarnas skyldighet att gratis överlåta 
mark för gatuområden. I Sverige och Frankrike kan kommunerna genom de 
avtal som används vid omregleringen uppbära planläggningsavgifter, fördela 
kostnaderna för genomförande av infrastruktur osv. Förutom den direkta värde-
beskärningen torde kommunerna kunna dra indirekt nytta av omregleringarna 
t.ex. genom att de egna utläggen för samhällsstrukturen blir lägre. Vid 
beskärning av nyttan bör man, liksom vid användning av sporrar, se till att 
åtgärderna är neutrala i förhållande till andra genomförandemetoder, så att 
konkurrensen på marknaden inte snedvrids. 
 
 
12. Omregleringsbehov; får inte inledas utan att det finns ett verkligt behov, legi-

timitetsförlust bör förhindras. 
 
Omreglering av byggnadsmark är en krävande process också då den är som 
enklast. Det får inte vara möjligt att inleda processen utan att det finns ett 
verkligt behov. Omregleringar som äventyrar samhällets legitimitet bör om 
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möjligt förhindras. I exempelvis Frankrike och Sverige förhindras detta genom 
att ett opinionsvillkor gäller för förfarandet. I Tyskland och Finland syftar 
möjligheten att anföra besvär över beslutet om verkställande av förfarandet till 
att garantera markägarnas rätt. Nödvändiga förrättningar får dock inte försvåras 
alltför mycket. Ifall omreglering är nödvändig endast för att rättvist fördela 
kostnaderna och nyttan av en plan eller liknande strategi, utan att det för 
genomförande av planen är nödvändigt att omreglera ägorna, så borde de 
aktuella kostnaderna och nyttan kunna fördelas utan separat omreglering av 
ägorna. 
 
 
13. Processen; enkel, fördelaktig, snabb, transparent, förutsägbar, säker, juridisk 

grundad, inte för detaljreglerad. 
 
I alla granskade omregleringar grundar sig processen på lagstiftning, vilket ger 
en säker och i alla fall i princip förutsägbar grund för förfarandet. Det är dock 
endast det svenska ESL som innehåller en tidsgräns för omregleringen, och den 
är inte på något sätt snäv. Det verkar dock som att omregleringsprocesserna 
genomförs inom måttfulla ett till tre års tid. Komplexiteten hos omregleringen 
verkar öka då antalet uppgifter som skall klaras inom den ökar och samtidigt 
stiger kostnaderna. Kraven på enkelhet, fördelaktighet och snabbhet talar för en 
rätlinjig och tydlig omreglering. Tydligast är omregleringarna i Tyskland och 
Finland, särskilt eftersom de innehåller klart mindre uppgifter inom processen 
än vad de svenska och franska omregleringarna gör. Visserligen kan de tyska 
respektive finska omregleringarna i brist på anknytning till planläggning och 
byggande av infrastruktur inte jämföras direkt med de franska respektive 
svenska. 
 
Transparens och förutsägbarhet inom processen förutsätter dels garanterade 
deltagande- och påverkningsmöjligheter och dels ett stabilt och kontrollerat 
förfarande. Detta torde garantera att metoden blir tillräckligt mycket använd. 
Tack vare den omfattande erfarenheten i Tyskland torde Umlegung således 
kunna anses vara den bästa metoden gällande åtminstone transparens och 
förutsägbarhet bland de studerade metoderna.  
 
 
14. Tydliga delprocesser, moduler; inte nödvändig att ta hela paketet, utan endast 

nödvändiga delar.  
 
Kraven på tydlighet talar för modulstrukturerad omreglering, där just de 
nödvändiga verktygen för varje specifik situation kan användas. Samtidigt skall 
lämpligheten i delarnas kombinationsmöjligheter vara goda och klara. Inte i 
något av de undersökta länderna består omregleringen av separata moduler, trots 
att alla metoder har tydligt separata delar. I Sverige finns det dock dylika 
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strävanden åt detta håll. Erfarenheter av effektiviteten hos en modulstruktur 
torde kanske också finnas att tillgå inom något år.  
 
 
15. Flexibilitet; variations- och avtalsmöjligheterna måste beroende på situation 

vara goda. 
 
Varje omreglering är oundvikligen individuell. Trots att kraven på processens 
enkelhet och förutsägbarhet å ena sidan förutsätter en standardreglering, måste 
det ändå gå att beakta särskilda krav i varje enskilt fall. I den svenska 
omregleringen har sakägarna omfattande möjligheter att avtala om t.ex. 
delningsgrunden och i de förrättningar som genomförts i praktiken har avtal 
alltid använts. Också i Frankrike och Tyskland finns avtalsmöjligheter, medan 
de i Finland är begränsade enligt lag. Om inte processkrav kan beaktas i varje 
enskilt fall t.ex. genom avtal i ärendet, kan det antas att förfarandet stöter på 
motstånd och inte kommer att användas i någon större utsträckning. 
 
 
16. Kopplingen mellan planläggningen och omregleringen; väsentligt att ordna 

så att det fungerar effektivt. 
 
I Tyskland och Finland är utgångspunkten att planläggning i huvudsak föregår 
omreglering, varför kopplingen främst är enkelriktad: planläggningen utgör 
grunden för omregleringen. I Frankrike är situationen liknande då det är fråga 
om POS, eftersom POS utgör grunden för den detaljerade markanvändningsplan 
som upprättas i anslutning till omreglering. Det är dock kännetecknande för 
AFU att detaljplanering är omregleringsorganisationens uppgift och hör till 
omreglerings processen. I Sverige däremot är sambandet mellan planläggning 
och omreglering arrangerat på ett mycket komplicerat sätt. Strävan verkar ha 
varit att åstadkomma växelverkan. Detta har emellertid misslyckats, vilket i sin 
tur torde ha medverkat till att förrättningen använts lite. Knytning mellan 
omreglerings- och planläggningsförfarandena måste säkerställas. 
 
 
17. Planläggningsavtal; borde vara möjligt att ingå om det främjar ett förnuftigt 

förfarande. 
 
I Sverige och Frankrike medför organiseringen av markägarna att det blir 
möjligt att ingå planläggningsavtal med kommunen under omregleringens gång. 
Den möjligheten används också allmänt. I Tyskland och Finland hör plan-
läggningsavtal i allmänhet inte till omreglering, utan planläggning föregår 
omreglering. Under sådana förhållanden kan man inte främja plangenom-
förandet med ett planläggningsavtal inom omregleringsprocessen. Möjligheten 
att flexibelt använda planläggningsavtal i samband med omreglering skulle 
emellertid ofta kunna främja plangenomförandet. För områden med splittrad 
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fastighetsstruktur skulle en utvidgning av omreglering av byggnadsmark till att 
även omfatta planläggningsskedet kunna erbjuda en effektiv metod för upp-
rättande och genomförande av planer med hjälp av planläggningsavtal. 
 
 
18. Beslutanderätt; den beslutande parten eller markägarorganisationen måste ha 

rätt att fatta tvingande beslut och det skall finnas ett klart ansvar för genom-
förandet. 

 
I begreppet omreglering av byggnadsmark, såsom det uppfattats i denna under-
sökning, ingår möjligheten att använda tvångsvisa metoder. Omregleringar som 
grundar sig på helt frivilliga metoder räknas i detta sammanhang inte som 
omreglering av byggnadsmark. Omreglering av byggnadsmark är en projekt-
mässig genomförandeuppgift, dvs. inte kontinuerlig skötselverksamhet av egen-
dom (jfr. bostadsaktiebolag, samfällt område, väglag) eller enbart planerings-
förfarande. Möjligheten att använda tvångsmetoder vid omregleringen 
förutsätter en tydlig beslutsfattande organisation.  
 
I Tyskland och Finland är själva ledningen av förfarandet tydligt definierad trots 
att det också finns otydligheter åtminstone i förhållandet till kommunen och 
planläggaren. Det är omregleringsmyndigheten som helt klart har beslutande-
rätten. I Frankrike är det i princip det organiserade delägarlaget som har 
beslutanderätten, fast i praktiken synes åtminstone olika myndigheter och den 
sakkunniga som anställts av delägarlaget ta ansvar för beslutsfattandet. I Sverige 
är ESL-processen uppbyggd så att beslutanderätten växlar mellan olika parter 
beroende på vilket skede arbete är i. Beslutanderätten kan vara hos delägarlaget, 
kommunen eller lantmäterimyndigheten. Den svenska beslutsprocessen är så 
splittrad att det torde inverka menligt på genomförandet av processen. Vid de 
svenska och franska omregleringsprocesserna är ansvaret klart för otydligt. 
 
Skillnaderna i processens beslutsfattande beror delvis på processens olika 
omfattning i de studerade länderna. Med hjälp av en tydlig modulstruktur skulle 
beslutanderätten kunna förtydligas, förutsatt att ifrågavarande helhetsstruktur 
kan säkerställas. 
 
 
19. Markägarorganisationer; borde vid behov vara möjliga att bilda. 
 
I Sverige och Frankrike organiserar sig markägarna till en juridisk person för att 
utföra markexploatering med hjälp av omreglering. I Tyskland och Finland sker 
inte motsvarande organisering, utan omreglering utförs närmast som en 
myndighetsåtgärd för att anpassa fastighetsstukturen till en upprättad plan och 
för att fördela den uppkomna vinsten/förlusten. Enligt de franska och svenska 
exemplen kan organiseringen anses vara viktig, åtminstone om det i anslutning 
till omreglering utförs markexploateringsåtgärder. Också i övrigt kan möjlig-
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heten för markägarna att organisera sig anses vara positiv, då det möjliggör att 
en tydlig förhandlingspartner framträder under processen. Särskilt inom 
områden där det bland markägarna finns en vilja att påbörja exploatering kan 
samhället tjäna på organiseringen genom att dra nytta av investeringsviljan. 
Organiseringsmöjligheten kan också leda till en vilja att sköta hela projektet 
enskilt utan offentligt ingripande. I sådana fall skulle det uppenbart finnas behov 
av att tillföra organisationen en rätt att verkställa inlösen. 
 
 
20. Konkurrens mellan utförare; möjlighet till nedsättning av kostnaderna. 
 
Omreglering av byggnadsmark är alltid en arbetsdryg process. Det är därför 
viktigt att den inte skall vara beroende av en i monopolställning varande 
utförare, utan det bör vara möjligt att utnyttja konkurrens. Detta kan antas hålla 
kostnaderna nere. Med hjälp av fasta prisanbud skulle omregleringsparterna få 
bättre kontroll över kostnaderna och eventuellt kunna flytta över kostnads-
ansvaret och -risken på den som utför förfarandet. För att förhindra karteller att 
uppstå, borde parterna ha möjlighet att utföra åtminstone en del av uppgifterna 
på egen hand. I Tyskland har kommunen ett flertal möjligheter att organisera 
omreglering. I Frankrike kan delägarna fritt anställa en sakkunnig att utföra 
omreglerings arbetet, men de kan också själva utföra uppgifterna. Den svenska 
ESL-förrättningen kan endast utföras av lantmäterimyndigheten, medan övriga 
exploateringsuppgifter kan utsättas fritt för konkurrens. I Finland utförs om-
reglering av byggnadsmark av den statliga lantmäterimyndigheten enligt tids-
debitering. Inga alternativ finns. Å andra sidan torde erfarenheterna från 
förfarandena öka och effektiviteten förbättras med ett stort antal ärenden, varför 
situationen inte är helt entydig. 
 
 
21. Områdesavgränsning; tydlig, alla känner till den, kontinuerligt tvistande 

undvikes, klar på en gång. 
 
Vid Baulandumlegung avgörs områdesavgränsningen tydligt i beslutet om 
anhängiggörande av förfarandet. I början av förfarandet justeras avgränsningen i 
detalj genom ett besvärsgrundande beslut som också antecknas i fastighetsboken 
för varje fastighet beslutet berör. Området utgörs i allmänhet av en enhetlig 
helhet. I övriga länder är avgränsningen i anhängiggörandeskedet oklar och 
klarnar först då beslut fattas om förfarandets förutsättningar. Åtminstone i 
Frankrike och Sverige kan omregleringsområdet på detta sätt bli mycket osam-
manhängande. 
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22. Deltagandetvång inom omregleringsområdet; frivilligt deltagande torde ofta 
innebära prutande av optimala lösningar och ge problem med den rättvis 
behandling av markägarna. 

 
Deltagande inom det avgränsade området skall ordnas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt klara regler som alla vet och känner. Allmänt accepterande skall dock 
säkerställas inom omregleringsområdet (se punkt 3). I Tyskland, Finland och 
Frankrike är markägarna inom omregleringsområdet som regel tvingade att delta 
i omregleringsförfarandet. I Tyskland kan visserligen främst planenliga, redan 
bebyggda områden lämnas utanför omregleringen och i Finland kan kommunen 
som regel välja vilka av sina områden som skall tas med. I Frankrike har 
markägare rätt till utträde genom inlösen (se punkt 8). I Sverige däremot, är 
deltagandet frivilligt, men frivilligheten begränsas i praktiken av delägarnas rätt 
att lösa in områden som behövs för omregleringen. Brist på deltagandetvång 
leder ofta till oändamålsenliga omregleringsområden samt till ett opportunistiskt 
uppträdande, vilket inte kan anses bra. I samhället är medborgarna tvungna att 
delta i många aktiviteter och projekt enligt vad som i varje enskilt fall är 
bestämt. Exempelvis planläggning, infrastrukturanskaffning, naturskydd, be-
skattning osv. är markägare som regel tvungna att delta i. Därför synes det 
märkligt att ett ändamålsenligt deltagande vid omreglering av byggnadsmark 
inte skulle vara obligatoriskt (om inte markägare har överenskommit om en 
frivillig reglering). I detta avseende kan den franska eller också tyska omreg-
leringen ses som en förbild. Bestämmande av omregleringsandelarna i den 
svenska ESL-förrättningen inom ramen för omreglerings området utgör en 
intressant struktur, enligt vilken de fastigheter som deltar i omregleringen gör 
det bara i den del av området som är vinstbringande för markexploateringen. 
Redan planenliga, bebyggda tomtområden deltar i förrättningskostnaderna bara 
enligt den nytta de erhållit av omregleringen. Genom att kombinera den svenska 
principen med tyskt och franskt deltagandetvång inom ramen för ett 
ändamålsenligt område kan en optimal och rättvis lösning främjas. Samtidigt 
kan uppenbarligen också skapandet av den tidigare nämnda modulstrukturen 
främjas. 
 
 
23. Delningsgrund; borde tillämpas flexibelt beroende på situation. 
 
För att omreglering av byggnadsmark skall bli accepterad och använd är det 
viktigt att den delningsgrund som används är allmänt accepterad och begriplig. 
Delningsgrunden skall främja en jämlik och rättvis behandling av markägarna. 
Med beaktande av den osäkerhet som hör till exploatering får metoden inte vara 
för detaljreglerad, utan måste vara tillräckligt flexibel och effektiv. I de under-
sökta länderna grundar sig delningsgrunden antingen på ägornas värde eller 
areal, dock så att man, med undantag av Finland, ganska fritt kan anpassa 
delningsgrunden till den rådande situationen eller så kan man avtala om den. 
Exempel från Sverige visar att sakägarna från fall till fall vill avtala om en 
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rättvis delningsgrund. Den finska delningsgrunden som utgår endast från värdet 
verkar i vissa fall leda till orättvisa situationer, särskilt inom delvis bebyggda 
områden. Detta betonar vikten av flexibilitet. Å andra sidan borde en stadgad 
delningsgrund ge en tydlig utgångspunkt för förhandlingar sakägarna emellan så 
att avtalsprocessen inte fördröjer själva omregleringen. 
 
 
24. Fördelning av ägorna; endast planenliga byggnadsplatser med en ägare per 

plats tillskapas och också övriga områden förs helst till en och samma ägare. 
Värdet av ägorna skall bestämmas (helst innan de delas ut till resp. ägare). 

 
Målsättningen med omreglering av byggnadsmark borde vara att fördela ägorna 
inom omregleringsområdet i byggnadsdugliga enheter som var och en har endast 
en ägare. I praktiken verkar det som om detta inte uppnås, utan stora markägare 
får ofta mer än en byggnadsplats medan andra fastigheter kan hamna i 
gemensam ägo för flera småägare. Omregleringen blir i dylika fall i princip 
ofullständig, eftersom fastigheterna i allmänhet måste motsvara byggnadsplatser 
innan bebyggande. Att denna situation uppstår kan dels vara den begränsning 
som antalet deltagande fastigheter ger och dels bristen på inlösenmöjligheter 
och/eller skyldigheter inom omregleringen. Allt detta betonar vikten av att 
utföra fastighetsbildningen inom förfarandet och därvid möjliggöra en 
uppdelning av större fastigheter under förfarandet om den inte fördröjer 
omregleringen. Om fastigheterna ändå inte bildas enligt planen, måste det vid 
omregleringen beaktas att värdet av ett odelat område är lägre än värdet av en 
fastighet som exakt motsvarar en hel byggnadsplats. 
 
Då målsättningen med omregleringen borde vara att effektivt genomföra ett 
omregleringsområde, borde det inte bildas byggnadsplatser som efter omreg-
leringen ägs av flera personer såsom ett samfällt område eller i separata 
ägolotter. Till den del detta inte kan åstadkommas genom delning av ägorna, 
borde det vara möjligt att använda sig av inlösen. Inlösen kan utföras på flera 
sätt, exempelvis på två grundnivåer enligt tysk modell: i det första skedet löser 
delägarlaget in ägorna från sådana ägare, vars andel inte räcker till en byggnads-
plats, och i det andra skedet betalas avvikelser från repartitionen mellan 
kvarvarande delägare med likvider. I vissa fall kan det vara möjligt att betala 
ersättningar genom att tillföra omregleringsområdet utomstående mark. Om inte 
delägarna kommer överens om inlösen av byggnadsplatsdelar, borde om-
regleringslaget och/eller kommunen ha rätt eller skyldighet att lösa in sådana 
byggnadsplatser. Genom att överlåta dylika byggnadsplatser till sådana som är 
intresserade av att bebygga dem effektiveras hela genomförandet. 
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25. Genomförandetid; borde tvinga till en effektiv verksamhet och förhindra att 
alltför stora projekt genomförs. 

 
I Sverige skall i kommunens beslut om att tillåta omregleringen en tidsgräns om 
högst fem år anges för när exploateringsbeslutet senast måste fattas. I exploa-
teringsbeslutet skall vidare anges en tidpunkt för när exploateringen skall vara 
slutförd. I Tyskland, Frankrike eller Finland har inga tidsgränser uppställts. 
Förfarandets funktionalitet stöds av tidsgränser. Gränserna torde tvinga till att 
förfarandet koncentreras på endast de viktigaste och mest aktuella momenten 
samt leder till lagom stora objekt. Alltför stora projekt gallras sålunda bort. 
Tidsgränser kan uppställas för både myndigheter och delägare. Myndigheterna 
kan t.ex. ges en tidsgräns för att behandla ett initiativ, fatta ett beslut och skrida 
till åtgärder. För delägare kan tidsgränser uppställas för bl.a. framtagande av en 
strategi, utförande av åtgärder och betalning av ersättningar. Ju längre omreg-
leringen framskridit, desto mindre är möjligheterna att inställa en åtgärd, så viss 
flexibilitet måste finnas också i tidsgränserna. Särskilt faktorer utanför parternas 
kontroll såsom besvärsprocesser måste beaktas. I Frankrike har också konsta-
terats att en förnyelseidé kräver en viss tid för att mogna: projektet får inte 
påminna för mycket om expropriation. 
 
 
26. Besvärsmöjligheter; måste koncentreras till början och slutet, inte föreligga 

kontinuerligt. Besvär skall endast kunna anföras i samma sak en gång.  
 
Omregleringsförfaranden är ofta omfattande, mångskiftande och berör många 
olika intressenter. Det kan därför antas att de medför oenighet som leder till att 
besvär anförs. Att få en sak prövad genom besvär måste vara möjligt i en 
rättsstat. Besvärssystemet skall dock inte vara sådant att processen med hjälp av 
besvär kan fördröjas i onödan. Därför bör besvärsmöjligheterna koncentreras till 
så få tillfällen som möjligt, och det bör inte vara möjligt att besvära sig flera 
gånger över samma sak. Eftersom omreglering är en omfattande och relativt dyr 
metod, bör det dock vara möjligt att ha flera besvärsmöjligheter än enbart i 
slutet. Redan i inledningsskedet är det i allmänhet nödvändigt att få säker 
vetskap om möjligheterna att utföra en omreglering. Om det till omregleringen 
hör ett separat planläggningsskede, där det också avgörs om en eventuell omreg-
lering kan tillåtas, synes det effektivt att sammankoppla besvär över planen med 
förutsättningarna för att utföra omreglering. I så fall är det inte nödvändigt med 
en besvärsmöjlighet över omregleringsplanen (möjligtvis med undantag av fall 
med förhandstillträde till ägor), varför besvären kan koncentreras till 
omregleringens slutskede. Det bör dock vara möjligt att anföra besvär över 
förutsättningarna för förfarandet i ett tidigt skede, dvs. innan stora kostnader 
lagts ned. Vid detta tillfälle bör sakägarna ha tillräckligt med kunskap om 
förfarandets följder för att ha stöd för ett ställningstagande. Ifall detaljerad plan-
läggning utförs i samband med omregleringsprocessen, torde besvärs-
möjligheten över planen förläggas till en tidpunkt innan den egentliga ägo-
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placeringen och likviduträkningen vidtar. I annat fall kan en plan som ändras till 
följd av ett besvär förorsaka betydande onödigt arbete. 
 
 
27. Byggande; förutsätter möjlighet att använda tvångsvisa metoder också efter 

processen. 
 
Särskilt asiatiska erfarenheter visar att genomförandet av omregleringsområden 
blir bristfälligt, trots omreglering. Eftersom dessa länder har stor efterfrågan på 
byggnadsmark, är det närmast fråga om ett bristfälligt system för genomförande 
av plan. I Finland och Tyskland har kommunen möjlighet att ge en byggnads-
uppmaning för obebyggda tomter och vid behov utföra inlösenåtgärder. I 
Sverige och Frankrike styrs frågan genom bl.a. planläggningsavtal och med 
hjälp av omregleringsförfarandets genomförandekostnader. I sista hand förut-
sätter dock genomförandet att samhället har resurser att ingripa men detta gäller 
inte endast omreglering av byggnadsmark utan även andra genomförande-
metoder. För användandet av tvångsvisa metoder skall samhället dock normalt 
ha valmöjlighet så att inlösen inte blir en åtgärd som måste utföras under alla 
omständigheter.  
 
Vid omregleringen kan byggnadsskyldigheten bindas direkt till omreglerings-
förfarandet, åtminstone om samhället har stött genomförandet. 
 
 
28. Utbildning och information; kompetens måste säkerställas. 
 
Exemplen från fransk omreglering av byggnadsmark visar att det uppstår 
problem då organisationer inte behärskar processen eller vet hur den skall 
användas. I Tyskland har Umlegung undersökts rikligt, kunskap finns, för-
farandet är välkänt och allmänt använt. En bidragande orsak till detta är säkert 
den tyska lagstiftningen som förutsätter att omreglering används i vissa 
situationer, men också att kravet på förfarandet tvingar myndigheterna att ha 
kunskap om omreglering. Då omreglering i Frankrike utförs på initiativ av 
markägarorganisationen, kan inte kunskapen ackumuleras - enligt Bonnard 
(1994) används visserligen omreglering flitigt i de kommuner där man lärt sig 
använda förfarandet. Exemplen från det finska plannyskiftet visar också att man 
inte lär sig använda en förrättning som inte är så viktig för någon part att det 
utförs forskning och sprids information om den. Detta innebär att om syftet är att 
använda omregleringsinstitutet, måste det också satsas på forskning, utbildning 
och information. I annat fall blir den nytta som omreglerings instrumentet 
möjliggör endast marginell i det stora sammanhanget. 
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7.2 Utvecklingsförslag för finsk reglering av byggnadsmark 
 
Ovan har de krav behandlats som man bör eller kan ta hänsyn till vid upp-
byggande av ett system för omreglering av byggnadsmark. I de tidigare kapitlen 
har uppbyggnaden av omregleringsförfaranden i Tyskland, Sverige och Frank-
rike samt Finland granskats med syfte att förstå den finska förrättningen för 
reglering av byggnadsmark och för att ge förslag till förbättringar. Jag 
misstänker att om inte förfarandet förnyas kommer omregleringsverksamhet inte 
ha någon framtid i Finland. Därför ges uppslag till förbättringar. 
 

7.2.1 Målsättningar för reglering av byggnadsmark och förutsättningar för 
inledande av förfarandet 
 
Reglering av byggnadsmark borde vara ett tydligt verktyg som effektivt kan 
användas då behov uppstår. Nuvarande bestämmelser är till sin målsättning 
tudelade (utjämning av byggnadsrätten eller bildande av planenliga byggnads-
platser) medan förfarandet inte möjliggör att endast en av målsättningarna 
uppfylls. Nu kan en omreglering som är nödvändig ur den ena aspekten inställas 
pga. att den andra målsättningen inte uppfylls. Denna hopkoppling kan inte vara 
ändamålsenlig och främjar inte heller möjligheterna att använda förrättningen. 
De i lag uppställda målsättningarna borde vara alternativa så att det räcker om 
antingen kravet på utjämning av byggnadsrätten eller bildande av planenliga 
byggnadsplatser uppfylls. Dessa villkor för förrättningen bör således omformu-
leras så att de inte är beroende av varandra.  
 
Utjämning av byggnadsrätten 
 
Reglering av byggnadsmark är till sin grundstruktur en förrättning, vars styrka 
bl.a. är dess klara uppgiftsfördelning mellan planläggning och genomförande. 
Förfarandet strävar dock efter att vara ett planläggningsinstrument såtillvida, att 
då den används, kan planen upprättas utan att beakta områdets rådande 
äganderätter. Att reglering av byggnadsmark främjar utarbetande av detaljplanen 
på ett sådant sätt att planen kan upprättas utan att vid planläggning ta i hänsyn 
fastighetsförhållanden inom området är ett centralt argument för förfarandet. 
Nuvarande bestämmelser för anhängiggörande och villkor för att påbörja 
omreglerings förfarandet synes emellertid inte möjliggöra att planläggaren kan 
utarbeta en detaljplan utan att beakta rättvisesynpunkter vid planarbetet, därför 
att planläggaren inte kan vara säker på att omregleringen kommer att utföras. 
Situationen torde i praktiken utgöra ett hinder för att använda detta instrument. 
Förhållandet kan dock åtgärdas genom att stärka planläggarens ställning.  
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Två huvudalternativ synes stå till förfogande: en omreglering anhängiggörs 
direkt med stöd av en planbestämmelse178 eller ett villkor (eventuellt tidsbundet) 
anförs i plan om att planen endast träder i kraft om omregleringen genomförs 
(villkorligt ikraftträdande). Omregleringen skulle i detta fall endast kunna 
inställas om kommunen påbörjar en planändring innan förrättningen inletts, eller 
om delägarna på annat sätt avtalar om genomförandefrågorna. I motsats till ett 
suspensivt villkor, utan vilket planen inte skulle träda i kraft, skulle en tidsfrist 
för ansökan av en omreglering visa, om planen och/eller utjämningen av 
byggnadsrätt över huvud taget är nödvändig enligt markägarna och/eller 
kommunen. Det borde också vara möjligt att bestämma att denna tid påbörjas 
vid en senare tidpunkt än då planen godkänns, t.ex. då planen vinner laga kraft. 
Om inte omreglering ansöks (eller utförs) under föreskriven tid kan följande 
alternativ väljas: Planen förblir i kraft utan möjlighet till utjämning (nuvarande 
modell) eller den upphävs (kanske automatiskt). Det senare villkoret borde 
säkerställa att inga onödiga planer upprättas. En plan som man inte vill 
omreglera och genomföra, tål att upphävas. Detta kunde vara en behändig 
lösning också för en tidsbestämd plan. 
 
I vissa fall kan planläggaren ändå förbli i ovisshet om omreglering borde eller 
kommer att genomföras i området. Detta försvårar ställningstagandet om om-
regleringsmöjligheten skall beaktas vid planläggningen eller inte. Det del-
tagandesystem som hör till fastighetsförrättningen och förrättningsmanna-
organisationens juridisk-ekonomisk-tekniska sakkunskap skulle i planlägg-
ningens inledande skede kunna ge en effektiv hjälp till att lösa problemet, men 
på grund av att förrättnings- och planläggningsprocesserna är olika till sin 
karaktär är inte förrättningen till stor hjälp vid upprättande av plan. I Sverige och 
Frankrike existerar en samordningsmetod i inledningen av omregler ings-
förfarandet, men i båda länder förekommer svagheter i förrättningens ut-
formning, och således i dess effektivitet. Under finländska förhållanden skulle 
en förundersökning vid planläggningen kunna initieras av kommunen såsom en 
utredningsförrättning för att klargöra en avgränsad uppgift inom ett bestämt 
område. Om det till en dylik förrättning skulle höra en besvärsmöjlighet, kunde 
planen också fungera som den egentliga omregleringens beslut om att verkställa 
förrättningen, förutsatt att planen över området innehåller en bestämmelse som 
tillåter omregleringen. Förrättningen skulle då visserligen avbrytas under tiden 
för planens upprättande. Då det råder byggnadsförbud för området i vilket fall 
som helst under upprättandet av planen, skulle inte den avbrutna förrättningen 
väsentligt öka den osäkerhet som råder om områdets framtida användning. När 
planen fastställts skulle förrättningen därefter utföras i brådskande ordning. 
 

                                                 
178  Enligt tidigare byggnadslagen var det möjligt att i beslut om 

fastställelse av strandplan bestämma att en strandplaneförrättning 
för reglering av plangenomförande skall verkställas (BL 123g §). 
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Kostnaderna vid reglering av byggnadsmark kan vara större än nyttan. 
Lönsamheten behandlas inte ens i den nuvarande förrättningen. Egentligen 
borde en sådan prövning utföras vid planläggningen ifall omreglering diskuteras 
som ett sätt att genomföra planen. Då det är fråga om att säkerställa en rättvis 
fördelning av byggnadsrätten torde det i princip räcka med att planläggaren 
konstaterar att rättvisa inte uppnås utan omreglering. För markägarnas rätts-
skydd borde dock en grov uppskattning förevisas över omregleringsnyttan 
respektive -kostnaderna. Markägarna skulle då kunna uppskatta om det lönar sig 
att ansöka om förrättningen eller att anföra besvär över planbeslutet. 
Planläggarens möjligheter att utföra en dylik uppskattning skulle kanske 
förbättras genom lantmäteribyråns medverkan eller genom att kunna ställa 
offertförfrågan över förrättningskostnaderna. 
 
Om omreglering kunde påbörjas direkt på grund av en plan skulle det också vara 
möjligt att slopa den besvärsmöjlighet som nu finns vid början av förrättningen 
(besvär om förutsättningar och omfång av förrättningen). Således skulle om-
regleringsförrättningen utföras utan besvärsmöjligheter under pågående 
förrättning liksom t.ex. vid avstyckning och inlösen. 
 
Fastighetsteknisk omreglering 
 
En omregleringsförrättning som enbart behövs för att bilda planenliga 
byggnadsplatser och allmänna områden skulle också kunna möjliggöras genom 
en planbestämmelse, motsvarande den som möjliggör omreglering för att 
utjämna byggnadsrätten. En sådan omreglering utan att utjämna byggnadsrätten 
borde vara möjligt att utföra, om planläggaren anser att den redan är rättvist 
fördelad. Den låga efterfrågan på plannyskifte är visserligen ett tecken på att 
sådana förrättningar inte skulle efterfrågas särskilt frekvent. Den utförda 
granskningen och de genomförda plannyskiftesförrättningarna visar dock att 
förfarandet i vissa fall kan vara effektivt varför det torde finnas ett behov av 
omreglering som en separat åtgärd för att bilda planenliga byggnadsplatser. 
Alternativt kunde fastighetsteknisk omreglering regleras genom att utvidga 
bestämmelser för nyskifte eller ägobyte i fastighetsbildningslagen på ett sätt som 
möjliggör en sådan omreglering inom ett detaljplaneområde utan att saken 
behöver anges i planen. Med nyskifte kunde man samtidigt få utredning om 
omregleringens nytta såsom ett villkor för att kunna påbörja förrättningen. 
 
Plan- och bygglagstiftningen 
 
Möjligheten att tillåta reglering av byggnadsmark i samband med planläggning 
grundar sig nu enbart på tolkning av fastighetsbildningslagen eftersom det inte 
finns några stadgar i markanvändnings- och bygglagen om förfarandet. Detta 
kan inte anses vara tillfredsställande. Klara direktiv borde istället införas i 
byggnadslagstiftningen om när omreglering kan användas, på samma sätt som i 
Sverige. Vidare behövs en aktiv utbildning och marknadsföring av omreg-
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leringsförrättningen för att förfarandet skall vara känt och praktiskt användbart. 
Annars torde förfarandet inte komma att användas i någon större utsträckning. 
Det är bekymmersamt att frågan inte ens behandlats i den just utförda 
revideringen av byggnadslagstiftningen. 
 
Villkor 
 
Nuvarande villkor i KML för reglering av byggnadsmark är stränga. Om det inte 
går att göra villkoren bindande genom planläggning borde antalet minskas och 
tydliggöras.  
 
Reglering av byggnadsmark kan endast utföras inom områden där den första 
detaljplanen upprättas. Det borde emellertid vara möjligt att utföra omreglering 
oberoende av tidigare planläggningssituation. Också vid ändring av plan kan det 
nämligen finnas behov av att utjämna byggnadsrätt eller omreglera fastighets-
gränser. Behovet att utjämna byggnadsrätt kan ibland till och med antas vara 
större än när det är fråga om den första planen, eftersom möjligheterna att ändra 
fastighetsgränserna i allmänhet torde vara mindre när området är bebyggt än då 
det ännu är obebyggt. En detaljplan är ingen slutligt ställningstagande till ett 
områdes framtida markanvändning utan planer förändras efter behov. Planen 
och dess genomförande såsom också omreglering borde ses som ett projekt, 
såsom en exploatering, och inte som en slutgilt ig situation. 
 
Inom områden med (bindande) tomtindelning kan densamma ändras inom 
ramen för detaljplanen. En förutsättning för detta är ofta att alla parter är eniga 
om åtgärden och att ansökan inlämnas. Alla har dock inte alltid samma intresse 
av en ändring eller så kan ägandeförhållandena för någon tomt vara alltför 
oklara för att ett avtal skall kunna träffas. I sådana situationer skulle en 
omreglering som, liksom den svenska ESL-förrättningen, grundar sig på en 
majoritet av tomtägarna och på kommunens samtycke, främja nödvändiga 
ändringar. De nuvarande reglerna för reglering av byggnadsmark möjliggör inte 
omreglering inom områden, där tomtindelningen ändras. Inte heller i övrigt 
skulle en sådan omreglering kunna genomföras med de allmänna reglerna för 
omreglering. Trots att sådana tomtomregleringar knappast skulle användas ofta, 
skulle den kunna främja utförandet av frivillig reglering inom ett kvarter, och 
skulle därmed fylla en funktion. 
 
I Finland regleras byggnadsrätterna ofta, särskilt inom strandområden, med hjälp 
av detaljerade och bindande delgeneralplaner. Vid upprättande av dylika planer 
skall man sträva efter att behandla markägarna rättvist. I praktiken medför det 
ofta problem med att reservera byggnadsrätter och tillräckligt stora enhetliga 
friområden. Problemen är ofta liknande de som uppstår vid upprättande av 
detaljplaner, men delgeneralplanerna omfattar som regel betydligt större 
områden. Möjligheten att införa omreglering av byggnadsmark för styrning av 
generalplanebaserat byggande, särskilt gällande utjämning av byggnadsrätter, 
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borde övervägas. Detta kunde förverkligas antingen genom att i delgeneral-
planen förordna att för visst område skall en utjämnings- och/eller ägo-
regleringsförrättning liknande reglering av byggnadsmark utföras, eller genom 
att upprättande av (strand)delgeneralplan/(strand)detaljplan av markägarna i 
samverkan skulle vara möjligt inom ett visst område, liknande det franska AFU-
förfarandet. Visserligen är det redan nu enligt MBL möjligt att inom 
utvecklings områden utföra fastighetsreglering. Härvid synes dock inte 
byggnadsrätter utan endast nyttor- och kostnader i plangenomförandet kunna 
fördelas. Därmed uppstår ingen direkt nytta för genomförandet av planen, vilket 
skulle vara möjligt om omreglering användes. Stadgor om fastighetsreglering 
inom s.k. utvecklingsområden enligt MBL synes vidare ännu fattas. Därmed 
skulle det också vara möjligt att reglera omreglering inom (strand)general-
planeområden och utvecklingsområden på likartat sätt.  
 
Då reglering av byggnadsmark tillåts i plan, skall markägare eller kommunen 
ansöka om förrättning innan planen fastställs. I annat fall föreligger inte förut-
sättningar för ett förrättningsförordnande och förrättningen kan inte genomföras. 
På grund av sökandes rätt att ensidigt dra tillbaka sin ansökan innan 
förrättningen inletts, skall alla som önskar att förrättningen utförs för säkerhets 
skull också ansöka. Det nuvarande sättet att anhängiggöra förrättningen synes 
omständligt och oekonomiskt samt olämpligt ur KML:s synvinkel  
 
Avgränsningen av omregleringsområdet verkar enligt KML:s huvudregel 
mycket entydigt: ett område för vilket en plan fastställts. Avvikelse härifrån kan 
endast ske om särskilda skäl föreligger. Ett särskilt skäl kan enligt regeringens 
proposition utgöras av ett behov av att området omedelbart skall bebyggs. Detta 
medför att en tolkningssituation kan uppstå när beslutet om verkställande av 
förrättningen skall fattas. Sålunda kan avgränsningen inte alltid förutspås. 
Ytterligare svårigheter kan uppstå pga. att sökande har möjlighet att i ansökan 
avgränsa en del av planområdet samt att dela upp omregleringen i flera 
förrättningar. Planläggaren har vidare en möjlighet att enligt KMA tillåta 
omreglering endast för del av planområdet (eventuellt en förrättning för vart och 
ett av flera områden). Nuvarande förhållanden uppfyller därför knappast kravet i 
regeringspropositionen, om att markägare när planen fastställs skall vara 
medveten om ifall omregleringen kommer att utföras eller inte. Ett alternativ är 
att bestämma avgränsningen i plan, ifall inte alla markägare och kommunen 
överenskommer om annat. Saken borde av allt att döma klargöras. 
 
Reglering av byggnadsmark innehåller ett krav på att omregleringsområdet 
omedelbart förväntas bli bebyggt. Detta krav torde grunda sig på tanken att 
ingen skall vara tvungen att betala för sådan byggnadsrätt, som inte kan 
realiseras inom den närmaste framtiden. Det kan dock ifrågasättas om en plan 
som det inte finns behov av över huvud taget skall upprättas. Åtminstone ur 
kommunal synvinkel torde det vara oförnuftigt. Det finns dock exempel som 



 

 358

visar att kommunernas beslut inte alltid är rationella, utan kanske grundar sig på 
förhoppningar eller på annat än kommunala planläggningsmålsättningar. 
Härvidlag kan omregleringens aktualitetsvillkor anses vara berättigat. Ett 
lämpligare sammanhang än vid förrättningen att pröva om planens aktualitet är 
dock vid själva planläggningen. 
 
Efterfrågan inom ett område, där ingen bebyggelsebehov föreligger, är liten och 
värdet torde heller inte kunna avvika särskilt mycket från värdet av nuvarande 
markanvändning. Ur rättvisesynvinkel är det då inte fråga om rättvis fördelning 
av ekonomiska värden (planvinst), utan uttryckligen fördelning av byggnads-
reservationer. Vid fördelning av dylik byggnadsrätt, som saknar ekonomiskt 
värde, torde inte ersättningar som bestäms vid förrättningen vara särskilt stora. 
Det kan dock ifrågasättas om omreglering av sådana byggnadsrätter över huvud 
taget borde genomföras. Förrättningskostnaderna skulle sannolikt överstiga 
vinsten och hela projektet skulle vara förlustbringande. Trots att reglering av 
byggnadsmark inte innehåller något krav på helhetslönsamhet, vilket inte heller 
ur markägarnas rättvisesynvinkel alltid kan anses vara nödvändigt, är man i 
regeringspropositionen inte ute efter att få till stånd icke-ändamålsenliga 
omregleringsåtgärder. Kravet på omedelbart förväntad bebyggelse visar detta. 
Det kan dock finnas fall, där det är nödvändigt att genomföra en förlust-
bringande plan. En sådan situation kan t.ex. uppstå då allmänna områden eller 
skyddsområden skall förverkligas. En fråga är sedan om kommunen i ett sådant 
fall ensam skall stå för förrättningskostnaderna.  
 

7.2.2 Uppbyggnad av det egentliga förrättningsförfarandet 
 
Förrättningsförfarandet vid reglering av byggnadsmark och därtill hörande 
uppgifter är strängt reglerat i gällande lagstiftning, medan materiella villkor är 
obestämda och i vissa fall inte ens ändamålsenliga. Klarheten borde såsom 
nämnts ökas vad gäller villkor för förrättningen och områdesavgränsning samt 
hur områden särskilt för annat än privat byggnadsverksamhet skall delas ut till 
delägarna. Grundprinciperna för hur byggnadsrätter fördelas, behandlingen av 
byggnader och andra anläggningar samt kommunens särställning när den är 
delägare kan inte anses ändamålsenliga eller till och med tvivelaktiga. Det 
begränsade antalet alternativa förfarandesätt liksom bristen på avtalsmöjligheter 
sakägarna emellan är troligen inte ändamålsenligt eftersom det är fråga om en 
metod som trots allt är avsedd att direkt inverka på utformningen och 
användningen av sakägarnas fastigheter. 
 
Villkoren med förrättningen diskuterades redan tidigare och lämnas här därhän. 
Förhållandet mellan definitionen av omregleringsområdet i plan och vid 
förrättning, möjligheterna till avvikelse i detta avseende eller att dela upp 
området samt behandlingen av specialområden, såsom allmänna vägar och 
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expropriationsenheter bör utformas klarare och därtill bör mest ändamålsenligt 
tillvägagångssätt tillåtas. I synnerhet borde det vara möjligt att redan bebyggda, 
planenliga byggnadsplatser lämnas utanför fördelningen av nya byggnadsrätter, 
såsom är fallet vid den svenska ESL-förrättningen. Den nuvarande metoden där 
dylika enheter tas med vid fördelning av värdegrundade byggnadsrätter medför 
att deras ägare i praktiken, förutom den egna byggnadsplatsen, får ytterligare 
tilläggsbyggnadsrätt i jämförelse med de delägare som av en eller annan orsak 
inte erhållit byggnadslov tidigare. Detta synes knappast rättvist och kommer 
sannolikt i praktiken att hämma användandet av förrättningen. 
 
Också i övrigt är principen om utjämning av byggnadsrätter tvivelaktig. Bl.a. är 
områden med negativa värden omöjliga att behandla. Betydligt mer motiverad 
verkar då den delningsgrund vara som används vid ESL-förrättningen och som 
grundar sig på exploateringsområdets areal (vid behov graderad) i kombination 
med en garanti om att värdet av existerande egendom skall bevaras. Detta skulle 
visserligen i praktiken förhindra möjligheten att utföra förlustbringande 
omregleringar, men för dylika förrättningar som främst är av skydds- eller 
inlösennatur kan separata tillvägagångssätt utarbetas. Trots att det är fördelaktigt 
med ett så litet antal genomförandemetoder som möjligt, och att dessa är 
inbördes neutrala, är det knappast möjligt att inkludera alla tänkbara situationer i 
ett enda förfarande. Resultatet skulle sannolikt bli antingen alltför invecklat eller 
medföra alltför allmängiltiga bestämmelser. 
 
Trots obestämda krav vad gäller förutsättningarna är förfarandet för reglering av 
byggnadsmark hårt reglerat och möjligheterna för sakägarna att ingå avtal 
begränsade. Då det är sakägarnas egna områden som förändras, borde de 
erbjudas omfattande möjligheter att avtala särskilt om grunderna för byggnads-
rättsfördelningen. En orsak är att jämlikhet och rättvisa är mycket abstrakta 
begrepp, som kan uppfattas på olika sätt beroende på situation. Skyddet av 
pantinnehavares rättigheter kan inte vara ett skäl att förhindra detta då panträtter 
kan behandlas såsom vid fastighetsförrättningar. 
 
Småägares rättigheter 
 
Småägare har vid reglering av byggnadsmark en god position då de garanteras 
en egen byggnadsplats om de så kräver och byggnadsplatserna räcker till alla 
delägare. Eftersom förrättningen inte innehåller något krav på att byggnads-
rätterna skall fördelas enligt andelstalen och inte heller uppställer någon undre 
gräns för avvikelse från delningsgrunden, kan resultatet t.o.m. bli att en 
delägare, som i sig skulle vara berättigad till flera byggnadsplatser, endast 
erhåller en byggnadsplats. Detta torde skrämma yrkesmässiga exploatörer, vilket 
knappast kan anses vara positivt vad gäller genomförandet av hela exploa-
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teringsprocessen.179 Det kan däremot i vissa fall vara positivt med avseende på 
områdets sociala struktur. Men det kan också vara fråga om en plan som syftar 
till ett effektivt, storskaligt byggande eller kommersiell byggelse, vilket 
oundvikligen förändrar områdets sociala struktur. Det kan därför vara skäl till att 
ompröva bestämmelserna som gynnar småägare vid omreglering. Problem i 
detta avseende torde dock vara sällsynta i praktiken. 
 
Ersättningar 
 
Det kan finnas orsak att överväga om gällande ersättningar för områden som 
avskiljs till kommunen i första hand skall kunna användas till att täcka 
förrättningskostnader. I så fall skulle penningflödet inom omregleringen delvis 
kunna effektiviseras. Dessa ersättningar kan bestämmas då beslutet om verk-
ställande av förrättningen vunnit laga kraft och erläggas direkt till delägarlaget 
(sysslomannen). Ett annat alternativ kan vara att ålägga kommunen att betala 
förrättningskostnaderna och andra direkta avgifter fram till slutsammanträdet, då 
likvidförteckning om eventuella över- eller underskott skall upprättas. För att ett 
sådant kostnadstäckningskrav inte skall leda till en slapp kostnadskontroll, bör 
alla transaktioner förevisas delägarna vid varje sammanträde. 
 
Behandlingen av byggnader och tillbehör till fast egendom i fall där en 
kommun, samkommun eller staten löser in områden som i planen är avsatta för 
offentlig användning synes vara upplagd så att delägarna, förutom kommunen, 
betalar ersättning för byggnads- och liknande förluster enligt den nytta de har av 
omregleringen. Syftet med omregleringen har emellertid inte varit att uppnå en 
yttre vinstfördelning (värdenedskärning) annat än en skyldighet att gratis 
överlåta områden för gatumark såsom normalt sker vid vanlig exploatering inom 
ett större enhetligt område. Eftersom hänvisningen till KML:s allmänna ersätt-
ningsprinciper verkar vara bristfälligt, finns det orsak att granska om förrätt-
ningens ersättningsbestämmelser motsvarar de målsättningar som uppställts för 
omreglering och också kravet på neutralitet jämfört med andra genomförande-
metoder. 
 

                                                 
179  Det är svårt att tänka sig att det är vanligt att en markägare i ett 

existerande samhälle skulle tvinga sina grannar till tvångsvis med-
verkan i ett exploateringsprojekt. För detta krävs antagligen en 
yrkesexploatör, närmast en utomstående. Denne torde se ekonomiskt 
krasst på saken, vilket för övrigt medför att han/hon inte ger sig in i 
ett projekt om ett annat projekt ger större avkastning till samma risk 
eller samma avkastning till mindre risk. Å andra sidan är nuvarande 
stadgorna på sitt sätt lyckade om strävan är att utesluta yrkesmässiga 
exploatörer såsom i Frankrike. 
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Kostnader 
 
Fördelningen av kostnaderna vid reglering av byggnadsmark avviker från 
KML:s nuvarande allmänna principer om kostnadsfördelning. Motiven till detta 
är tvivelaktiga och reglerna borde justeras så att de blir mer rättvisa och då 
åtminstone i den del där kommunen såsom delägare favoriseras i jämförelse med 
andra delägare. Detsamma gäller då den vid inlösen favoriseras i jämförelse med 
andra med inlösenrätt. Kommunens särställning är för övrigt knappast trovärdig. 
 
Samfällda områden och servitut 
 
KML möjliggör inte bildandet av samfällda områden inom ett planområde utan 
regeringen hänvisar i sin proposition till möjligheten att lösa alla gemensamma 
behov med stöd av servitut. Möjligheten att använda servitut har också utvidgats 
i jämförelse med tidigare lagstiftning bl.a. genom att det nu är möjligt att ett 
servitut kan bildas för kommunalt behov. Syftena med servituten är dock 
fortfarande definierade i lagstiftningen: det är t.ex. inte möjligt att bilda ett 
servitut för en lekplats. Det är inte heller möjligt att grunda s.k. byggnadsservitut 
vid omregleringen, utan sådant beslut avgörs av byggnadsnämnden normalt efter 
avtal mellan sakägarna. Servituten måste också bildas inom ett särskilt område 
inom en fastighet, t.ex. för parkeringsplatser.  
 
Ett samfällt område skulle i många avseenden utgöra ett behändigare instrument 
än servitut för att reglera gemensamma behov. Om det ursprungliga behovet 
upphör, kan delägarna t.ex. i något annat avseende använda området gemensamt. 
Om området förlorar sin betydelse för någon delägare, kan denne överlåta sin 
andel i det eller yrka på att de andra skall lösa in den. Vanliga samfällda 
områden i Finland har visserligen också negativa egenskaper med t.ex. andels-
fördelningen, varför en separat typ av samfällda områden, kanske i stil med 
samfällda skogar, borde prövas inom planområden. 
 
Trots att servitut och befintliga samfällda områden kan omregleras vid 
förrättning, kan en förrättning inte anhängiggöras enbart för att omreglera 
dylika, om inte villkoren om fastighetsbildningen och utjämningen av byggnads-
rätter uppfylls. Gemensamma behov inom planområdet borde dock med hjälp av 
servitut (eller samfällda områden) kunna behandlas vid en förrättning lik 
reglering av byggnadsmark, där exempelvis nödvändiga rättigheter skall tas ut, 
ersättningar bestämmas och förvaltningen av rättigheterna ordnas. Vid förrätt-
ningen borde det vara möjligt att också behandla byggnadsservitut enligt 
byggnadslagstiftningen. 
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7.2.3 Förslag till ny elementstruktur för förrättningen för reglering av byggnads-
mark 
 
För att uppnå de mål som ovan presenterades och uppfylla de krav, såsom krav 
för effektivitet, som granskades tidigare borde förrättningen för reglering av 
byggnadsmark kunna sammanställas av flera olika element, som vid behov 
kunde användas separat eller i kombination med ett eller flera andra element. Ett 
element som använts kunde vid behov utgöra grunden för användande av 
ytterligare element, men de skulle även kunna hanteras separat. Exempel på 
element är: 
 
-  omregleringens förutsättningar och grundläggande egenskaper, 
-  anpassning av fastighetsstruktur till plan, 
-  utjämning av byggnadsrätt, 
-  utjämning av planbelastning, i samband med t.ex. skyddsåtgärder, 
-  ersättningsförrättning för genomförande av plan, 
- omreglering för gemensamma behov genom friare servitutsbildning 

eller samfällighetsbildning och 
-  bildande av en markägar- och/eller förvaltningsorganisation. 
 
Elementet med förutsättningarna och de grundläggande egenskaperna kunde 
t.ex. initieras av planläggaren vid planläggningen. Om förutsättningarna för att 
använda andra element därvid kunde utredas bindande, exempelvis genom att 
fatta ett besvärsgrundande beslut och om planen sedan upprättas enligt utred-
ningen, borde det inte finnas behov av att behandla de redan utredda delarna när 
följande element hanteras. Det är viktigt att vid omreglering skall endast de 
moment/element användas som kan genomföras ekonomisk och effektiv under 
förfarandet. 
 
Att anpassa fastighetsstrukturen till planen och att utjämna byggnadsrätten 
motsvarar nuvarande regler, men elementstrukturen skulle göra det möjligt att 
också utföra dem separat. Utgångspunkterna vid utjämning av planbelastningen 
t.ex. vid instiftande av byggnadsskyddsområden avviker så pass mycket från 
nybyggnadsområden där byggnadsrätt skapas, att det kan vara en orsak till att 
bilda ett eget element för sådana ändamål. Inlösen- och ersättningsfrågorna vid 
plangenomförandet kan redan nu utföras som en biförrättning vid reglering av 
byggnadsmark, men denna möjlighet kunde göras tydligare genom en element-
indelning. Detsamma gäller omreglering för gemensamma behov samtidigt som 
elementlösningen också skulle göra det möjligt att nyttja dessa åtgärder inom en 
separat förrättning. 
 
På landsbygden finns det långa och goda erfarenheter av väglag och 
samfällighetsorganisationer. Användande av dylika organisationer kan mycket 
väl motiveras också under stadsförhållanden såsom t.ex. har uttryckts i mark-
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användnings- och bygglagen i sambang med utvecklingsområden. Vid om-
reglering kan det dessutom i vissa fall vara nödvändigt att möjliggöra bildandet 
av en organisation i form av en juridisk person för att genomföra omregleringen 
och ingå nödvändiga avtal, typ planläggningsavtal. 
 
Genom att utveckla stadgor och förfarandet på ovan beskrivna sätt kunde 
reglering av byggnadsmark bli effektivare och därmed ett allmänt/vanligt 
redskap vid exploatering och förnyelse av stadsstrukturen inom områden med 
splittrad fastighetsstruktur. Reglering av byggnadsmark kan tydligare samman-
kopplas med andra markpolitiska verktyg och det finns inget metodiskt hinder 
för att utveckla förfarandet till att användas vid olika plantyper och då både vid 
såväl förstagångsplanläggning som vid planändring. 
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8 Summary – The Finnish Urban Land Readjustment 
Procedure in an International Context 
 
 
The aim of urban land readjustment is to produce new building land and to 
reorganise urban areas. The method used is designed to consolidate a group of 
adjoining land parcels for their unified planning and subdivision in an area with 
a fragmented or an otherwise inappropriate property and ownership structure. 
Should the land readjustment procedure be inappropriate or unavailable, similar 
processes are usually undertaken on a case by case basis either through 
voluntary conveyances or through  enforcement (expropriation). Sites will not 
be made available for building until the property and ownership structures are 
adjusted. 
 
In a normal development project the area in question is already in the possession 
of one owner or is acquired by one owner through purchase, expropriation or a 
similar process  (Figure 8.1, cases 1, 2 and 4). The developer (public or private) 
will then (usually) produce a development plan (detailed plan) in co-operation 
with the municipality, and implement the project. However, placing the whole 
development area into the possession of one owner when there is a fragmented 
property and ownership structure is both expensive and time-consuming (case 4) 
and development projects are therefore often difficult to accomplish. For 
example, even though an area may appear well suited for development, this may 
not be the view of the owners and/or the community. Opinions on the course and 
timing of the development project may differ, as can the willingness of the 
various landowners to participate or take risks. There may even be a lack of 
resources to implement the project. The development of an area may thus be 
delayed for a considerable time. As a consequence, in a number of countries 
several types of legal instruments for urban land readjustment have been 
elaborated in order to ease such situations.  (Figure 8.1, case 3).  
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The urban land readjustment procedure can thus be considered either as a 
method for urban land development (by landowners) or as a tool for planning 
implementation (by society). Different countries have reached different 
solutions depending on, for example, the planning system already in existence 
and the attitude towards the responsibilities of the private and the public sectors 
in producing urban land. In practice, however, the differences seem less 
dramatic than one might think. 
 
 

 
 
Figure 8.1 Four models to adapt the ownership and property structure to 

changes in land use (Kalbro 1992 p. 77; Larsson 1991 p. 6). 
 
 
A development process in connection with the urban land readjustment 
procedure does not differ from a “normal” land development process in the main 
stages, which, according to Kalbro, (1992) are: initiation, land acquisition, 
planning, financing, permission by the authorities, construction of the 
infrastructure and buildings, and evaluation of the project. Generally speaking, 
all of these stages can be implemented by the urban land readjustment procedure 
and a pool of landowners (readjustment association) instead of an individual 

Owner who 
carries out  
development 

Previous  
owner 

Change in 
ownership 
structure 

 

Change in  
property 
structure 

  

Change in 
ownership/ 
property 
structures 

Potential secondary changes  through parcelling 
 and sale of new plots  to the final owner 

(1) (2) (3) (4) 



 

 366

developer will answer for the procedure. At the very least, the readjustment 
procedure can be regarded simply as a method for changing the division of land. 
 
In 1997 a new Real Property Formation Act came into force in Finland which 
redefined the urban land readjustment procedure. This act repealed the former 
urban land readjustment (kaavauusjako) procedure, which had been in force for 
36 years, but had hardly ever been applied in practice. The new procedure, and 
the inapplicability of the old one, inspired this study in which the focus is the 
new Finnish urban land readjustment (rakennusmaan järjestely) procedure, as 
defined by the new Act, and, in particular, its role in the development process, 
i.e. how the instrument works and how it could be improved. 
 
In addition to identifying the problems that can be solved by the urban land 
readjustment procedure and increasing the understanding of the development of 
the urban structure, this study also produces new information about the strategic 
bases of the development activities and management of the method.  This way 
the study hopefully furthers the development of the methods for implementation 
of land use plans.  
 
The purpose of the study is to 
 
- help the understanding of the Finnish urban land readjustment system 
 and 
- assist in developing the system. 
 
This is accomplished by analysing the structures of the urban land readjustment 
procedure systems in other countries and practical experiences of the systems 
mainly through literature. The German Umlegung, the Swedish 
exploateringssamverkan and also the French AFU de remembrement are 
examined in particular. These are urban land readjustment procedures used in 
countries very similar to Finland and both Finland and Sweden have a common 
legislative history greatly influenced by Germany and France. The principles of 
the Finnish urban land readjustment procedure are analysed in this study by 
using the foreign methods as so called 'analysis keys'. 
 
The fundamentals of the urban land readjustment procedure are based on those 
rural land consolidation processes successfully carried out during the past 
centuries. The actual origins are considered to be in Germany, where urban land 
readjustment procedures were already practised in the late 19th century. 
Occasional readjustment procedures in town areas had, in fact, taken place 
centuries earlier, for example, after great fires. 
 
The urban land readjustment procedures can be classified and distinguished 
from the other proceedings relating to real property rights according to Figure 
8.2. When an area is developed by changing the ownership structure (see also 
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Figure 8.1) it is carried out either voluntarily or by compulsory means. As a 
result, the real property structure in the area will also usually change. Land 
reallotment can be classified between these voluntary and compulsory 
proceedings, as the ownership will mainly stay the same and only the property 
division will change. In addition to the urban land readjustment procedure, 
reallotment procedures are also used in rural areas (rural land consolidation). 
Reallotment can also be used only for changing the rights of use of the land, e.g. 
for facility procedures. Characteristic of the urban land readjustment procedure 
is a change in existing land use and/or land use intensity with the purpose of 
producing or reorganising built-up areas. 
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Figure 8.2 Classification of urban land readjustment procedures. 
 
 
The urban land readjustment procedures can be divided into three further 
categories: readjustment for plan implementation, joint land development, and 
land pooling. The procedure for readjustment for plan implementation is based 
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on a detailed local plan prior to the procedure, and depending on whether or not 
the profit has been shared out between the landowners, we can talk either about 
urban land replotting on one hand or an exchange of land on the other.  
 
A feature of the joint land development procedure is that the detailed local plan 
is prepared in connection with the land readjustment process, but yet as a 
separate process in its own right (see Figure 8.3 alternative C).  
 
In the land pooling procedure landowners organise and implement the 
readjustment procedure with the related detailed land use plans in one and the 
same process (see Figure 8.3 alternative D). If the co-operation only involves the 
production of building land ready for construction, we can talk about pooled 
land development. If the construction of buildings is also included, it is pooled 
development. With the exception of pooled development, all other urban land 
readjustment procedures are included in this study. 
 
The procedures studied indicate that the German Umlegung can mainly be 
classified as urban land replotting or as joint land development, the Swedish 
exploateringssamverkan as joint land development, and the French AFU de 
remembrement as pooled land development. The Finnish urban land 
readjustment (rakennusmaan järjestely) can mainly be classified as urban land 
replotting, and the former urban land readjustment (kaavauusjako) as exchange 
of land. 
 
The urban land readjustment procedure is very closely linked to detailed local 
planning and other land use planning. In the countries studied, urban 
development is based on plans democratically approved while urban land 
readjustment procedure planning is carried out in a number of different ways 
(Figure 8.3). At its simplest, the urban land readjustment procedure only 
implements the existing plan without the processes themselves having any point 
in common. Planning and the urban land readjustment procedure can even be 
integrated into one process to obtain synergetic benefits, better participation, 
cost and time savings, and improved plans. This will, however, produce 
difficulties in the organisation of the functions and in the co-operation between 
the various processes. 
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Figure 8.3  Optional connections between planning and the urban land 

readjustment procedures (Viitanen 1994a and 1995a).180 
 
 
In practice, the extent of the readjusted areas varies from large - more than one 
hundred hectares - to small - less than one hectare. The areas may be unbuilt 
(areas of expectation value) or urban quarters to be redeveloped. In the 
readjustment process the pieces of land in an area are notionally assembled in 
one pot, where the joint owner has a share according to the acreage of the 
property owned by him in the readjustment area or according to the value of the 
land he owned before the procedure began. The areas will be replotted between 
the joint owners, so that each of them receives his share of the readjustment area 
and the real estate boundaries are adjusted according to the detailed plan. Public 
areas are usually transferred to the municipality, the rights relating to real 
properties are rearranged, necessary compensations are determined, and the 
infrastructure required for the area may also be implemented and the financing 
for its development obtained. The construction of the building sites is usually 
not included in the readjustment procedure. The costs for the readjustment 
                                                 
180 By the various planning and land use agreements the plans and land 

readjustment procedures can be more closely connected than is 
represented by these basic principles. 
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procedure are covered either by the landowners or the municipality, or by both 
jointly. In order to cover costs, the municipality usually has the right to a share 
of the profit resulting from the readjustment procedure in the form of parcels of 
land. 
 
The urban land readjustment procedure is justified not only on the basis of cost 
and efficiency but also on the basis of its fair treatment of landowners, 
improvements in plan quality, savings to the community, and environmental 
benefits. Under normal planning conditions the landowner may avail him/herself 
of the land value increment or decrement created by the plan depending on the 
intended use according to the plan, i.e. the value of the property may increase 
considerably or even decrease. In the readjustment procedure the land value 
changes can be fairly and equally divided between the landowners. The 
procedure will therefore also contribute to preventing speculations about 
planning. As the property boundaries can be disregarded when preparing the 
plan, the number of potential plan solutions will essentially be increased and 
finally the quality of the plan itself improved. At the same time the existing 
social structure can also be maintained (contrary to a situation where 
expropriation of the area is used). It has been noted, especially with smaller-
scale developments, that the small entrepreneurs/owners are prepared to invest 
in the development of their area with little expectation of profit, only if they feel 
the unsatisfactory situation in their area will improve. The participation of 
landowners cannot therefore be directly measured in terms of money, but it 
seems that they must have at least some chance of obtaining a share of any 
future profits. 
 
When cities expand, construction and maintenance costs for the infrastructure 
increase considerably as does environmental damage. Implementation of the 
urban land readjustment procedure in areas within the existing urban structure or 
neighbouring unbuilt or under utilized areas will result in cost savings, reduce 
pollution and help to preserve the natural environment.  In addition, as the 
procedure can also be implemented in areas that would otherwise be difficult to 
include despite their favourable urban structure and environment, further 
considerable cost savings can be achieved and environmental damage 
minimised.  
 
The urban land readjustment procedure is not, however, a trouble-free 
instrument. The processes needed are often very demanding and complicated 
and require those involved to display considerable expertise. The decision-
makers should also be familiar with the operating mechanisms and options so 
that implementation of the procedure is not jeopardised through ignorance. 
Political, administrative and professional conflicts of interest can also come into 
play, sometimes resulting only in an ineffectual adoption of the procedure. 
However, because of its many positive benefits the urban land readjustment 
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procedure has already survived for a century, and seems not to be under threat 
where its use is common. 
 
In Finland the urban land readjustment procedure is legislated by the Real 
Property Formation Act (554/1995). It is provided for the proceedings that the 
procedure is allowed to be used only by the first detailed plan prepared for the 
area, i.e. it cannot be used in a situation where a detailed plan will be changed. 
The procedure is begun when an application from a landowner or a municipality 
is received at the National Land Surveying Office. The application has to be 
made before the detailed plan becomes legally binding. After the plan is 
approved cadastral surveyors determine if the legal provisions for the procedure 
are met and define the readjustment area. Their decision is publicly displayed 
and those objecting to it can appeal to the Land Court. After the decision is 
validated cadastral officers first confirm the basis for the apportionment in 
accordance with the real property values existing before the detailed local plan 
was prepared and then produce the readjustment plan. Public areas are 
partitioned and transferred to the municipality, and the municipality is required 
to compensate for those areas that exceed the free transfer obligation. The 
remaining areas (sites) are shared between the participants according to the 
participatory shares. Any differences are compensated. The parties have the 
right to agree on the form of compensation. Procedure costs are covered by both 
the municipality and landowners. Appeals against the final results of the 
procedure may be made to the Land Court. After validation, the readjustment is 
registered in the real property register and compensation is paid. The procedure 
does not include the construction of infrastructure. 
 
The strengths of the Finnish urban land readjustment procedure lie in its well-
defined structure and organisation, but it also has its weaknesses. Although the 
aim of the procedure is to achieve better-detailed local plans, planners often do 
not know in practice if the readjustment procedure can be carried out, due to the 
extensive legal provisions. Therefore, the readjustment procedure may not, in 
fact, always function as a planning instrument. 
 
A further aim of the procedure is the equal treatment of landowners. However, if 
the readjusted area includes both built-up sites and unbuilt pieces of land (raw 
land), the procedure and the basis for apportionment results in the owners of the 
built-up properties acquiring the bulk of new sites. Under normal circumstances, 
this cannot be considered equitable. The right of minor owners to their own 
building sites, the apportionment of the unbuilt areas (e.g. agricultural land), the 
determination of certain compensations, and the procedure cost divisions may 
create further problems. Indeed, there is evidence that for the first three years 
during which the Real Property Formation Act has been operational not one 
single urban land readjustment procedure has taken place. This may be due in 
part to the fact that the procedure has not been incorporated into the Land Use 
Planning and Building Act, and thus planners have little experience of its 
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potential benefits. It seems, therefore, that the existing regulations are 
ineffective in meeting the needs of urban land readjustment, and further 
improvements are urgently required. 
 
The study shows that for an effectual and vital urban land readjustment 
procedure some general requirements should be established: 
 
1. Applicable to the market: the procedure should meet the requirements of 

the property market and the property development systems. 
 
2. Applicable to the development process: the procedure should aim to further 

the implementation of the development process, and the provisions of the 
procedure should be specifically designed to suit the development process. 

 
3. Acceptability: the central actors should approve the method. 

 
4. Well-known method; the most essential elements should be familiar, 

necessary and transparent. In order to ensure increased familiarity, certain 
interest groups should take on a marketing and information responsibility 
for the method. 

 
5. Profitable; an important precondition if investment by the private sector is 

required. (However, profit does not have to be high or directly measurable 
in monetary terms if owners improve their housing or operational 
environment, or if profit is accrued indirectly). 

 
6. Social benefit; an important condition. 

 
7. Risk; no great economic risk to the ordinary landowner. 

 
8. Right to leave the project; the value of the property should be secured 

through the owner’s right to leave any projects that are financially risky by 
demanding the expropriation of his/her area. 

 
9. Financing; the land readjustment procedure should be self-financing as far 

as is possible, but still be neutral. 
 
10. Incentives; often necessary, but should be used mostly in connection with 

plan implementation costs. 
 
11. Charge of the appreciation; possibly to be linked with the procedure. 

 
12. Need for the procedure; should not be used without actual need: possibility 

of 'mischief ' should be prevented. 
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13. Process; simple, economic, quick, transparent, anticipatory, reliable, 
juridical basis, the outcome not too meticulous. 

 
14. Clear sub-processes, modules; no need to take the whole package, just the 

necessary parts. 
 
15. Adaptability; modifications and agreements should be possible depending 

on the situation. 
 
16. Connection between planning and the readjustment procedures; very 

important to arrange the connection efficiently. 
 
17. Planning contracts; should be possible to enable practical operation. 

 
18. Power of decision; the implementing or participant organisations should be 

able to make coercive decisions and the implementation responsibility 
should be unambiguous and clear. 

 
19. Organisation of the landowners; should be possible when necessary. 

 
20. Competition between the performers; a possibility for cost-reduction 

 
21. Definition of the area; familiar to everybody, no arguing, definite once and 

for all. 
 
22. Obligatory participation in the readjusted area; voluntary participation 

might often mean a non-optimal solution and compromising over the fair 
treatment of landowners. 

 
23. Basis of apportionment; should be flexibly applicable according to the 

situation. 
 
24. Partition proceedings; none other than building sites fitting the plan with 

only one owner should be created. It would be preferable if all the 
remaining land was transferred to one or a few owners. The value of the 
transferred areas should be determined (preferably before the areas are 
partitioned to each of the participants). 

 
25. Limited implementation period; would compel effective action and prevent 

the taking on of too large projects. 
 
26. Possibility of appeal; should be concentrated at the beginning and end and 

not occur continuously. Any specific issue should be the subject of only 
one appeal. 
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27. Ensuring the construction; requires the possibility of coercive measures 
even after the process. 

 
28. Training and information; the 'know -how' should be ensured. 
 
The study revealed several weaknesses in the Finnish urban land readjustment 
procedure and the need for further development that will require amendments to 
the legislation. Failure to take such measures will place in jeopardy the future 
use of the procedure. In addition to these general requirements it is also essential 
to tackle the problems of the starting phase (pre-process) especially in 
connection with local planning, and also to develop the content and the structure 
of the proceedings themselves. 
 

By law, the urban land readjustment procedure has two goals: sharing out 
building rights and adapting the boundaries of properties to the sites designated 
in the detailed plan. The requirements and the structure of the proceedings, 
however, make it impossible to attain only one of these goals. Both of them 
must be implemented although this may not always be practical or realistic. 
Thus, the present rules may lead to a situation where the benefits of the 
procedure will be outweighed by needless costs and the consequence could be 
that the procedure will not be used. Changing the situation is not difficult, 
however, and regulations should therefore be developed to permit the attainment 
of only one of these goals. 
 

The urban land readjustment procedure, which ensures the fair treatment of 
landowners, is intended primarily as a planning instrument, in order that 
planners can produce better plans. However, many of the provisions of urban 
land readjustment are enshrined in law, which makes it impossible for planners 
to know whether or not the procedure can be implemented. Plans cannot 
normally be prepared without the planner taking into account the issue of 
fairness. In order to encourage its use, the urban land readjustment procedure 
should either begin by adhering to a local land use  plan or the plan should be 
prepared conditionally, with validation only guaranteed if the procedure is 
carried out within a specified period of time. Initiating the procedure during the 
planning stage, especially in determining its implementation potential, may also 
establish a working solution, providing there is increased co-operation between 
the various authorities and that no substantial extra costs and delays are incurred 
during the development process. For example, the economic preconditions for 
implementing the procedure could be specified in advance: an unprofitable 
procedure should not actually be undertaken. The efficiency aspect should 
always be borne in mind. 
 

If there was better integration between the proceedings and the planning process 
(especially when aiming at sharing out building rights), the complicated 
prerequisites of the law could then be simplified. Voluntary agreement between 
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parties about implementation or an alteration to the plan by the municipality 
before the readjustment procedure commences should be sufficient to prohibit 
the use of the procedure. Correspondingly, there should be better clarification 
and definition of the readjusted area on plan or during the planning process. 
 

The formal proceedings, which follow the decision to carry out the 
readjustment, also need further development, in particular the basis used for 
apportionment, the transference of sites, and the determination of compensation 
and costs. Under the existing laws, owners of built real estate receive a 
considerably larger share of the partitioned area compared with those who own 
unbuilt land with expectation value.  This is because the basis of apportionment 
is dependent on the value of real properties and the fact that built properties are 
also given a participatory share. Although in practice, the statutes lead to 
unfairness in some cases, the law will not permit the matter to be settled 
otherwise, even though the participants may have reached a mutual agreement.  
 
In addition, when the value of a participating property is negative, for example, 
due to contamination, the value-based partition principles cannot be logically 
applied. The partition principles and/or the statutes on the inclusion of the built 
properties should therefore be reconsidered. An appropriate alternative would be 
an area-based apportionment principle with, if necessary, a grading value on 
development potential. Real properties, built in accordance with the detailed 
plan (and with granted building permits) would be included in the designation of 
building rights only if they brought developable land to the project  (reference to 
the Swedish exploateringssamverkan proceedings). Further, the apportionment 
principle should not be seen as an absolute solution. It should be regarded 
primarily as a method for restoring fairness and should be flexibly handled to 
limit costs.    
 

The owners of small land areas are in an exceptionally favourable position in 
Finland: it would seem that every willing landowner is entitled to a building site 
as the number of sites appears to equal the number of participants. Although 
such a situation might often favour the social structure of the area, it will lessen 
the willingness of professional developers and large landowners to participate in 
the procedure, and thus reduce its effectiveness. It would therefore seem 
expedient to amend the law so that an individual's right to his share of a building 
site cannot be reduced by more than a specified amount (e.g. 20 %) without 
consent, except in situations where the share is insufficient even as one building 
site. Such a small share should be expropriated, as it is possible to do today, 
through rural land consolidation proceedings and compulsory purchase 
proceedings, in order to acquire a missing part of a plot in accordance with the 
detailed plan.  
 

The regulations concerning buildings and facilities seem ambiguous in respect 
of compensation, especially when it is the public sector that is responsible for 
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making these payments. The regulations need to be clarified, so that regardless 
of the way in which any area is transferred to the public sector, the 
compensation laws for both buildings and facilities are neutral compared to the 
other (optional) proceedings. By altering the way in which compensation is 
allocated for areas initially transferred to the municipality, a better cash flow 
situation would be achieved if payments were made jointly to the participants to 
defray the costs they incur during implementation of the procedure. The 
privileged position of the municipalities as a result of the Real Property 
Formation Act should be surrendered as there can be no justification for its 
survival and nothing similar can be found in any of the other countries studied. 
Indeed, the current circumstances only tend to weaken the credibility of the 
municipality as a partner in the procedure. 
 

In order to improve the functionality and adaptability of the urban land 
readjustment procedure it should be composed of a number of elements, so that 
only the element required or a combination of elements would be used in any 
particular situation. The opportunities for the participants to make agreements 
on, for example, the measures to be taken and the methods of implementation, 
should obviously be increased. The urban land readjustment procedure might, 
for example, be composed of the following elements, and the first one would be 
the basis for those that followed: 
 
- the provisions and the basic characteristics of the urban land 

readjustment procedure,  
- adaptation of the real property structure to the detailed plan, 
- sharing out the building rights, 
- sharing out the plan encumbrance, e.g. protection arrangements, 
- compensation and compulsory purchase proceedings for plan 

implementation, 
- procedure for implementing joint facilities, e.g. by better adaptable 

use of joint property units and easements, and 
- establishing a landowner organisation for the readjustment project. 
 
By amending the statutes and the proceedings the use of the urban land 
readjustment procedure might become a familiar activity when developing the 
urban structure in areas with fragmented ownership. 
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