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Abstract 

In January 2015 statutory regulation of the development agreement was introduced. 

The regelation is found in the Planning and Building Act Chapter 6. The purpose of 

the regulation is mainly to increase the predictability and to make clear rules in the 

contract negotiations. The regulation also meant that the municipalities that intend to 

enter development agreements have to establish guidelines. The overall aim of the 

guidelines is to create transparency and clarity in the negotiations between the parties. 

  

The purpose of this study is to examine the municipalities in Stockholm County that 

has established guidelines for the development agreements. These guidelines have 

been compared with the new law on guidelines for the development agreements, and 

its fundamental purpose. 

  

The conclusion is that the guidelines only creates a certain increased transparency and 

clarity, where as few municipalities have chosen to specify the content of the 

guidelines.  

 

 

 

 

 



	 3
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Sammanfattning 

I januari 2015 infördes lagreglering av exploateringsavtal och återfinns i plan- och 

bygglagens 6 kapitel. Syftet med regleringen är främst att öka förutsägbarheten och 

tydliga spelregler i avtalsförhandlingarna. Regleringen innebar även att de kommuner 

som avser att ingå exploateringsavtal antar riktlinjer, där bland annat utgångspunkter 

och mål för avtalet anges. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att skapa 

transparens och ökad tydlighet i förhandlingarna mellan parterna. 

 

Syftet med detta examensarbete är att granska de kommuner i Stockholms län som 

antagit riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa riktlinjer har jämförts med den nya 

lagen om riktlinjer för exploateringsavtal och dess grundläggande syfte. 

 

Slutsatsen är att riktlinjerna för exploateringsavtal endast skapar en viss ökad 

transparens och tydlighet då få kommuner valt att precisera innehållet i riktlinjerna. 

Intentionen med lagregleringen är önskvärd då stora problem tidigare funnits men 

enligt vår mening uppfyller inte riktlinjerna syftet med lagreglering till sitt fullo.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När markanvändningen i ett område ska förändras och ny bebyggelse uppföras 

benämns detta markexploatering.1  Vid markexploatering är många rättigheter och 

skyldigheter lagreglerade men kompletteras ofta av olika typer av avtal. En central 

avtalsrelation är den mellan kommunen och fastighetsägaren/byggherren (benämns i 

fortsättningen exploatör). Då bebyggelse uppförs av professionella exploatörer kallas 

dessa avtal genomförandeavtal. Beroende på vem som äger marken när 

exploateringen initieras benämns avtalen i praktiken antingen exploateringsavtal 

(exploatören äger marken) eller markanvisningsavtal (kommunal markägare). Dessa 

avtal preciserar, utöver vad bland annat detaljplanen reglerar parternas rättigheter och 

skyldigheter mot varandra. Exploateringsavtalet är således en överenskommelse om 

hur en exploatering ska genomföras2 

 

Lagregleringen av exploateringsavtal tillkom 1 januari 20153  men man har långt 

tidigare använt sig av exploateringsavtal, då utan något direkt lagstöd.4 Syftet med 

lagregleringen, enligt regeringen var att bidra till bättre förutsägbarhet och balans 

mellan parterna.5 Genom en legal inramning skapas vidare en ökad transparens och 

likabehandling av olika exploatörer. Dessutom fanns ett legitimt intresse att 

tillförsäkra allmänheten insyn i dessa frågor.6 För att lösa ovanstående problem med 

bristande förutsägbarhet och dålig insyn infördes regler om riktlinjer för 

exploateringsavtalet.  Där stadgas att kommuner som avser att ingå exploateringsavtal 

även ska ta fram vägledande riktlinjer, detta som ett komplement till den övriga 

regleringen kring exploateringsavtal7 

 

Det här examensarbetet tar sikte på riktlinjerna för exploateringsavtal och huvudsyftet 

är att granska de kommuner i Stockholms län som har, i dagsläget infört dessa. Vid 

																																																								
1 Kalbro, T, 2015, s. 11 
2 Kalbro, T, 2015, s. 133-134 
3 SFS 2014:900 
4 Kalbro T, 2008 
5 Prop. 2013/14:126, s. 161	
6 Prop. 2013/14:126 s. 162 
7 Prop. 2013/14:126	



	 9

granskning har innehållet sammanställts och jämförs med lagregleringen av 

exploateringsavtal och dess syfte för att, dels kontrollera om kommunerna följer lagen 

och dels om inrättandet av riktlinjerna ger den effekt som lagstiftaren tänkt. För att 

förstå vad riktlinjerna får innehålla är de väsentligt att ha kunskap om varför 

lagstiftaren införde reglering kring exploateringsavtal samt vilka lagregler som 

införts. Nedan ges en genomgång av detta. 

 

Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll reglerar vanligtvis frågor om dels vem 

som ska finansiera åtgärder och dels vem som skall utföra dem, exempel kan vara 

markförvärv, finansiering av infrastruktur, huvudmannaskap, grönområden och annan 

kommunal service. De rättsliga begränsningarna i avtalsfriheten mellan exploatör och 

kommun vid upprättandet av exploateringsavtal går utöver rent civilrättsliga 

överenskommelser. En grundläggande princip är att villkor som upprättas måste ha 

stöd i den offentligrättsliga lagstiftningen, d.v.s. kommunens befogenheter, i egenskap 

av myndighet ska bygga på en rättslig reglering. Detta innebär att kommunen inte får 

framtvinga prestationer från exploatören som går längre än lagen medger. 

Lagstiftning som är relevant för utformningen av exploateringsavtal är således dels de 

allmänna rättsreglerna och dels PBL:s bestämmelser om exploateringsavtal.8  

 

Kommunens förhandlingsposition vid upprättandet av exploateringsavtal utgjordes 

tidigare, innan lagregleringen, av dels exploatörsbestämmelserna i PBL 6 kap. 3-10 

och 12 §§ 9  tillsammans med det kommunala planmonopolet, d.v.s. rätten att 

bestämma var, hur och när en detaljplan ska upprättas. 10  Den starka 

förhandlingspositionen tillsammans med i vissa fall oklara förutsättningar för krav på 

innehåll i exploateringsavtal kunde medföra att det var svårt att förutse vilka 

åtaganden exploatören kunde få ta på sig för att kommunen skulle påbörja ett 

planarbete.11 Avsaknaden av tydliga regler medför att det var svårt för en exploatör att 

förutse kostnadskrav samt andra krav vilket ledde till att det blev svårt att planera för 

framtida utbyggnadsprojekt.12  

 
																																																								
8 Kalbro, T, 2015, s. 135 
9 Prop. 2013/14:126 s. 132 
10 Kalbro, T, 2015, s. 134 
11 Prop. 2013/14:126 s. 149 
12 Prop. 2013/14:126 s. 148	
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I och med exploatörens starka beroendeställning till kommunen kunde det i vissa fall 

leda till att denne avtalade om oskäliga avtalsvillkor. En sådan obalans i 

styrkeförhållandet kunde även, i vissa fall leda till att detaljplanearbetet avbröts om 

exploatören inte tillgodosåg kommunens krav. 13  Detta tillsammans med att 

exploatören sällan väcker talan vid ogynnsamma villkor har bidragit till en praxis som 

kan tänka strida mot gällande lagstiftning och mot offentligrättsliga principer. 14 

Vanligt är dessutom att detta leder till långvariga förhandlingar med, ibland osäker 

utgång. En konsekvens av detta blir att planprocessen fördröjs, kostnader för 

genomförandet av projektet senareläggs samt att vissa samhällsbehov inte kan 

tillgodoses vid önskvärd tidpunkt.15 

Att ett allt större finansieringsansvar åläggs privata sektorn ökar även risken för 

försämrad konkurrens. Detta på grund av att endast ett fåtal stora aktörer har resurser 

för att genomföra stora projekt.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att bristen på tydliga regler och obalans i 

styrkeförhållandet leder till onödiga tidsförluster och därmed höga kostnader. 

Förutsägbarheten försämras med varierande krav samt att exploatörer kan bli pressade 

att gå med på krav för att få möjlighet att exploatera.  

 

Regeringens målsättning med lagregleringen av exploateringsavtal är, som ovan 

nämns att skapa tydliga spelregler och öka förutsägbarheten om innehållet av 

exploateringsavtalet samt hur förhandlingarna ska gå till. I propositionen nämner 

regeringen att just ökad förutsägbarhet är en viktig pusselbit för att skapa en enkel, 

snabb, rationell och kostnadseffektiv planerings- och plangenomförandeprocess.  

 

Regeringen anför att en första del i lagregleringen bör vara att införa krav på att 

kommuner som avser att förhandla om och teckna ett exploateringsavtal med en 

exploatör ska ha stöd i av kommunen antagna riktlinjer för exploateringsavtal, 6 kap. 

39 § PBL. Riktlinjerna ska ange utgångspunkter och mål för sådant avtal och således 

kan exploatören i god tid få möjlighet att sätta sig in i vilka krav och förutsättningar 

kommunen avser att förhandla om.16 

																																																								
13 Prop. 2013/14:126 s. 149 
14 Madell, T, 1998 s. 467 
15 Prop. 2013/14:126 s. 149	
16 Prop. 2013/14:126 s. 150 
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Vidare införs en definition av begreppet exploateringsavtal i 1 kap. 4 § PBL. Ett nytt 

avsnitt som reglerar exploateringsavtal införs i 6 kapitlet, 39-42 §§ PBL. Där stadgas 

dels regleringen om riktlinjer, vad exploateringsavtalet får innehålla samt dess 

begränsningar vad gäller s.k. social infrastruktur och ersättningen för åtgärder som 

vidtagits före avtalets ingående, med undantag för steg i en etappvis utbyggnad.  

Tillägg har även gjort i PBL:s fjärde och femte kapitel avseende förfarandet när 

exploateringsavtalet skall ingås, detta för att skapa ökad insyn, offentlighet samt 

bättre koppling till den formella planprocessen.17  

 

I samband med lagregleringen har exploatörsbestämmelserna upphävts, med vissa 

övergångsbestämmelser.18 

1.2 Syfte 

Avsikten med examensarbetet är att utreda hur kommunernas riktlinjer för 

exploateringsavtal uppfyller syftet med den nya lagregleringen av exploateringsavtal 

som infördes 1 januari 2015. Det kan konkretiseras med följande problemformulering: 

 

 Ökar riktlinjerna för exploateringsavtal tydligheten för vilka åtaganden 

exploatören kan förväntas få? 

 

Det finns sedan tidigare flertalet studier som behandlar exploateringsavtal, skrivna 

såväl innan som efter lagregleringen. Ingen av dessa innehåller någon djupare 

genomgång av riktlinjer för exploateringsavtal.  

 

1.3 Metod 

För att besvara den angivna frågeställningen har den rättsdogmatisk undersökning 

använts så långt det varit möjligt. Genom en kvalitativ undersökning har 

kommunernas antagna riktlinjer för exploateringsavtal i Stockholms län granskats. 

Dessa har jämförts med författning, förarbeten och doktrin och därefter har 

frågeställningen besvarats. 

 

																																																								
17 Prop. 2013/14:126 s. 162 
18 Prop. 2013/14:126 s. 167	
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Riktlinjerna har jämförts sinns emellan och därefter har exempel på vanliga 

formuleringar och undantag sammanställts.  

 

Vidare har undersökts om kommunerna tagit hänsyn till begränsningarna av de 

offentligrättsliga principerna vid upprättande av riktlinjer för exploateringsavtal. 

 

Inga detaljplaner har ännu vunnit laga kraft och det har således ej vart möjligt att 

granska exploateringsavtal som upprättas med gällande lagstiftning kring riktlinjer för 

exploateringsavtal. 

 

1.4 Avgränsning 

Detta examensarbete har valt att fokusera på nationell rätt och således bortsett från det 

EU-rättsliga regelverket och dess samband med PBL:s reglering av 

exploateringsavtalet.  

 

Granskningen av riktlinjer för exploateringsavtal har avgränsats till kommunerna i 

Stockholms län. Detta dels för att Stockholms län är ett geografiskt område med hög 

exploatering samt att antalet kommuner möjliggjort en kvalitativ analys av 

riktlinjerna. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 ägnas åt dels de rättsregler som är aktuella vid upprättande av 

exploateringsavtal samt de principer som kommunen har att förhålla sig till vid 

avtalsförhandlingar med exploatör. Kapitlet avslutas med exempel på innehåll i 

riktlinjer för exploateringsavtal. 

 

I kapitel 3 följer en undersökning och analys av kommunernas antagna riktlinjer för 

exploateringsavtal.  

 

Det avslutande kapitlet, kapitel 4, ägnas åt diskussion gällande hur riktlinjerna för 

exploateringsavtal bör se ut. 
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2 Upprättande av exploateringsavtal 

Nedan följer en genomgång av de mest väsentliga lagar och regler som kommunen 

har att förhålla sig till vid upprättande av exploateringsavtal. Inledningsvis ges en 

kortare kommentar om kommunen som avtalspart. Därefter följer en genomgång av 

regleringen av exploateringsavtalet i plan- och bygglagen. Avslutningsvis ges andra 

allmänna rättsregler som har betydelse vid upprättande av exploateringsavtal. 

	

2.1 Kommunen som avtalspart 

Avtalsrätten bygger på principerna om var och ens rätt att fritt ingå avtal (avtalsfrihet) 

och avtalsparternas skyldighet att infria avtalet (avtalsbundenhet). Avtalsfrihet 

innebär att en individ har rätt att bestämma om, med vem och vad som ska avtalas. 

Avtalsbundenhet innebär att man är skyldig att uppfylla sina avtalslöften.19  

 

Den offentliga förvaltningen begränsas av en normbundenhet som inskränker dess 

handlingsfrihet20 vilket kommer i uttryck i legalitetsprincipen: ”Den offentliga makten 

utövas under lagarna”.21 

 

När de allmänna ägnar sig åt civilrättslig verksamhet intar de en särskild särställning 

som inte kan jämföras med en privaträttslig organisation. Det går varken att 

kategorisera åtgärden som offentligrättsligt eller privaträttsligt. Sådana åtgärder 

hamnar i en gråzon mellan offentligrätt och privaträtt.22 Avtal som de allmänna ingår 

kan i väsentliga avseenden skilja sig från avtal som ingås mellan enskilda varav 

hänsyn behöver tas till de offentligrättsliga inslagen i avtalet.23  

 

För att kunna analysera ett offentligrättsligt avtalsförhållande behöver det 

privaträttsliga och det offentligrättsliga regelverket beaktas. 24 

 

																																																								
19 Ramberg, J, 2010 s. 30 
20 Madell, T, 1998 s. 44 
21 1kap 1 § 3st RF (1974:152) 
22 Madell, T, 1998 s. 71 
23 Madell, T, 1998 s. 72 
24 Madell, T, 1998 s. 76	
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2.2 Regleringen i Plan- och bygglagen 

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan då kommunen 

inte står som ägare av marken.25  I 1 kap. 2 § PBL stadgas att det är en kommunal 

angelägenhet att bestämma var, hur och när en detaljplan ska upprättas. Detta medför 

att exploateringsavtal alltid tecknas före kommunens antagande av en detaljplan. 

Vanligt är att avtalet ingås strax innan antagandet av detaljplan med villkor att 

detaljplanen vinner laga kraft.26  

 

I plan och bygglagen stadgas att, om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska 

riktlinjer antas där utgångspunkter och mål för avtalet anges, 6 kap. 39 § PBL. Vidare 

definieras exploateringsavtalets innehåll i 6 kap. 40-42 §§ PBL. Där benämns mer 

specifikt att ett exploateringsavtal får avse åtaganden för en exploatör att vidta eller 

finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser, 

anläggningar för VA samt andra åtgärder. Grundläggande är att åtgärderna är 

nödvändiga27 för att detaljplanen ska kunna genomföras.28  

 

Från denna huvudregel, att exploatören kan bli skyldig att vidta eller finansiera 

nödvändiga åtgärder har lagstiftaren infört tre begränsningar. 29  Dels måste 

exploatörens åtaganden stå i rimligt förhållande till dennes nytta 30  av planen. 31 

Exploateringsavtal får inte innehålla åtagande att helt eller delvis bekosta 

byggnadsverk av s.k. social infrastruktur som kommunen har till lag att 

tillhandahålla.32 33 Exploateringsavtal får inte heller avse åtaganden för åtgärder som 

																																																								
25 1 Kap. 4 § PBL 
26 Kalbro, T, 2015, s. 134 
27 Prop. 2013/14:126  s.156-157  - Med Nödvändiga åtgärder har regeringen framfört att det inte enbart är åtgärder inom ett 

specifikt detaljplaneområde utan även kan omfatta åtgärder som på annat sätt är direkt föranledda av detaljplanen, d.v.s. även 

utanför plan. Exempel kan vara kommunikationer till och från ett område, finansiering av nödvändiga avfarter eller andra 

investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen. Andra åtgärder kan vara att 

markföroreningar avhjälps, skydds- och säkerhetsåtgärder, bebyggelsens utformning och andra åtgärder av mer administrativ 

karaktär (Prop. 2013/14:126  s.156-157). 
28 6 kap. 40§ PBL 
29 Kalbro, T, 2015, s. 134 
30 Med nytta har regeringen bland annat anfört att så länge exploatören uppnår någon ekonomisk nytta med avtalet är lagens krav 

uppfyllt. (Prop. 2013/14:126 s. 156-157). 
31 6 kap. 40 § PB 
32 Kalbro, T, 2015, s. 137 
33 6 kap. 41 § PBL 
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vidtagits innan avtalets ingående om inte avtalet avser en del av en etappvis 

utbyggnad.34 

 

Vidare får avtalet inte reglera högre krav på byggnaders tekniska egenskaper som går 

utöver det som regleras i PBL, PBLF och boverkets föreskrifter.35 

 

Regeringen understryker vikten av att avtalen är offentliga och transparenta vilket har 

lett till att lagregler har införts även i fjärde och femte kapitlet PBL. Där stadgas att 

det huvudsakliga innehållet av exploateringsavtalet ska redovisas redan vid 

plansamråd om detaljplanen. På motsvarande sätt ska avtalets innehåll och 

konsekvenser redovisas i den planbeskrivning som upprättas tillsammans med 

detaljplanen.  

 

2.2.1 Innehåll i exploateringsavtal 

Beroende på exploateringssituationen kan innehållet bestå av endast några få punkter 

vid enklare fall till mycket omfattande i större projekt. Innehållet reglerar dels vem 

som ska finansiera åtgärder och dels vem som skall utföra dem.36  

 

Vanliga punkter som regleras är bland annat: 

 

 Specificering av bebyggelsens utformning. Detta som komplement till detaljplanen i form utav 

s.k. gestaltningsprogram. 

 Utformning av allmänna platser. 

 Exploatörens ansvar för utförande av kommunala anläggningar.  

 Exploatörens exploateringsbidrag. 

 Marköverlåtelse från exploatör till kommun. 

 Upplåtelser av rättigheter på kvartersmark för markreservat, gemensamhetsanläggningar m.m. 

 Förfarandet vid tvister. 

 Viten vid avtalsbrott. 37 

 

																																																								
34 6 kap. 42 § PBL 
35 Kalbro, T, 2015, s. 137 – En kommun nämner i en handbok att de av tradition ställer högre krav på tillgänglighet än boverkets 

byggregler, vilket torde strida mot legalitetsprincipen. 
36 Kalbro, T, 2015, s. 133-134 
37 Kalbro, T, 2015, s. 135 
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2.2.2 Riktlinjer för exploateringsavtal 

I 6 kap. 39 § PBL stadgas: ”Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska 

kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. 

Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 

intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har 

betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.”  38 

 

I förarbetet till lagen efterfrågade lagrådet ett förtydligande av riktlinjernas funktion 

för de avtal som skulle grundas på dem. Där framgår att det övergripande syftet är att 

skapa transparens och ökad tydlighet i förhandlingarna mellan parterna i 

exploateringsavtalet. Vidare fastställs att karaktären på riktlinjerna ska vara 

vägledande och således inte bindande. Dock framgår det att det ligger i sakens natur 

att kommunen förväntas följa de framtagna riktlinjerna.39 

 

Syftet med riktlinjerna är vidare att exploatören i tidigt skede ska kunna förutse de 

åtaganden som kommunen kommer kräva vid framtagandet av exploateringsavtalet. 

 

2.2.2.1 Beslut om antagande av riktlinjer 

Enligt 3 kap. 9 § 1 st. 1 p. KL är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta i 

ärenden som avser riktlinjer för verksamheten. Detta hindrar dock inte ansvarig 

nämnd för ett visst område att formulerar mål för sin verksamhet.40 

  

Möjligheterna att överklaga riktlinjerna fastställs i 13 kap. 1 § 8 p. PBL. Där stadgas 

att laglighetsprövning ska ske enligt 10 kap. KL. I 10 kap. 8 § 3 p. KL finns 

bestämmelser om att ett beslut kan upphävas på grund av att en nämnd har överskridit 

sina befogenheter.41 SKL kommenterar vidare att denna punkt även blir tillämplig 

även när beslut tillkommit på grundval av illojal maktanvändning.42  

  

																																																								
38 6 kap 39 § PBL 
39 Prop. 2013/14:126 s. 150-151 
40 Petersén, L, 2006, s. 143 
41 Denna prövningsgrund avser kompetenskonflikter mellan olika organ enligt SKL. 
42 Petersén, L, 2006, s. 426 
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2.2.2.2 Riktlinjernas innehåll  

I förarbetet till lagen ges vägledning till ett övergripande innehåll: 

 

  “Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 

detaljplaner” 

 ”Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 

exploateringsavtal” 

 ”När, under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade områden som 

kommunen avser att ingå exploateringsavtal” 

 ”Övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen avser att få 

täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske” 

 ”Det sätt på vilket kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om sådana 

avtal” 

 “Andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och som 

kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare.” 

 

Riktlinjerna kan även knytas till andra politiskt beslutande dokument så som en 

översiktsplan, till ställningstaganden kring kommunens tomtprissättning m.m.43 

 

Vidare ger Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 14:46, ”Riktlinjer för 

kommunala markanvisningar och exploateringsavtal” sin tolkning av riktlinjernas 

övergripande innehåll. Där ges förslag på mer precisa regleringar enligt följande:  

 

 Principen för kostnadsfördelning mellan inblandande parter vid planläggning, projektering 

och utbyggnad av allmän platsmark och vatten och avlopp. 

 Kostnadsfördelning vid etappvis utbyggnad av ett helt område med flera detaljplaner inom ett 

sammanhängande område. 

 Krav på utformning och standard på vägar, gator och annan allmän platsmark. 

 Krav på byggherren att bekosta åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. (t.ex. 

sanering, bullerdämpande åtgärder). 

 Krav på säkerhet i form av bankgaranti, pant, borgen m.m. 

 Information om kommunen har för avsikt att utarbeta gestaltningsprogram. 

 Information om en nämnd kan frångå riktlinjerna vill särskilda skäl för att kunna genomföra 

detaljplan på ett ändamålsenligt sätt. 

 

																																																								
43 Prop. 2013/14:126 s. 150 
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Det huvudsakliga innehållet i ett exploateringsavtal ska senast inför plansamrådet 

redovisas. Förhandlingarna ska vara avslutade och exploateringsavtalet kunna tecknas 

i samband med detaljplanens antagande.44 

 

2.3 Andra lagar som har betydelse för exploateringsavtalet 

2.3.1 Grundlagen 

2.3.1.1 Legalitetsprincipen  

Principen kommer i uttryck i 1 kap. 1 § 3 st. RF, ”Den offentliga makten utövas under 

lagarna”45. Alla offentliga organ är följaktligen bundna av grundlagar och gällande 

lagar i sin verksamhet. Principen medför en definitiv gräns för vad offentliga organ 

får göra. Även i de fall då en fråga saknar lagregler begränsas det offentliga, då det 

inte råder någon absolut frihet att fatta beslut. Har det allmänna överskridit sin 

beslutanderätt, talas det om illojal maktanvändning.46 

 

De regler som ger kommunen dess kompetens begränsar kommunen i olika typer av 

åtgärder. Kommunen kan inte överskrida dessa gränser genom att ingå avtal. 47 En 

kommun kan inte ålägga mer långtgående förpliktelser genom avtal än vad som är 

möjligt enligt indispositiv lagstiftning.48  

 

																																																								
44 Cirkulär 14:46 
45 1 kap. 1 § 3 st. RF 
46 De offentligrättsliga skyddsprinciperna tillämpas primärt vid myndighetsutövning, principen om illojal maktanvändning kan 

dock även aktualiseras när de allmänna ingår avtal. För att principen ska bli tillämplig behöver kommunen ha använt sin fria 

beslutanderätt på ett opassande sätt. Det kan exempelvis röra sig om att kommunen gynnar eller missgynnar någon, eller gynnat 

det offentliga subjektets ekonomiska intresse. Som otillbörligt räknas exempelvis när ett offentligt organ utan lagstöd begär en 

förmån i utbyte mot myndighetsutövning (Madell, T, 1998 s. 146-149). 
47 Madell, T, 2010, s. 70 
48 Madell, T, 2010, s. 71. Exempel på när detta frångås ges följande utdrag ur en handbok från en kommun i Stockholms län 

gällande exploateringsavtalet: ”Det är genom avtal som staden kan ställa högre krav på byggherren än vad gällande lagar och 

föreskrifter anger” Vidare har det anförts att legalitetsprincipen inte tillämpas vid privaträttsliga avtal mellan enskild och det 

allmänna, exempelvis vid köp och försäljning. Om avtalet däremot medför några faktiska krav på den enskilde, genom att de 

allmänna befinner sig i en rättslig eller faktisk monopolställning, på ett område där den enskilde är i starkt behov att ingå avtal, är 

situationen annorlunda (Madell, T, 1998, s. 142). 
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Avtalets giltighet är beroende om det beslutande förvaltningsorganet har kompetens 

att ålägga de plikter eller ge de rättigheter som föreskrifts i avtalet. 49 

 

Har en exploatör i ett avtal ”frivilligt” samtyckt till att betala kostnader utöver vad 

som stadgas i lag strider detta följaktligen mot legalitetsprincipen.50  

 

2.3.1.2 Objektivitets- och likhetsprincipen 

Principerna kommer i uttryck i 1 kap. 9 § RF. Där stadgas att det allmänna i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.51 

  

Objektivitetsprincipen berör alla som handhar uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen. Principen begränsas inte av myndighetsutövningen, utan gäller för all 

offentlig verksamhet. 52 

 

Likhetsprincipen, vilket ställer krav på allas likhet inför lagen, sammanhänger med 

objektivitetsprincipen. Obefogad särbehandling av person måste också anses strida 

mot kravet på opartiskhet och saklighet. Likhetsprincipen sträcker sig något längre än 

objektivitetsprincipen. Är en myndighet utrustad med fri prövningsrätt och därav vid 

beslut kan välja mellan olika alternativ, utan att något av besluten strider mot 

objektivitetsprincipen, innebär likhetsprincipen ett krav på konsekvens i 

beslutsfattandet. 53 

																																																								
49 Madell, T, 1998, s. 142. Det kan teoretiskt föreligga ett stort mörkertal av ogiltiga avtal som ingås mellan enskilda och det 

allmänna. Så länge båda parterna är nöjda och efterlever avtalet kommer avtalets giltighet aldrig till prövning (Madell, T, 1998, s. 

142). 
50Madell, T, 2010, s. 206. Kommun har i visst fall – genom att företrädare för kommunen vid ingående av exploateringsavtal med 

två ägare av skilda fastigheter krävt att ägarna åtog sig solidariskt ansvar för fullgörande av avtalet och angett det solidariska 

ansvaret som villkor för att byggnadslov skulle kunna erhållas – ansetts ha utövat rättsstridigt tvång. 29 § avtalslagen (NJA 1980 

s.1). 
511 kap. 9 § RF.  Objektivitetsprincipen innebär att förvaltningsorgan och domstolar bara får vägledas av dem intressen de är 

satta att tillgodose. Vidare får de inte avgöra sina beslut på annat än vad som enligt gällande författning gäller för ett ärende 

(Madell, T, 1998, s. 143). 
52 Madell, T, 1998, s. 143. ”Objektivitetsprincipen har givetvis sin största betydelse inom det offentligrättsliga området men kan 

kanske komma att aktualiseras om det allmänna i något fall t.ex. vägrat ingå avtal med någon på grund av ovidkommande 

hänsyn.” (Madell, T, 1998, s. 143). 
53 Madell, T, 1998, s. 144. Likhetsprincipen skiljer på vad lagstiftaren och vad rättstillämpande myndighet får göra. 

Rättstillämpande myndighet får inte göra skillnad mellan olika individer än vad som gäller enligt stadgade rättsregler. 

Lagstiftaren omfattas inte lika starkt om kravet på likabehandling. Särbehandlande lagstiftning anses istället nödvändig i ett 

modernt rättssamhälle (Madell, T, 1998, s. 144). 
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Likhetsprincipen blir viktig vid avtalsingående mellan flera enskilda och det 

allmänna. På grund av kravet på konsekvens vid det allmännas agerande, ska likartade 

avtal behandlas på likartade sätt. Vid individuella avtal blir det svårare att avgöra 

vilka fall som ska ses som lika varandra.54 

 

2.3.2 Kommunallagen 

2.3.2.1 Självkostnadsprincipen  

Principen återfinns i 8 kap. 3 c § KL, ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre 

avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).”55 

  

Principen gäller för all verksamhet som kommunen bedriver. Den allmänna 

självkostnadsprincipen gäller i de fall det inte finns någon specialreglering för 

avgiftssättning i annan lag. I dessa fall begränsas normalt avgiftssättningen till 

självkostnaden.56 

 

Självkostnadsprincipen syftar till det totala avgiftsuttaget, vilket gör att enskilda 

kostnader inte har någon betydelse för tillämpningen av principen. 

Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna. 

Kalkylerandet utgår ofta från flera skattade parametrar, varav ett överuttag kan 

förekomma. Överuttaget godtas så länge avgifterna inte väsentligt överstiger 

självkostnaderna.  

 

Självkostnadsberäkningen utgår från de driftkostnader som är motiverade utifrån en 

företagsekonomisk synpunkt.57 

 

																																																								
54 Madell, T, 1998, s. 145 
55 8 kap. 3 § c KL (1991:900) 
56 Petersén, L, 2006, s. 351,352 - Exempelvis gatukostnadsavgifter, bygglovsavgifter och va-avgifter. 
57 Petersén, L, 2006, s. 354 
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2.3.2.2 Likställighetsprincipen  

Principen kommer i uttryck i 2 kap. 2 § KL, ”Kommuner och landsting skall 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.58 

Principen innebär att kommun inte kan särbehandla kommunmedlemmar om detta 

inte grundar sig på rationell hänsyn eller sakliga överväganden. 

Likställighetsprincipen gäller endast för kommunens egna medlemmar.  

 

För att principen ska vara tillämplig krävs dessutom att kommunen träder i direkt 

kontakt med sina medlemmar, i egenskap att tillhandahålla prestationer eller genom 

att ta ut ekonomiska bidrag. Motsatsvis gäller principen exempelvis inte när en 

kommun köper eller säljer fastigheter. Myndighetsutövning kräver dock en objektiv 

och rättvis behandling.59 

2.3.3 Avtalslagen 

I 36 § Avtalslagen skyddar mot oskäliga avtalsvillkor. 

Bestämmelsen är tillämplig på hela förmögenhetsrättens område. När det finns viss 

speciallagstiftning som är till för att skydda svagare part får generalklausulen en 

vagare betydelse. Generalklausulen får i dessa fall ses som ett kompletterande 

skyddsbestämmelse.60 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
58 2 kap. 2 § KL  
59 Petersén, L, 2006, s. 62. I fråga om orättvis fördelning mellan fastighetsägare vid ersättning för gatukostnader, se RÅ 1988 ref. 

41. För praxis där likställighetsprincipen blivit aktuell; Att ta ut planavgift enligt taxa utan att beakta att byggherren haft egna 

kostnader för detaljplaneläggning har ansetts strida mot likställighetsprincipen (Petersén, L, 2006, s. 62). 
60 Prop. 1975/76:81 s.112 - Vi har inte funnit något rättsfall gällande exploateringsavtal, där jämkning av oskäliga avtalsvillkor 

och 36§ Avtalslagen prövats. I förarbetet nämns att praxis ska vara av principiell karaktär. Ytterligare påpekas att den principiella 

karaktären påverkas av vilken instans som gjort uttalandet, dock ska även underinstanserna ha en viss vägledande påverkan 

(Prop. 1975/76:81 s. 112). 
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3 Undersökning och analys av kommunernas riktlinjer 

 

Av de 26 kommuner i Stockholms län har 11 stycken antagit riktlinjer för exploateringsavtal. 

Dessa 11 riktlinjer har granskats, sammanställts och delats in i underkategorier som av 

förarbeten anses vara relevant information att ange vid upprättandet av riktlinjer för 

exploateringsavtal.  

 

 

 
Av de 26 kommuner i Stockholms län har 11 antagit riktlinjer för exploateringsavtal. Nio kommuner anger att de har påbörjat 

arbetet med att ta fram riktlinjer men att de ej är antagna. Sex stycken uppger att arbetet ej är påbörjat.  
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3.1 Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter 

för genomförandet av detaljplaner 

 

Riktlinjerna innehåller i de flesta fall en övergripande paragraf för ansvaret mellan 

kommun och exploatör. Vanligt är att kommunen sammanställt lagregleringen i 6 kap. 

40 § PBL alternativt citeras paragrafen rakt av:   

 

“Den exploatör eller fastighetsägare som har nytta av detaljplanen ska bekosta eller vidta 

åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för 

vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt” (Bilaga 3). 

 

En sådan reglering i kommunens riktlinjer ger ingen utökad vägledning av 

ansvarsfördelningen utöver vad som är fastställt i lag. 

 

Utöver denna generella reglering har ett antal kommuner valt att vidare precisera 

ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör genom att ange ett antal exempel på 

övriga kostnader som de kommer ålägga exploatören. Exempel på dessa 

är: nödvändiga utredningar och markundersökningar, bullerdämpande åtgärder, 

sanering, arkeologisk utredning, fastighetsbildningskostnader. Exemplen följer 

rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Gällande de åtgärder och kostnader som exploateringen medför på kvartersmark är 

det endast ett fåtal kommuner som valt att behandla detta i sina riktlinjer:  

      

“Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som krävs för utbyggnad på 

kvartersmark, såsom att ansöka om alla nödvändiga tillstånd, att utföra markförstärkning, att 

verkställa marksanering, att iordningställa parkering, att vidta bullerdämpande åtgärder med 

mera. Exploatören ansvarar även för och bekostar alla anläggningar inom kvartersmark, all 

anslutning till allmän plats samt återställningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark” (Bilaga 

1).  

    

Vad kommunen menar med alla anläggningar inom kvartersmark framgår inte vidare. 

Kvartersmark delas normalt upp i enskild bebyggelse och annat än enskild 

bebyggelse. Mark för annat en enskild bebyggelse kan avse skola, daghem m.m.61 I 6 

																																																								
61 Kalbro, T, 2015, s. 33  
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kap. 41 § PBL finns ett direkt förbud för kommunen att ålägga kostnader för sådana 

anläggningar som kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla, 

exempelvis skola och daghem. Skulle kommunen lägga sådana kostnader på 

exploatören kan detta strida mot legalitetsprincipen.  

 

Gällande andra allmänna anläggningar inom kvartersmark så som markreservat och 

exempelvis badhus och fotbollsplaner föreligger inget förbud att ålägga dessa 

kostnader på exploatören. Kostnadsfördelningen begränsas dock av att åtgärderna 

måste stå i rimligt förhållande till exploatörens nytta samt att åtgärderna ska vara 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.62 Innan lagregleringen kring 

exploateringsavtal var det vanligt att kommunen tog ut avgifter från exploatören för 

detta utan lagstöd. 63  Ett förtydligande av denna fördelning vore önskvärd i 

kommunens riktlinjer.  

 

En kommun särskiljer sig genom att lägga alla kostnader knutna till exploateringen på 

exploatören:  

 

“Staden förväntar sig att markägaren /exploatören står för samtliga kostnader, som 

uppkommer till följd av exploateringen, inklusive de kostnader som exploateringen medför för 

staden” (Bilaga 6).    

 

Kommunen har dels valt att bortse från ordalydelsen: “åtgärderna ska vara 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras” samt “åtagandena ska stå i 

rimligt förhållande till dennes nytta av planen”. Regleringen kan även stå i strid mot 

begränsningen av att ålägga kostnader för sådana åtgärder som kommun har en 

lagstadgad skyldighet att tillhandahålla, vilket stadgas av 6 kap. 41 § PBL.  

 

En sådan generell formulering som ovan kan orsaka tolkningssvårigheter. 

Begränsningar i kostnadsuttag finns angivna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. När kommunen 

här väljer formuleringen “samtliga kostnader” kan det tolkas som att de bortser från 

begränsningarna. Bortser kommunen dessa vid upprättande av exploateringsavtal 

bidrar det till minskat förutsägbarhet för exploatören; avtalen riskerar även att strida 

mot lag.  

																																																								
62 6kap 40§ PBL 

63	Kalbro, T, 2008		
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Ett antal kommuner nämner i sina riktlinjer att kostnader vid en exploatering ska 

fördelas skäligt och rättvist. Någon vidare precisering av skäligt och rättvist ges ej av 

riktlinjerna. Istället anges att de i stora drag följer samma principer som gäller för 

gatukostnadsbestämmelserna i PBL. Att kommunerna här väljer att hänvisa till 

gatukostnadsbestämmelserna kan anses något otydligt då någon vidare definition av 

skäligt och rättvist ges heller inte av 6 kap. 24 § PBL. Kommunen har dessutom ett 

grundlagsstadgat krav på likabehandling och ett objektivt handlande när det kommer 

till hantering av exploatörerna.  

 

Två andra regleringar som är vanliga är att kommunen ålägger exploatören att bekosta 

nödvändiga åtgärder utanför detaljplan samt avgifter för genomförda samt framtida 

åtgärder vid etappvis utbyggnad. 

 

3.1.1 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

En sammanställning av ovanstående ger endast ett litet förtydligande av 

ansvarsfördelningen mellan exploatör och kommun. Ett antal kommuner har valt att 

ge exempel på vissa avgifter som de tänkt ålägga exploatören. Utöver detta ges endast 

generella uttalanden som inte ger någon vägledning i sig utöver att större delen av 

kostnaderna/ansvaret kommer fördelas på exploatören. 

 

3.2 Övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som 

kommunen avser att få täckning för genom ingående av 

exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske 

 

De flesta kommuner har en reglering för att täcka de kostnader som uppkommer för 

att iordningställa allmän plats vid genomförandet av detaljplan:  

 

“Exploatören ska bekosta åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser 

och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga 

för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Detta innebär att 

exploatören genom exploateringsavtalet...” (Bilaga 10). 
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Tidigare var det vanligt att exploatören bekostade och anordnade allmän plats och 

lämnade över detta till kommunen utan ersättning:  

  

”Tidigare var det vanligt att byggherren byggde ut gator etc och överlämnade dessa utan 

ersättning till kommunen. Det anses idag inte förenligt med LOU (Lag 2007:1091 om 

offentlig upphandling) utom i mycket speciella undantagsfall. Normalförfarandet idag är att 

kommunen bygger ut gator och annan allmän plats. I exploateringsavtalet regleras hur stort 

exploateringsbidrag exploatören ska ersätta kommunen med för detta” (Bilaga 8).  

 

Mark som behöver förvärvas för att iordningsställa allmän plats övergår i vissa 

kommuner utan ersättning. I andra kommuner utgår ersättning i enlighet med 

expropriationslagen men kvittas senare genom exploateringsbidrag. Effekten för 

kommunen blir således densamma. 

 

De flesta kommuner nämner även att exploatören kan komma att få täcka kommunala 

kostnader utanför detaljplan som är nödvändiga för genomförandet av detaljplanen.  

 

Ett fåtal kommuner kan i undantagsfall vara med och delfinansiera allmänna 

anläggningar. Exempel på detta är då standarden och nyttan överstiger vad som kan 

anses skäligt samt vägar för genomfart och andra anläggningar för utvidgat allmänt 

utnyttjande.  

 

3.2.1 Etappvis utbyggnad      

Vid etappvis utbyggnad avser ett antal kommuner få täckning för redan utförda samt 

framtida kostnader, så som avfarter eller annan teknisk infrastruktur. På vilket sätt 

fördelningen ska ske anger inte någon av kommunerna. Det är dock viktigt att 

kommunerna följer likhets-, objektivitets- och likställighetsprincipen när flera 

exploatörer är inblandade. Vi skulle önska att se ett förtydligande på denna punkt.  

 

3.2.2 Statlig infrastruktur 

Två kommuner har valt att ta upp möjligheten att lägga kommunala kostnader för 

statlig infrastruktur på exploatören, varav en av kommunerna redan nu tar ut avgifter 

för detta: 
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“Om kommunen genom avtal med staten ska bidra till finansieringen av 

infrastruktursatsningar, ska exploatörer medfinansiera kommunens åtaganden, på sätt som 

kommunstyrelsen fastställer...“ (Bilaga 4).  

     

En sådan reglering saknar direkt lagstöd och bör således strida mot 

legalitetsprincipen. Om kostnader för statlig infrastruktur förs in i exploateringsavtalet 

kan dessa komma att kasseras.64 

 

3.2.3 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

Likt kapitlet ovan ges inte heller här någon helt klar bild vilka kostnader kommunen 

avser att få täckning för. Riktlinjerna som förs in är väldigt generellt skrivna och få 

konkreta exempel ges. Det som står klart är att de flesta kommunerna avser att få 

täckning för större delen av kostnaderna avseende genomförandet av detaljplan.  

 

Ett antal kommuner har valt att nämna att exploateringsavtalen ska följa 

självkostnadsprincipen, vilket medför att de avgifter som kommunen tar ut ska stå i 

förhållande till de kostnader som kommunen har. De kommuner som inte nämner 

något avseende detta förutsätts ändå följa denna princip då principen är fastställd i 

kommunallagen. 

 

3.3 Andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i 

exploateringsavtal och som kan vara av betydelse för byggherrar och 

fastighetsägare 

	

3.3.1 Avtalsfrågor 

De flesta kommuner kräver någon form utav säkerhet för att garantera avtalets 

fullgörande: 

 

“För att garantera exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet kommer kommunen, i de 

fall det bedöms nödvändigt, ställa krav på säkerhet i form av pant, moderbolagsborgen, bank- 

garanti, eller annan av kommunen godtagbar säkerhet. Säkerheten ska motsvara exploatörens 

finansiella åtagande enligt exploateringsavtalet“ (Bilaga 10). 

 

																																																								
64 Warnling-Nerep, W, 2012, s. 69 - 
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En kommun anger att de kommer ta ut vite vid kontraktsbrott. Någon närmare 

specifikation angående detta ges inte.   

 

Ett fåtal kommuner anger att det inte är tillåtet att överlåta exploateringsavtal utan 

kommunens skriftliga medgivande. En av kommunerna anger även:  

  

“Om byggherre/fastighetsägare önska överföra ingånget exploateringsavtal på annan, t ex vid 

försäljning av exploateringsfastigheten, ska byggherren/ fastighetsägaren först inhämta 

kommunens skriftliga medgivande. Vid överlåtelse ska byggherren/fastighetsägaren kvarstå 

solidariskt med övertagande part gentemot kommunen för avtalets rätt fullgörande om inte 

byggherren/fastighetsägaren på annat sätt kan garantera kommunen detta. Det ska gälla även 

vid överlåtelser i flera led” (Bilaga 8).  

 

Att ansvaret för avtalets fullgörande kvarstår vid överlåtelse även i flera led kan vara 

önskvärt för kommunen när de handskas med mindre etablerade exploatörer. Frågan 

är om det är rimligt att exploatören har ett så långtgående ansvar.  

 

3.3.2 Genomförandefrågor   

Ett antal kommuner har i sina riktlinjer angett att de har ambitionen att reglera 

standard på gator, vägar och annan platsmark i exploateringsavtalet. Ordnandet av 

allmänna platser regleras i 6 kap. 18 § PBL där det stadgas att allmänna platser ska 

vara “ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed.” Någon mer 

utförlig beskrivning följer inte av riktlinjerna.  

 

Ett fåtal kommuner har valt att ta upp frågan om marköverlåtelser från kommun till 

exploatör: 

 

“Mark som kommunen upplåter eller överlåter till exploatören sker till marknadsvärde i 

enlighet med kommunens skyldigheter enligt kommunallagen och EU:s statsstödsregler” 

(Bilaga 1). 

     

En kommun anger även att de avser reglera markförhållanden för den mark som 

övergår från exploatör till kommun: 

 

“Mark som genom marköverlåtelse övergår till kommunen ska, om inte annat avtalas, vara fri 
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från markföroreningar, ledningar, hinder i mark, arkeologi, panträtter, nyttjanderätter och 

andra gravationer” (Bilaga 4). 

     

Andra regleringar som nämnts av ett fåtal kommuner är bland annat exploateringens 

utbyggnadstakt och exploatörens åtaganden gällande vatten och avloppsfrågor samt 

dagvatten.  

 

3.3.3 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

Gällande avtalsfrågorna ger många kommuner exempel på olika typer av ekonomisk 

säkerhet som kan komma att ställas på exploatören. Vid vilka situationer som detta 

krävs anges ej utan endast en generell bestämmelse. Dock bidrar det till en viss ökad 

tydlighet. 

 

Angående de övriga genomförandefrågorna som kommunerna avser att reglera i 

exploateringsavtalet ges få detaljer av riktlinjerna. Att ett antal kommuner tar upp 

frågan angående standard på gator, vägar och annan platsmark är önskvärt. Vad som 

egentligen kommer avtalas framgår dock inte utan endast att frågan berörs i 

exploateringsavtalet. 

 

3.4 Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal 

 

De flesta kommunerna anger att de kommer knyta exploateringsavtalen till olika mål-, 

policy- och styrdokument. Exempel ur riktlinjerna är miljöplan, vattenplan, 

kvalitétsprogram, gestaltningsprogram, teknisk handbok och riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

Kommunerna bör vara restriktiva i sitt användande av avtalsvillkor med hänvisningar 

till andra dokument. Sådana avtalsvillkor kan komma att tolkas till kommunens 

nackdel vid felaktigheter eller brister.65 

 

																																																								
65 Madell, T, 1998, s. 111 
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Ett fåtal kommuner har valt att i sina riktlinjer beröra frågan om enskilt 

huvudmannaskap för allmän plats: 

 

“Exploateringsavtal tillämpas normalt enbart vid kommunalt huvudmannaskap… I X 

kommun gäller av tradition enskilt huvudmannaskap för vägar och andra allmänna platser. 

Vid framtagandet av nya detaljplaner finns det främst två olika scenarion som kommunen 

arbetar med. Det ena är förtätning av redan befintligt område (exempelvis vid framdragande 

av kommunalt VA) samt exploatering av ett helt nytt område. Dessa presenteras nedan med 

olika förfarande vid genomförande” (Bilaga 2). 

 

Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser, men får om det finns särskilda 

skäl bestämma att huvudmannaskapet ska vara enskilt.66 

 

Som framgår av ovan anger en kommun att de av tradition tillämpar enskilt 

huvudmannaskap och att vid nybyggnation även ingår exploateringsavtal. 

Frågan är om den allmänna regleringen av exploateringsavtal i 6 kap. 39-42 §§ är 

tillämplig vid enskilt huvudmannaskap? I 6 kap. 1 § stadgas att “Detta kapitel 

innehåller bestämmelser om genomförande av detaljplan för allmänna platser när 

kommunen är huvudman.” Något förtydligande ges inte heller av förarbetet kring 

ändringen av 6 kap. 1 § PBL. Regeringen konstaterar däremot att kommunen normalt 

tecknar exploateringsavtal även vid enskilt huvudmannaskap. Vid sådana avtal är det 

viktigt att försäkra sig om och att bevaka att exploatören vid plangenomförandet 

fullgör sina åtaganden. Någon vidare precisering av detta har inte framgått av de 

riktlinjer vi har granskat. En sådan reglering bidrar till ett visst förtydligande när 

exploateringsavtal förväntas upprättas, samt vilka kostnader exploatören kan 

förväntas bära vid enskilt huvudmannaskap.67 

 

 

 

 

 
																																																								
66 4kap 7§ PBL. Vad som menas med “särskilda skäl” diskuteras vidare i förarbetet till PBL där det konstateras att kommunen 

bör kunna avsäga sig ansvaret där man idag använder byggnadsplan, exempelvis områden med fritidsbebyggelse samt mindre 

tätorter. Vidare nämns blandområden av permanent och fritidshus samt områden med endast permanentbostäder om det funnits 

enskilt huvudmannaskap i området i övrigt eller i angränsade områden (Prop. 2013/14:126).  
67 Prop. 2013/14:126	
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En annan kommun anger:  

 

“Projektering och byggnation av gator och allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap 

finansieras och genomförs av exploatören. Om en samfällighetsförening blir ansvarig för den 

allmänna platsmarken överlåter exploatören marken utan ersättning” (Bilaga 11). 

 

Något att nämna vid situationen med flera exploatörer är fördelningen av kostnader 

vid upprättandet av gemensamhetsanläggning. Står en exploatör för kostnaden för 

byggnation av gator och allmän platsmark, samt som andelstagare i 

samfällighetsförening leder detta till dubbelbetalning. Mer rimligt torde att 

fördelningen sker likt gatukostnadsuttag av allmän plats. 

 

Det anges ofta i riktlinjerna att marköverlåtelser ska regleras i exploateringsavtalet. 

En utfästelse om att överlåta fast egendom är dock inte bindande och något 

skadeståndsansvar uppstår vanligtvis inte. Vad gäller överlåtelser till 

anläggningssamfällighet uppstår även den problematiska situationen att 

anläggningssamfälligheten inte bildats vid avtalstillfället. Dessutom är 

anläggningssamfälligheten inte avtalspart.68 

 

3.4.1 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

Genom att kommunerna hänvisar till olika dokument i riktlinjerna ökar 

förutsägbarheten för hur exploateringsavtalet kan komma att utformas.  

 

Att några kommuner väljer att specificera om de har tänkt inrätta enskilt 

huvudmannaskap är även det önskvärt då de ger konsekvenser för utformandet av 

exploateringsavtalet och exploatörens framtida åtaganden. 

 

	
	
	

																																																								
68	Madell, T, 1998, s. 468-469	
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3.5 När, under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade 

områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal 

 

3.5.1 När/under vilka förhållanden 

De flesta kommuner anger att de ingår exploateringsavtal när det krävs för 

genomförandet av en detaljplan. Ett antal kommuner specificerar även mer i detalj vid 

vilka situationer som ett avtal upprättas: 

 

”Ett exploateringsavtal tecknas med exploatören vid ändring av markanvändning i samband 

med detaljplaneläggning. Exploateringsavtal tecknas bland annat i de fall 

detaljplaneläggningen innebär komplexa genomförandefrågor, behov av överlåtelse av mark 

för allmän plats eller allmän byggnad samt behov av att reglera ekonomiska åtagande som inte 

täcks av kommunala taxor med mera” (Bilaga 1). 

 

Ett annat exempel är en mer generell beskrivning: 

 

”Då detaljplaner innebär att staden drabbas av kostnader eller när detaljplanen på annat sätt är 

av väsentlig eller principiell betydelse för staden, måste ett exploateringsavtal tecknas” 

(Bilaga 6). 

     

Ett fåtal kommuner uppger även vid vilka situationer exploateringsavtal vanligtvis 

inte upprättas: 

 

”Undantag görs dock normalt vid planläggning av s.k. avstyckningsplaner för enstaka 

villafastigheter samt vid planläggning av s.k. förnyelseplaner där fritidshusområden planläggs 

för permanent bebyggelse” (Bilaga 8).  

 

3.5.2 Geografiskt avgränsat område      

Lagrådet begärde ett förtydligande av vad som menas med “inom vilka geografiskt 

avgränsade områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal”. Regeringen 

angav att det kan se olika för skilda delar av kommunen, t.ex. om kommunen avser att 

vara huvudman för allmänna platser inom olika områden i kommunen. 

 

Ingen av kommunerna vi har granskat har gett någon sådan avgränsning.  
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3.5.3 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

Angående när/under vilka förhållanden kommunerna avser att ingå exploateringsavtal 

anger de flesta kommuner när detta är tänkt att ske, vissa mer eller mindre detaljerade. 

Mer intressant är de fåtal kommuner som anger i vilka fall de ej avser att ingå 

exploateringsavtal. Önskvärt vore om fler kommuner angav undantagen. 

 

Ingen kommun ger någon specificering i sina riktlinjer angående inom vilka 

geografiska områden kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Riktlinjerna vi har 

granskat saknar helt funktion för transparensen och tydligheten på denna punkt. 

 

3.6 Det sätt på vilket kommunen tidsmässigt och formellt avser att 

bereda frågan om sådana avtal  

3.6.1 Tidsmässigt 

Ungefär hälften av kommunerna väljer att beskriva vid vilket skede de avser att 

påbörja arbetet att ta fram exploateringsavtal. De flesta av dessa nämner att 

framtagandet av exploateringsavtal sker parallellt med detaljplanearbetet.  

 

En kommun väljer att ta fram exploateringsavtal i samband med att detaljplanen är ute 

på granskning:  

 

“Ett exploateringsavtal, som reglerar samtliga principer för exploateringen inklusive 

genomförandefrågor, förhandlas fram då detaljplanearbetet kommit så långt att staden och 

exploatören gemensamt anser att så kan ske. Normalt sker detta i samband med att 

detaljplanen är ute på granskning“ (Bilaga 6). 

 

Ett antal kommuner nämner att det huvudsakliga innehållet av exploateringsavtalet 

ska redovisa vid plansamråd. Detta följer av lagbestämmelsen i 5 kap. 13 § 3 st. PBL 

och ska följas av samtliga kommuner. Att en kommun anger att de normalt väljer att 

ta fram exploateringsavtal efter samråd strider således mot detta.  

 

De flesta kommuner anger att exploateringsavtalet ska vara undertecknat innan 

detaljplanens antagande. Ett par kommunen uppger vidare att detaljplanens antagande 

kan vara beroende av att exploateringsavtalet vinner laga kraft: 
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“För att inte riskera att en detaljplan vinner laga kraft utan giltigt exploateringsavtal för 

reglering av genomförande kan kommunen komma att avvakta att godkännandet av 

exploateringsavtalet vinner laga kraft innan tillhörande detaljplan antas” (Bilaga 8).  

 

3.6.2 Formellt 

De flesta kommuner anger att det är kommunfullmäktige uppgift att godkänna 

exploateringsavtal. Ett par kommuner ger även möjligheten till kommunfullmäktige 

att delegera uppgiften till nämnden.  

 

Vid enkelt planförfarande/standardförande ger en kommun kommunstyrelsens 

arbetsutskott möjligheten att ingå exploateringsavtal. En annan kommun väljer att till 

kommunstyrelsen delegera ansvaret för ekonomisk säkerhet och avtalets fullgörande. 

 

3.6.3 Bidrar riktlinjerna till ökad transparens och tydlighet? 

Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll ska enligt lag redovisas vid plansamråd. 

Riktlinjerna bidrar inte till mer transparens och tydlighet på denna punkt utöver att 

exploateringsavtalet tas fram parallellt med detaljplanen samt undertecknat innan 

detaljplanens antagande. Som framgår av ovan anger en kommun att de normalt 

påbörjar arbetet med exploateringsavtal vid granskning vilket leder till minskad 

allmän insyn. 

 

Om exploatör och kommun väljer att ingå exploateringsavtal krävs således att 

förhandlingarna av detta startas innan samråd. När så ska ske anges inte mer i detalj 

av riktlinjerna utan vanligtvis endast “parallellt med detaljplanearbetet”. Då 

exploateringsprocessen kan te sig på skilda sätt kan det vara svårt att ange en mer 

detaljerad beskrivning av detta.  

 

Genom kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges uppgift att anta 

exploateringsavtal. Enligt lag kan uppgiften delegeras av kommunfullmäktige, vilket 

ett antal kommuner angett i sina riktlinjer. En sådan reglering skapar viss tydlighet då 

berörd part får information om detta. 
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4 Hur bör riktlinjerna se ut? 

 

Anledningen till att regeringen införde riktlinjer för exploateringsavtal var för att 

skapa transparens och ökad tydlighet i förhandlingarna mellan parterna vid 

upprättande av exploateringsavtal. Nedan diskuteras hur kommunernas antagna 

riktlinjer bör se ut för att uppfylla detta. Avslutningsvis diskuteras alternativa 

lösningar för att öka transparensen och tydligheten för exploateringsavtal.  

 

4.1 Generella eller specificerade riktlinjer? 

Av de 11 riktlinjer som granskats i denna rapport visar ett relativt entydigt resultat av 

generellt skrivna riktlinjer. De som skiljer riktlinjerna främst åt är detaljeringsgraden 

av exempel som ges. De flesta riktlinjerna har utformats på det sätt som 

rekommenderas av förarbetet till PBL. I de fall kommunerna väljer att ta fram 

specifika exempel, är de ofta tagna direkt ur Sveriges kommuner och landstings 

cirkulär 14:46, “Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal”. 

Väldigt få kommuner har valt att ange några egna utfästelser. En nackdel med allt för 

generella riktlinjer är att det inte ger någon markant ökad förutsägbarhet för 

exploatören. Från kommunens sida kan ett generellt innehåll vara fördelaktigt, då 

specificerade utfästelser i riktlinjerna kan skapa ett sämre förhandlingsläge. Från 

exploatörens sida kan mer specificerade riktlinjer vara att föredra. Frågan är dock hur 

specificerade riktlinjerna går att göra då varje exploatering är unik. 

 

4.2 Otydligheter 

I vissa fall har kommunerna använt sig av väldigt generella formuleringar som dels 

kan leda till förvirring och ibland även strida mot lag. I de fall benämningar som 

“samtliga kostnader” eller “alla allmänna anläggningar på kvartersmark” bör exempel 

ges på vilka kostnader eller anläggningar det normalt är fråga om. Allt för generella 

utfästelser kan leda till förvirring för hur kommunen förhåller sig till begränsningarna 

i kostnadsuttag som finns i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 
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4.3 Regleringar som särskiljer sig 

Ett fåtal kommuner har angivit att de normalt tillämpar enskilt huvudmannaskap och 

upprättar exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av detaljplan. Frågan är 

om 6 kap. 39-42 §§ är tillämpliga vid dessa avtal. Som beskrivet ovan, i kapitel 3, är 

detta något oklart och ett förtydligande på denna punkt vore önskvärt.  

 

Ett fåtal kommuner anger att de i undantagsfall kan vara med och delfinansiera 

allmänna anläggningar. En sådan reglering ökar förutsägbarheten något men det bör 

dock falla sig naturligt i och med begränsningen av 6 kap. 40 § PBL.  

 

Vid överlåtelse av exploateringsavtal har en kommun angivit att exploatören ska 

hållas solidariskt ansvarig för avtalets fullgörande, även i flera led. Vid samtliga 

parters godkännande ser vi inget fel med en sådan reglering men ställer oss frågande 

till nyttan av detta. En risk är att exploatören går med på ogynnsamma villkor på 

grund av obalans i styrkeförhållandet. Allt för långtgående förpliktelser för 

exploatören bör dessutom undvikas då det kan leda till minskad förutsägbarhet.  

Ett par kommuner tar upp frågan om värdeåterföring vid byggande av statlig 

infrastruktur. Att informera exploatörerna om att avgifter för detta kan komma att tas 

ut bidrar till ökad förutsägbarhet. Ett avgiftsuttag för detta saknar dock direkt lagstöd. 

En rekommendation är att vänta med avgiftsuttag tills frågan är behandlad av 

lagstiftaren. 

 

4.4 Alternativa lösningar för att öka transparens och tydlighet 

	
Vad som framgår av kommunernas riktlinjer verkar det som att de flesta lägger över 

de kostnader de kan på exploatören. Riktlinjerna är väldigt generellt skrivna och 

innehåller väldigt få klara utfästelser. I ett fåtal fall har utfästelser givits, vilket har 

bidragit en ökad tydlighet för innehållet i exploateringsavtalet.  

 

Frågan är om det är nödvändigt att varje kommun enskilt upprättar riktlinjer för 

exploateringsavtal i och med att de flesta riktlinjer är snarlika.  

Ett alternativ vore att kommunerna gemensamt upprättar någon form utav 

standardavtal av exploateringsavtalet. Ett standardavtal skulle troligtvis motverka att 

kommunen anger generella villkor, då oklarheter tolkas till nackdel för den part som 
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lagt fram den otydliga texten.69 I och med att riktlinjerna ej är bindande utan endast 

vägledande skulle standardavtalet troligtvis även ge en större tyngd i förhandlingarna 

mellan parterna.  

 

Oavsett metod bör någon form av periodvis uppdatering av riktlinjerna införas för att 

säkerställa att riktlinjerna är aktuella. Förslagsvis var fjärde år i samband med 

kommunalval. 

 

Vilken konkret effekt riktlinjerna har är svårt att förutse då inga planer har antagits i 

skrivande stund. Lagstiftarens intentioner är goda och att ett steg i rätt riktning för att 

öka förutsägbarheten och ge tydliga spelregler i avtalsförhandlingarna. Den 

sammanlagda bedömningen är att innehållet i riktlinjerna för exploateringsavtal bidrar 

till en viss ökad transparens och tydlighet, vilket var syftet med införandet av 

riktlinjer. Lagregleringen väcker dock en del frågor som framtida praxis 

förhoppningsvis kan ge klarhet i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
69 J, Ramberg, 2010, s. 170. Avtalstext ska skrivas så tydligt som möjligt för att undvika att tvist uppkommer. Den part som vill 

ändra rättsläget i vad som gäller i dispositivt rätt bör uttrycka sig klart och tydligt. (J, Ramberg, 2010, s. 170) 

 

T, Madell, 1998, s. 110-112. För kommunens del kan ett otydligt utformat avtalsvillkor, exempelvis att ett avgiftsuttag är knutet 

till gällande taxa, om den innehåller felaktigheter eller otydligheter komma att tolkas till kommunens nackdel (T, Madell, 1998, 

s. 110-112). 
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