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Sammanfattning 
Exploateringsavtal används för att fördela ansvaret för finansiering och utbyggnad av en 
detaljplan som upprättats på mark som inte ägs av kommunen. Avtalet upprättas mellan en 
kommun och en exploatör eller privat byggherre. Exploateringsavtal har tillämpats länge men 
blev inte angivet i lagtext förrän den 1 januari 2015. Något som fortfarande inte är angivet i 
lagtext är hur kommuner ska använda sig av ekonomiska säkerheter i exploateringsavtal. 
Avtalen reglerar finansiering och åtaganden för miljonbelopp och finansiering ska ofta ske 
efterhand som byggnationen färdigställs. Om en exploatör inte kan fullfölja sina åtaganden i 
exploateringsavtalet på grund av exempelvis konkurs, kan kommunen bli tvungen att 
färdigställa och finansiera exploatörens kvarstående åtagande. Har kommunen i avtalet 
angivit att en säkerhet måste ställas som ska täcka de belopp som motsvarar exploatörens 
åtaganden, kan kommunen lösa in säkerheten och på det viset säkra finansieringen om en 
exploatör skulle bli oförmögen att betala. 
Syftet med studien är att undersöka om Sveriges kommuner använder sig av säkerheter i 
exploateringsavtal för att säkerställa dess genomförande. Vidare är syftet med studien att 
kartlägga vilka säkerheter som anges i exploateringsavtal. I de fall en bankgaranti använts 
som säkerhet i exploateringsavtalen kommer även en fördjupning att genomföras av 
bankgarantin och dess bakomliggande exploateringsavtal. 
Exploateringsavtal och bankgarantier från Sveriges kommuner samlades in via mejl. 120 
kommuner valde att delta i studien vilket resulterade i en analys av 197 exploateringsavtal 
och 35 bankgarantier. 
Resultatet av studien visar bland annat att 58 % av de 197 exploateringsavtalen innehöll 
säkerhet, 37 % av avtalen saknar säkerhet och 5 % av avtalen inte har något behov av 
säkerhet. De vanligaste säkerheterna som kommunerna anger i exploateringsavtalen att 
exploatören måste ställa är valfri godtagbar säkerhet, bankgaranti, moderbolagsborgen och 
pantbrev i fast egendom. Resultatet visar även att 69 % av de 35 bankgarantier som studerats 
är accessoriska till det bakomliggande exploateringsavtalet och 31 % av bankgarantierna är 
självständiga i förhållande till det bakomliggande exploateringsavtalet. Accessorisk innebär 
att bankgarantin är kopplad till det bakomliggande exploateringsavtalet. Självständig innebär 
att bankgarantin inte är kopplad till det bakomliggande exploateringsavtalet.  
Slutsatsen av studien är att medvetenheten och tydligheten kring säkerheter i 
exploateringsavtal bör förbättras och att en lagreglering av säkerheter är att föredra. 
Datum: 2016-06-02 
Författare: Fredrik Cervell, Isak Pettersson 
Examinator: Ulf Ernstson 
Handledare: Marianne Carlbring, Högskolan Väst  
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Fördjupningsnivå: G2F 
Poäng: 15 högskolepoäng 
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Collaterals in land development agreements 

- A study about how collaterals are used in land development 
agreements 

Abstract 
Land development agreements are used to divide responsibility for the financing and 
development of a detailed development plan which is arranged on land not owned by the 
municipality. The agreement is established between a municipality and a developer or private 
individual. Land development agreements were not specified in the act until a legislative 
change in January 1, 2015. A subject that was not specified in the act is how municipalities 
should use financial collateral in the land development agreement. Land development 
agreements involves the financing and constriction commitments for millions of crowns and 
the financing often take place afterwards construction is completed. If it turns out that the 
developer can´t perform their obligations in the land development agreement due to 
bankruptcy, the municipality may be required to complete and fund the developer's 
remaining commitments. If the municipality had stated in the agreement that the developer 
must perform a collateral to cover the amount corresponding to the developer's 
commitments, the municipality can redeem the collateral and thus secure the financing if a 
developer would become insolvent. 
The idea of the study is to examine if the Swedish municipalities are using collaterals in land 
development agreements. The ambition is also to identify what type of collaterals described 
in the land development agreements. Finally a deeper analysis will be made of the agreements 
for which a guarantee issued by a bank has been used as collateral. 
Land development agreements and guarantees from the Swedish municipalities were 
gathered via email. 120 municipalities did participate in the study, which resulted in an 
analysis of 197 land development agreements and 35 guarantees. 
The result of the study shows that 58% of the 197 land development agreements contain 
collateral, 37% of the agreements did not contain collateral and 5% of the agreements had 
no need of collateral. The most commonly required collaterals by the municipality in land 
development agreements are any optional collateral that the municipality can accept, 
guarantees issued by a bank or insurance company, bail by parent company and mortgages 
on real estate property. The results also show that 69% of the 35 guarantees studied are 
ancillary to the underlying development agreement and 31% of the guarantees are 
independent in relation to the underlying development agreement. Ancillary means that the 
guarantees issued by bank is linked to the underlying land development agreement. 
Independent guarantee means that the guarantee is not linked to the underlying land 
development agreement.  
The final conclusion of the study is that awareness and clarity of collateral in land 
development agreements should be improved and that a statutory regulation of collaterals in 
land development agreements is preferable. 
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gemensamt och arbetsbördan har således fördelats lika. Delar i metodavsnittet överlappar 
med arbeten från kursen VMT400.  
Det finns ett flertal personer som varit behjälpliga under arbetets gång som förtjänar att 
nämnas. Vår handledare Marianne Carlbring har varit ett stöd under hela arbetets gång och 
gett oss många tips och infallsvinklar som vi annars inte upptäckt.  
Vår examinator Ulf Ernstson har stöttat oss i frågor som rör metod och tillvägagångsätt 
vilket varit till stor hjälp.  
Slutligen vill vi även tacka bankerna SEB och Swedbank samt försäkringsbolaget Euler 
Hermes för god service och snabb återkoppling angående tolkning av bankgarantier. 
Trollhättan den 24 maj 2016 
Fredrik Cervell och Isak Pettersson 
 



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 v 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 1.1 Problembeskrivning ......................................................................................................... 2 1.2 Syfte .................................................................................................................................... 3 1.3 Frågeställningar................................................................................................................. 3 1.4 Avgränsningar ................................................................................................................... 4 1.5 Tidigare examensarbeten ................................................................................................ 4 
2 Metod ........................................................................................................................................... 5 2.1 Metodteori ......................................................................................................................... 5 2.1.1 Kvantitativ innehållsanalys ................................................................................ 5 2.1.2 Kvalitativ textanalys ........................................................................................... 6 2.1.3 Vetenskaplig trovärdighet ................................................................................. 6 2.1.4 Induktion och deduktion .................................................................................. 7 2.2 Urval ................................................................................................................................... 7 2.3 Tillvägagångsätt ................................................................................................................ 7 
3 Teori ........................................................................................................................................... 10 3.1 Detaljplan ........................................................................................................................ 10 3.2 Exploateringsavtal .......................................................................................................... 10 3.2.1 Riktlinjer för exploateringsavtal ..................................................................... 13 3.3 Säkerheter i exploateringsavtal ..................................................................................... 14 3.3.1 Säkerheter i lagtext ........................................................................................... 15 3.4 Ekonomiska säkerheter ................................................................................................. 15 3.4.1 Borgen ................................................................................................................ 15 3.4.2 Bankgaranti ........................................................................................................ 17 3.4.3 Panträtt ............................................................................................................... 19 3.4.4 Företagshypotek ............................................................................................... 21 3.5 Kommuners ansvar för kommunala bolags skulder ................................................. 22 
4 Resultatet av studien ................................................................................................................ 23 4.1 Användning av säkerheter i exploateringsavtal .......................................................... 24 4.1.1 Analys av användning av säkerheter i exploateringsavtal ........................... 24 4.2 Exploateringsavtal utan säkerhet ................................................................................. 25 4.2.1 Analys av exploateringsavtal utan säkerhet .................................................. 25 4.3 Olika typer av säkerheter i exploateringsavtal ............................................................ 26 4.3.1 Analys av olika typer av säkerheter i exploateringsavtal ............................. 27 4.4 Sammanställning av samtliga studerade exploateringsavtal ..................................... 27 4.5 Säkerheter i förhållande till befolkningsmängd ......................................................... 28 4.5.1 Analys av säkerheter i förhållande till befolkningsmängd .......................... 28 4.6 Bankgarantiers förhållande till exploateringsavtalen ................................................. 29 4.6.1 Analys av bankgarantiers förhållande till exploateringsavtalen ................. 29 4.7 Bankgarantiers giltighetstid ........................................................................................... 30 4.7.1 Analys av bankgarantiers giltighetstid ........................................................... 30 4.8 Tydlighet kring bankgarantiers giltighetstid i exploateringsavtalen ........................ 31 4.8.1 Analys av tydlighet kring bankgarantiers giltighetstid i exploateringsavtalen ......................................................................................... 32 
5 Diskussion ................................................................................................................................. 33 



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 vi 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 38 5.2 Hållbar utveckling .......................................................................................................... 39 
6 Slutsats ....................................................................................................................................... 40 6.1 Framtida studier ............................................................................................................. 41 
Källförteckning ................................................................................................................................ 42  
Figur- och diagramförteckning 
Figur 3.1 – Figuren illustrerar en situation där moderbolaget (borgensmannen) går i borgen för dotterbolaget (gäldenären), som har ålagts ekonomiska skyldigheter gentemot kommunen (borgenären) i ett exploateringsavtal. Illustrationen är skapad av författarna. . 16 Figur 3.2 – Illustrationen är baserad på en figur av Henrik Lindstrand i rapporten Bankgarantin enligt svensk rätt - särskilt om Adjudication Bond.  Figuren visualiserar förfarandet för upprättandet av en bankgaranti med exploateringsavtal som bakomliggande avtal. ...... 17 Figur 3.3 – Figuren illustrerar förfarandet vid pantsättning av fast egendom med exploatör som fastighetsägare och kommunen som borgenär. Illustrationen är skapad av författarna. ........................................................................................................................................................... 20  
Diagram 4.1 - Ovanstående diagram visar fördelningen av de 120 deltagande kommunerna. ........................................................................................................................................................... 23 Diagram 4.2 - Ovanstående diagram visar hur användningen av säkerheter i exploateringsavtal är fördelad mellan de 197 avtal som studerats. .......................................... 24  Diagram 4.3 – Diagrammet visar fördelningen av de 73 exploateringsavtal som saknar säkerhet. ............................................................................................................................................ 25 Diagram 4.4 - Diagrammet visar fördelning av säkerheter bland de 114 exploateringsavtal som innehöll säkerhet. .................................................................................................................... 26 Diagram 4.5 - Diagrammet visar hur förekomsten av säkerheter är fördelat bland de 197 exploateringsavtal som studerats. Diagrammet visar även fördelning av de olika säkerhetstyperna som tillämpas. .................................................................................................... 27 Diagram 4.6 - Stapeldiagrammet visar kommuners användning av säkerheter i exploateringsavtal i förhållande till befolkningsmängd från fjärde kvartalet år 2015. Diagrammet baseras på de 197 studerade exploateringsavtalen. ............................................. 28 Diagram 4.7 - Diagrammet visar fördelningen av accessoriska bankgarantier respektive självständiga bankgarantier mellan de 35 bankgarantierna som ligger till grund för studien. ........................................................................................................................................................... 29 Diagram 4.8 - Diagrammet visar statistisk över fördelningen mellan tidsbestämd och inte tidsbestämd giltighetstid av de 35 bankgarantier som studerats. ............................................. 30 Diagram 4.9 - Diagrammet visar statistik över hur tydligt definierad bankgarantiers giltighetstid är i de bakomliggande exploateringsavtalen till de 35 bankgarantierna som studerats. ........................................................................................................................................... 31 
 
 Bild 4.1 - Bilden är ett urklipp från ett exploateringsavtal. ...................................................... 32 
 
  



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 vii 

Bilagor 
A. Deltagande kommuner i studien 
B. Mejl till Sveriges kommuner 
C. Självständig och tidsbestämd bankgaranti 
D. Accessorisk och inte tidsbestämd bankgaranti 
 

Nomenklatur 
AvtL Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(1915:218) 
KL Kommunallag (1991:900) 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
PBL Plan- och bygglag (2010:900) 
RF Regeringsformen (1974:152) 
SOU Statens offentliga utredningar  
ÄPBL Plan- och bygglag (1987:10)  
MB Miljöbalk (1998:808) 
 



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 1 

1 Inledning 
Sveriges kommuner har monopol på planering av mark- och vattenområden. 
Monopolet innebär att varje kommun ansvarar för hur sin mark ska användas.1 När 
kommuner anser att ett område behöver bebyggas, förändras eller bevaras upprättas en 
detaljplan för att pröva områdets lämplighet.2   
Ett område som ska detaljplaneläggas kan antingen helt eller delvis ägas av kommunen 
eller av en privat byggherre/exploatör.3 När en detaljplan upprättats på mark som ägs 
av en exploatör kan kommunen tillsammans med exploatören upprätta ett så kallat 
exploateringsavtal.4 Syftet med exploateringsavtalet är att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen genom att bland annat bestämma vem som ska ansvara för finansiering 
och utbyggnad av olika delar i planen.5 
Exploateringsavtal har används i många år utan att det har funnits definierat i lagtext.6 
År 1987 infördes en ny lag som idag benämns som äldre plan- och bygglagen (ÄPBL).7 
Genomförande av detaljplaner reglerades framför allt i ”exploatörsbestämmelserna”.8 
Istället för att tillämpa dessa bestämmelser använde sig kommunerna av avtal som 
kallades för exploateringsavtal.9 År 2011 infördes den nya Plan- och bygglagen (PBL). 
Exploatörsbestämmelserna omformulerades något men dess huvudsakliga innehåll 
bestod vilket innebar att exploateringsavtal inte var definierat eller reglerat.10 
Exploateringsavtal blev definierat i lagtext i samband med en lagändring i PBL som 
trädde i kraft 1 januari 2015. Lagregleringen innebar att begreppet exploateringsavtal 
fick en definition i PBL:s inledande del.11 Den innefattade även bestämmelser om vad 
som får regleras i exploateringsavtalen samt kravet på att kommuner ska anta riktlinjer 
för exploateringsavtal.12 
Exploateringsavtal reglerar ekonomiska åtagande för exploatören i en ekonomiskt 
känslig bransch. Kommuner kan exempelvis ålägga exploatören att finansiera 
utbyggnad av gator. För att säkerställa att exploatören kommer kunna fullfölja 
betalningen eller sina andra åtaganden kan kommunen i exploateringsavtalet ange att en 

                                                 
1 PBL (2010:900) 1 kap. 2 § 
2 PBL (2010:900) 4 kap. 2 § 
3 Kalbro & Lindgren (2015) s.173 
4 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
5 Kalbro & Lindgren (2015) s.134 
6 Kalbro & Smith (2008) s.1 
7 PBL (1987:10) 
8 SOU (2005:77) s.586  
9 Kalbro & Smith (2008) s.1  
10 SOU (2012:91) s.161  
11 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
12 PBL (2010:900) 6 kap. 39-42 § 
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ekonomisk säkerhet ska ställas.13 Säkerheten anger vanligen att exploatören pantsätter 
något vars värde uppgår till rätt belopp eller att någon annan kan gå i borgen för 
exploatören. Skulle det visa sig att exploatören inte kan fullfölja sina skyldigheter och 
ingen säkerhet angivits i avtalet, kan kommunen behöva stå för kostnaderna.14 
Säkerheter finns inte reglerat i lagtext trots lagändringen den 1 januari 2015. Det är upp 
till kommunen att ange om säkerhet ska användas i exploateringsavtal.15 
I ett Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting från år 2015 förklaras de nya 
reglerna om riktlinjer för exploateringsavtal. I cirkuläret anges att säkerhet bör finnas 
med i riktlinjerna om kommunen avser att använda sig av säkerheter i sina 
exploateringsavtal.16    
1.1 Problembeskrivning 
Exploateringsavtal reglerar finansieringen av allmänna platser, det vill säga gator, parker 
och grönområden samt andra kommunala anläggningar.17 Dessa åtgärder innefattar 
ekonomiska åtaganden som en exploatör kan åläggas att betala. Det är därför av stor 
vikt att det ställs ekonomiska säkerheter i avtalen. En lagändring om exploateringsavtal 
i plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Säkerheter i exploateringsavtal 
finns inte reglerat i PBL.18 I kommunallagen (KL) nämns det att kommuner ska hushålla 
med sina ekonomiska resurser.19 Kommuner har även ett ansvar mot sina medlemmar 
genom att skattepengarna, som är en del av kommunens tillgångar, ska förvaltas på ett 
säkert sätt som ska ge god avkastning.20  
Svedala kommun upprättade 2006 ett exploateringsavtal med Sofiero Villapark om 
utbyggnad av ett villaområde. Trots att Sofiero Villapark skulle finansiera vägar samt 
vatten och avlopp valde kommunen att inte använda sig av en säkerhet i 
exploateringsavtalet. Sofiero Villapark visade sig ha ekonomiska svårigheter och kunde 
inte betala det som angivits i avtalet. Om Svedala kommun hade angivit att en säkerhet 
skulle ställas i avtalet skulle exploateringen kunna fortgå utan att kommunen tvingats 
betala. Resultatet blev att bygget försenades och att kommunen fick betala kostnader 
för drygt tre miljoner kronor.21 
Ett annat exempel inträffade i Partille kommun. Där tvingades kommunen gå in och 
betala färdigställandet av en väg som en exploatör skulle bekostat. Bygget påbörjades 
2014 och exploatören gick i konkurs i augusti 2015, innan samtliga byggnationer var 
                                                 
13 Jensen (2011-11-05) 
14 Jensen (2015-11-5) 
15PBL (2010:900) 6 kap. 
16 SKL (2014) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. s.12  
17 Kalbro & Lindgren (2015) s.134 
18 PBL (2010:900) 
19 KL (1991:900) 8 kap. 1 § 
20 KL (1991:900) 8 kap. 2 § 
21 Sydsvenskan, Bankgarantier kunde räddat tre miljoner skattekronor 
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färdigställda. När artikeln i Partille tidning publicerades 2016 väntade kommunen på 
konkursförfarandet för att möjligen få ersättning för ett par hundra tusen kronor som 
kommunen gått in och betalat för exploatörens åtaganden. Kommunen var dock en av 
flera som hade fodringar på konkursboet.22 
Ovanstående exempel påvisar hur viktigt det är att kommuner upprättar avtal med 
exploatörer som innehåller en ekonomisk säkerhet. Konsekvenserna av avtal utan 
säkerhet kan leda till försenade byggnationer och ekonomiska förluster för kommuner. 
1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om Sveriges kommuner använder sig av säkerheter 
i exploateringsavtal för att säkerställa dess genomförande. Vidare är syftet med studien 
att kartlägga vilka säkerheter som anges i exploateringsavtal. I de fall en bankgaranti 
använts som säkerhet i exploateringsavtalen kommer även en fördjupning att 
genomföras av bankgarantin och dess bakomliggande exploateringsavtal. 
1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ligger till grund för studien. 

- I vilken omfattning anger Sveriges kommuner att en säkerhet måste ställas i 
exploateringsavtal?  

- Vilka olika typer av säkerheter reglerar Sveriges kommuner i sina 
exploateringsavtal?  

- Finns det skillnader i hur säkerheter anges i avtalen mellan kommuner med lågt 
invånarantal respektive högt invånarantal? 

Om en bankgaranti används som säkerhet:  
- I vilken omfattning är bankgarantierna accessoriska respektive självständiga i 

förhållande till det bakomliggande exploateringsavtalet? 
- Hur stor del av bankgarantierna är tidsbestämda respektive inte tidsbestämda?   
- Är bankgarantiers giltighet tydligt definierat i de bakomliggande 

exploateringsavtalen?  
  

                                                 
22 Partille Tidning, Nybygge fördröjt på grund av konkurs 
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1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka exploateringsavtal. Inga genomförandeavtal eller 
markanvisningsavtal ligger till grund för undersökningen. De exploateringsavtal som 
används i studien är upprättade mellan juni 2005 och april 2016. Denna avgränsning i 
tid väljs för att göra studien så aktuell som möjligt. Äldre avtal anses inte representativa 
utifrån studies syfte. Juni 2005 sätts eftersom det äldsta exploateringsavtalet som ligger 
till grund för studien upprättades då. April 2016 väljs eftersom det senast upprättade 
exploateringsavtalet är upprättat vid den tidpunkten. Samtliga säkerheter kartläggas men 
en djupare analys genomföras endast av bankgarantier. Resterande säkerheter som 
framkommer i studien analyseras inte djupare.  
1.5 Tidigare examensarbeten 
År 2015 publicerades studien Säkerhet och viten i genomförandeavtal – byggherrens ställande av 
säkerhet för ekonomiska åtaganden gentemot kommunen vid exploatering av författarna Tiidus 
och Åhman. Syftet med studien var att utreda teoretisk bakgrund till säkerheter och 
viten vid exploateringsavtal och markanvisning. Syftet var även att kartlägga hur 
säkerheter och viten idag tillämpas i genomförandeavtal. Studien innefattade 
undersökning av både exploateringsavtal och markanvisningar. Totalt undersöktes 100 
genomförandeavtal från 22 kommuner. Samtliga kommuner hade en befolkningsmängd 
över 41 000 invånare. Vidare genomfördes intervjuer med 10 tjänstemän om 
tillämpningen av säkerheter i genomförandeavtal. Resultatet av studien visade 
fördelning av säkerheter och viten i de studerade genomförandeavtalen. Resultatet 
visade bland annat att det förekom säkerheter i 2/3 av de genomförandeavtal där 
säkerhet ansågs nödvändigt.  Resultatet visade även att säkerheten endast var tydligt 
definierad i hälften av de genomförandeavtal där säkerhet förekom. Slutsatsen av 
arbetet var bland annat att en självständig bankgaranti och moderbolagsborgen i form 
av proprieborgen av författarna ansågs som de två säkraste alternativen bland de 
säkerheter som angivits i genomförandeavtalen.23   

                                                 
23 Tiidus & Åhman (2015) 
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2 Metod 
Avsnittet beskriver och redovisar de metoder och tillvägagångssätt som används för att 
genomföra denna studie. Metoderna beskrivs både generellt och mer ingående mot 
studiens frågeställningar. De två huvudsakliga metoderna som används är kvantitativ 
innehållsanalys samt kvalitativ textanalys. 
2.1 Metodteori 
En viktig del i all vetenskaplig forskning är val av metod och tillvägagångsätt. 
Metodteorin ligger någonstans mellan en studies praktiska tillvägagångsätt och allmän 
vetenskapsteori. Metodteorin ska inte utförligt beskriva metoder eller tillvägagångsätt 
utan snarare ge en teoretisk bakgrund för att möjliggöra att studien blir vetenskapligt 
förankrad. Den som utför studien ska sedan med hjälp av metodteorin och syftet med 
studien välja lämplig metod och tillvägagångsätt.24  
Det finns två huvudtyper som de flesta undersökningsmetoder kan kategoriseras under. 
Dessa två är kvantitativa eller kvalitativa undersökningar. Det är viktigt att särskilja 
dessa två samt veta när var och en av dem ska tillämpas. Undersökningstyperna skiljer 
sig både i planering, genomförande och redovisning.25 
2.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa metoden har sitt ursprung i positivismen. Positivismens synsätt är att 
vetenskapen bara kan utgå från det som går att observera och att världens företeelser 
bara kan beskrivas genom det mätbara.26  
För att förklara innebörden av en kvantitativ innehållsanalys kan inledningsvis de två 
orden kvantitativ och innehållsanalys delas upp. Att en undersökning är kvantitativ 
innebär att den ska baseras på ett stort antal analysenheter att resultatet kan 
kategoriseras, analyseras och presenteras med siffror. Med ordet innehållsanalys menas 
att syftet med studien är studera innehållet i någon typ av muntlig, skriftlig eller 
bildmässig framställning. En kvantitativ innehållsanalys är en passande metod när syftet 
med studien är att studera hur ofta något inträffar eller hur stor mängd av något. Det 
brukar kallas för frekvens och utrymme. Frekvens och utrymme kan även studeras med 
kvalitativa metoder, men det som gör den kvantitativa innehållsanalysen unik är den 
stora mängd data eller observationer som används. Något som ofta felaktigt 
nedvärderar den kvantitativa metoden är att den bara innebär att mekaniskt räkna vissa 
företeelser. Kvantitativ innehållsanalys innefattar ofta att först tolka de innehåll som ska 

                                                 
24 Hartman (2004) s.14 
25 Hartman (2004) s.15 
26 Patel & Davidson (1994) s.23 
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studeras för att sedan kunna kategorisera dess innehåll. Skillnaden mot en kvalitativ 
metod är att tolkningen inte genomförs lika djupgående.27  
2.1.2 Kvalitativ textanalys 
Den kvalitativa metoden har sitt ursprung i hermeneutiken. Synsättet innebär i stort 
tolkning och förståelse av en företeelse. Syftet med hermeneutiken är inte att förklara 
saker utan att förstå och tolka hur människan tänker.28 
En kvalitativ metod är användbar när en djupare och mer grundläggande förståelse för 
något vill uppnås. Det som ska studeras djupare kan exempelvis vara ett ämne, händelse 
eller ett problem. 29 Istället för att kvantifiera innehållet kan en kvalitativ metod 
användas. Metoden använder sig av ett annat tillvägagångssätt och fokuserar mer 
ingående på det som är mest väsentligt i en text.30 Möjligheterna till generalisering av ett 
kvalitativt resultat är betydligt lägre än vid en kvantitativ metod då resultatet inte är 
uppbyggd på mätbara resultat.31 
När en kvalitativ metod tillämpas i en studie är det av stor vikt att använda sig av en 
framarbetad problemställning. Utifrån problemställningen kan frågeställningar tas fram 
för att användas för att undersöka textmaterialet. Dessa ska i sin tur ge svar på 
forskningsproblemet. Det huvudsakliga syftet med frågeställningarna är att framhålla 
vad texten förmedlar och betyder.32 
2.1.3 Vetenskaplig trovärdighet 
Trovärdigheten i en vetenskaplig studie mäts vanligen utifrån validitet, reliabilitet och 
objektivitet. Validitet är ett mått på giltighet och anger i vilken utsträckning studien 
faktiskt mäter det den avser att mäta. Resultatet av studien ska spegla verkligheten i så 
stor utsträckning som möjligt. Reliabilitet är ett begrepp som står för pålitlighet. En 
studies pålitlighet innebär att studien ska kunna upprepas med samma värde oberoende 
av vem som genomför den och oavsett när den genomförs. Objektivitet anger huruvida 
den som genomför undersökningen har värderingar eller förhållningsätt som påverkar 
studien. Hög validitet, reliabilitet och objektivitet är något som ska eftersträvas i alla 
vetenskapliga underökningar.33 34 
 

                                                 
27 Esaiasson m.fl. (2012) s.197-198  
28 Patel & Davidson (1994) s.25 
29 Björklund & Paulsson (2012)  s.65 
30 Esaiasson m.fl. (2012) s.210 
31 Björklund & Paulsson (2012)  s.65 
32 Esaiasson m.fl. (2012) s.215 
33 Björklund & Paulsson (2012) s.61-62 
34 Hartman (2004) s.146 
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2.1.4 Induktion och deduktion 
Induktion och deduktion är två skilda arbetssätt inom vetenskapen. Att arbeta deduktivt 
innebär att grunda sin hypotes på en teoretisk bakgrund och därefter testa hypotesen i 
verkligheten utifrån utvalda observationer.35 Att välja sina observationer innebär att inte 
förutsättningslöst utföra observationer.36 Att arbeta induktivt innebär att gå från fakta 
till teori. Forskaren studerar forskningsobjektet förutsättningslöst i empirin och bygger 
sedan sin teori på resultatet av studien. Risken med induktion kan vara att den teori som 
tas fram av resultatet saknar räckvidd och endast är applicerbar på den situation och de 
observationer som studien grundades på.37 Deduktivt arbetssätt kan av vissa anses mer 
trovärdigt eftersom hypotesen är logiskt härledd utifrån teori.38  
2.2 Urval  
Studien har genomförts som en totalundersökning där Sveriges samtliga 290 kommuner 
har fått möjlighet att delta. Samtliga kommuner valdes eftersom syftet med studien är 
att göra en omfattande kartläggning om hur säkerheter används i exploateringsavtal 
över hela landet. Kommunerna ombads att skicka sina fem senast upprättade 
exploateringsavtal. Fem avtal valdes framför allt av två anledningar. Den första 
anledningen var att undvika avtal upprättade långt bak i tiden. Ett äldre avtal anses inte 
representativt utifrån hur branschen ser ut idag och syftet med denna studie. Den andra 
anledningen var att det finns en möjlighet att studiens validitet försämras om ingen 
begräsning i antal avtal görs. Om exempelvis en kommun har skickar in 15 avtal och en 
annan kommun endast ett avtal blir kartläggningen missvisande utifrån syftet. 
2.3  Tillvägagångsätt 
Under studiens första vecka formulerades ett mejl som skulle skickas ut till Sveriges 
samtliga 290 kommuner. Det innehöll bakgrund till problemet, syftet med studien samt 
begäran om kommunernas fem senast upprättade exploateringsavtal. Eftersom syftet 
med studien även innefattade analys av bankgarantier, i de fall de förekommit som 
säkerhet, begärdes även tillhörande bankgarantier ut tillsammans med 
exploateringsavtalen. Mejlet innehöll även en försäkran om att ingen data i resultatet 
kommer kunna härledas till viss kommun eller tjänsteman. Mejadresser till Sveriges 
kommuner hämtades från ett dokument framtaget av organisationen Sveriges 
kommuner och landsting.   
Under studiens inledande veckor påbörjades även inläsning av teoretisk bakgrund inom 
ämnet. Relevant litteratur hämtades från tidigare studier inom ämnet samt kurslitteratur 
från tidigare kurser inom området. Parallellt med insamling av avtal och säkerheter, 
                                                 
35 Patel & Davidson (1994) s. 21 
36 Hartman (2004) s.160  
37 Patel & Davidson (1994) s. 21 
38 Hartman (2004) s.161 
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skrevs teori bakom studien för att ge läsaren teoretisk bakgrund som krävs för att förstå 
studien. Den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för studien baseras på 
kurslitteratur, lagtext och lagkommentarer, propositioner, statliga offentliga 
utredningar, tidigare examensarbeten, forskningsrapporter samt muntliga källor.  
När studiens teori var genomarbetad påbörjades analysen av det insamlande materialet. 
För att effektivt kunna kategorisera och behandla exploateringsavtalen och dess innehåll 
skapades en datamatris. Inledningsvis radades alla deltagande kommuner upp i en 
kolumn med plats för fem exploateringsavtal under varje kommun. Här angavs även 
kommunens invånarantal. Det hämtades från Statistiska centralbyrån och var baserat 
på befolkningsstatistik från fjärde kvartalet 2015. Därefter skapades svarskategorier 
baserade på studiens frågeställningar. Varje svarskategori fick en egen kolumn till höger 
om kommunernas exploateringsavtal. De svarskategorierna som angavs var datum för 
exploateringsavtalets upprättande, typ av säkerhet, tydligt definierad säkerhet, täcker 
säkerheten åtagandena, finns bankgaranti bifogad, accessorisk/självständig bankgaranti, 
tidsbestämd- inte tidsbestämd bankgaranti och anges bankgarantins giltighet tydligt i 
exploateringsavtalen. 
Ett exploateringsavtal är oftast upprättat med paragrafer eller punkter. Det innebär att 
varje enskild fråga som behandlas i avtalet ligger under var sin paragraf eller punkt. Om 
det anges att en säkerhet ska ställas anges det vanligen i slutet av avtalet. Det ligger ofta 
under en egen paragraf eller punkt som antingen benämns som ”säkerhet” eller inte 
namnges alls. Ibland kan säkerheten anges tillsammans med annan text i avtalet och inte 
under en egen paragraf eller punkt. Vår analysmetod av avtalen inleddes med att tidigt 
identifiera om avtalet innehöll någon säkerhet. Därefter tolkades innehållet i paragrafen 
om säkerhet. I de fall ingen säkerhet angavs krävdes undersökning av vilka ekonomiska 
åtaganden i avtalet som exploatören ålagts och vilka kommunen skulle ansvara för. 
Detta för att kunna ange om säkerhet var nödvändigt i avtalet eller inte. Slutligen 
identifierades vilket datum avtalen var upprättade. 
För att säkerställa systemets pålitlighet genomfördes en utvärderartriangulering för att 
testa datamatrisen. Triangulering är fördelaktigt när flera personer ska undersöka vissa 
företeelser i till exempel ett exploateringsavtal. Utvärderartriangulering innebär att båda 
parter jämför hur de tolkat insamlad data för att se om båda parter har gjort en likvärdig 
tolkning.39 Fem exploateringsavtal bearbetades i dokumentet och behandlades av både 
parter på skilda håll utifrån de svarskategorier som angivits. Därefter jämfördes och 
diskuterades svaren och hur båda tolkat avtalen utifrån svarskategorierna. Resultatet av 
testet blev att båda parter hade tolkat svarskategorierna och avtalen på ett likvärdigt sätt. 
Däremot togs svarskategorin ”tydligt definierad säkerhet” bort eftersom den inte ansågs 
relevant utifrån studiens frågeställningar. Slutligen diskuterades hur svaren skulle anges 
för att underlätta tolkning och sammanställning.  
                                                 
39 Björklund & Paulsson (2012) s.81 
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Exploateringsavtalen placerades sedan in i dokumentet under respektive kommun efter 
hand som de skickades in och analyserades sedan utifrån kategorierna ovan. En 
kommun skickade tillsammans med sina exploateringsavtal även en förklaring där de 
angav att de aldrig ställer säkerhet när exploatören är ett kommunal- eller statligt bolag. 
I samband med det togs beslutet att även granska ägarförhållandena i de 
exploateringsavtal där säkerhet saknas. När analysen av avtalen genomförts påbörjades 
den kvalitativa analysen av de bankgarantier som skickats in samt exploateringsavtalens 
behov av säkerhet. För att kunna tolka vissa av bankgarantiernas juridiska innebörd och 
innehåll krävdes utöver den teoretiska bakgrunden även hjälp från sakkunniga. Kontakt 
togs därför med de banker och försäkringsbolag som upprättat de svårtolkade 
bankgarantierna för att få hjälp och förklaringar till dess innehåll. Resultatet av analysen 
sammanställdes i olika diagram för att enkelt påvisa och beskriva resultatet av studien 
kring säkerheter i exploateringsavtal och bankgarantier.   
 
  



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 10 

3 Teori 
Följande avsnitt redogör för ämnets teoretiska bakgrund. Inledningsvis presenteras 
grundläggande teori kring detaljplaner och exploateringsavtal. Därefter klargörs olika 
typer av säkerheter i exploateringsavtal mer ingående för att ge en bredare bild av ämnet 
inför studiens resultat och diskussion. Slutligen presenteras kommuners ansvar för 
kommunala bolags skulder. 
3.1 Detaljplan 
Sveriges kommuner har monopol på planering av mark och vattenområden. Det 
innebär att kommuner får bestämma när, var och hur användningen av mark- och 
vattenområden i kommunen ska förändras.40 När ett nytt område med sammanhållen 
bebyggelse planeras eller ett befintligt område ska bevaras eller förändras ska 
kommunen upprätta en detaljplan över berört område. Detaljplanen upprättas för att 
pröva mark- eller vattenområdets lämplighet för det tilltänkta ändamålet.41 Kommunen 
ska i detaljplanen reglera omfattning och gränser för allmänna platser och 
kvartersmark.42 Allmänna platser är områden som är till för gemensamma ändamål, 
exempelvis gator, torg, parker och grönområden. Kvartersmark är områden som inte 
är till för allmänna ändamål. Det kan till exempel vara mark för bostadsändamål eller 
mark reserverad för gemensamhetsanläggningar.43 I en detaljplan får kommunen bland 
annat bestämma hur vegetation och markytan ska utformas. Kommunen får även 
bestämma byggnaders användning och byggnationers utformning under och över 
markytan.44        
3.2 Exploateringsavtal 
Detaljplanering kan ske på mark som ägs av kommunen men även på mark som ägs av 
en byggherre eller exploatör. Fortsättningsvis kommer byggherren eller exploatören att 
benämnas som exploatör. Äger kommunen marken kan kommunen, vid 
genomförandet av detaljplanen, upprätta ett avtal om markanvisning. Avtalet ger en viss 
exploatör ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen om utbyggnad av 
detaljplanen.45 Detta avtal fullföljs sedan av ett slutligt avtal om genomförande av 
detaljplanen.46  

                                                 
40 PBL (2010:900) 1 kap. 2 §  
41 PBL (2010:900) 4 kap. 2 § 
42 PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 
43 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
44 PBL (2010:900) 4 kap. 10-11 § 
45 PBL (2010:900) 1 Kap. 4 § 
46 Kalbro & Lindgren (2015) s.138 
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När en detaljplan som upprättats på mark som inte ägs av kommunen ska genomföras, 
kan kommunen upprätta ett exploateringsavtal med exploatören.47 Ett 
exploateringsavtal reglerar ansvarsfördelningen vid genomförandet av en detaljplan på 
mark som inte ägs av kommunen.48 Ett exploateringsavtal upprättas vanligen i 
slutskedet av detaljplaneprocessen men innan detaljplanen vinner laga kraft. Avtalets 
giltighet blir då beroende av om detaljplanen vinner laga kraft.49  
Ett exploateringsavtal kan vara uppbyggt på många olika sätt där längd och innehåll kan 
variera stort mellan kommuner. Avtalen kan även skilja sig inom kommunen beroende 
på detaljplanens komplexitet. Inledningsvis anges vanligen byggnationer och dess 
utformning. Vidare kan avtalen behandla ansvaret för sanering, skydd under byggtid, 
hur allmänna platser ska utformas, tidplan, marköverlåtelser, ansvaret för 
lantmäteriförrättningar, behandling av frågor kring tvist samt säkerheter.50 
Exploateringsavtal fanns inte angivet i lagtext förrän den 1 januari 2015. Redan 1967 
gav dåvarandet svenska kommunförbundet ut ett normalförslag för exploateringsavtal 
för att ge en vägledning i hur avtalen skulle kunna utformas. I dåvarande byggnadslag 
(1947:385) reglerades i 70 § och 73 § att en exploatör utan ersättning ska avstå mark 
och bekosta vägar, vattenförsörjning och avlopp.51 Efter införandet av ÄPBL 1987 
reglerades ansvars- och kostnadsfördelning för genomförande av detaljplaner i de så 
kallade exploatörsbestämmelserna och delvis i gatukostnadsbestämmelserna. I en statlig 
offentlig utredning (SOU) från 2005 belystes exploatörsparagrafernas 
användningsområde och eventuella förslag på ändringar.52 År 2008 publicerade Tomas 
Kalbro och Peter Smith rapporten Exploateringsavtal – Lagstöd, tillämpning och förslag till 
nya principer. Där beskriver författarna hur bostadsbyggandet har förändrats sedan 
bostadskraschen i början på 1990-talet. Efter bostadskraschen har bostadsbyggandet 
allt mer förskjutits mot att stora exploatörer bygger bostäder till marknadsmässiga 
priser. Kommunerna får inte längre samma statliga bostadssubventioner som tidigare 
vilket lett till ansträngd ekonomi och svårigheter för kommuner att kunna bekosta 
eventuella följdinvesteringar i ett exploateringsprojekt. För att balansera upp ekonomin 
för exploatering av områden kan kommuner med hjälp av exploateringsavtal ålägga 
exploatören att stå för vissa kostnader. Detta kan då leda till att kommuners ekonomi 
blir mindre ansträngd. Kommunerna ser sin chans att minska sina kostnader och kan 
därför lockas att ålägga exploatören kostnader som strider mot lagstiftning. Författarna 
belyser vikten av att lagstiftningen runt exploateringsavtal förtydligas.53 År 2011 
infördes nya PBL. Exploatörsparagraferna omformulerades något men dess 
                                                 
47 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
48 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
49 Kalbro & Lindgren (2015) s.134 
50 Kalbro & Lindgren (2015) s.135 
51 Kommunförbundet (1972) s.10 
52 SOU (2005:77) s.586 
53 Kalbro & Smith (2008) 
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huvudsakliga innehåll och tillämpning förblev densamma.54 Ett par år efter införandet 
av nya PBL publicerades SOU (2013:34) som behandlade exploatörsbestämmelserna. 
Utredningen ansåg att reglerna var omoderna och förlegade eftersom frågan i praktiken 
genomfördes på ett annat vis. Istället för att följa dessa regler har kommuner i många 
år ingått exploateringsavtal med exploatör eller fastighetsägare där de förhandlar om 
utbyggnad och finansiering av detaljplaner. Författarna till SOU (2013:34) ansåg att 
bestämmelserna saknade flexibilitet och inte längre var tillämpliga med hänsyn till hur 
planprocessen i övrigt fungerade. Författarna till SOU (2013:34) ansåg även att innehåll 
och utformning av avtalen avvek stort mellan kommuner och vissa avtal reglerade 
åtagande som enligt lag var otillåtna. Osäkerheten kring exploateringsavtalen och de 
utdragna avtalsförhandlingarna ansågs kunna leda till att endast de stora byggherrarna 
vågade gå in i en sådan ekonomisk osäker situation.55  
Ett par år efter ovanstående rapport och utredningar, genomfördes den 1 januari 2015 
en typ av kodifikation, vilket innebär att något som innan varit mindre spridda 
bestämmelser som i praktiken tolkats och genomförts på ett visst sätt, sammanförs till 
ett sammanhängande systematiskt ordnat lagverk.56 Från och med de 1 januari 2015 
finns exploateringsavtal angivet och reglerat i PBL.57 För exploateringsavtal till 
detaljplaner som påbörjats före 1 januari 2015 ska de gamla exploatörsbestämmelserna 
tillämpas.58     
I de nya reglerna anges bland annat vilka åtaganden som kommunen i avtalet får ålägga 
exploatören att finansiera. Det anges i PBL 6 kap. 40 §: 

Ett exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller en fastighetsägare att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser 
och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna 
ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som 
ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till 
dennes nytta av planen.59 

Åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras behöver inte 
uteslutande vara lokaliserade inom planområdet. För att en detaljplan med bostäder ska 
kunna genomföras kan det exempelvis krävas att dimensionen på en vattenledning 
behöver ändras trots att ledningen inte ligger inom planområdet. Det är en åtgärd som 
kommunen i ett exploateringsavtal kan ålägga exploatören att finansiera. Dock ska dessa 
åtaganden stå i rimligt förhållande till exploatörens nytta av planen. Det innebär att de 
åtagande som kommunen ålägger exploatören måste vara skäliga med hänsyn till den 
ekonomiska nyttan som exploatören vinner med detaljplanen. Det kan även finnas 
                                                 
54 SOU (2012:91) s.161 
55 SOU (2013:34) s.415-420 
56 Nationalencyklopedin, Kodifikation.  
57 PBL (2010:900) 
58 Lag (2014:900) om ändring i plan- och bygglagen  
59 PBL (2010:900) 6 kap. 40 § 
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andra åtaganden, än de som anges i första meningen, som är nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan till exempel vara bullerdämpande åtgärder 
eller sanering av förorenad mark. Dessa åtgärder anges i paragrafen som ”andra 
åtgärder”.60 Paragrafen anger ordet ”vidta”, som utifrån annan lagstiftning är 
problematiskt. Kommuner ska tillämpa lag om offentlig upphandling (LOU) när en 
tjänst ska utföras på uppdrag av kommunen. Det finns vissa situationer där 
bestämmelserna i LOU kan förbises. I en studie av Linnea Andersson och Jenny 
Hansson har författarna påvisat problematiken och osäkerheten kring hur LOU ska 
tillämpas när en exploatör åläggs att vida åtgärder i exploateringsavtal istället för att bara 
finansiera åtgärder.61  
Idag finns vissa lagreglerade begränsningar i vad kommunen får ålägga exploatören att 
finansiera. Exploatören får inte åläggas att bekosta anläggningar för utbildning, vård 
och omsorg. Dessa anläggningar har kommuner enlig lag en skyldighet att tillhandahålla. 
Exploatören får inte heller bekosta befintliga anläggningar som uppkommit innan 
detaljplanen upprättades. Exempelvis får kommunen i exploateringsavtal inte ta ut 
avgifter för en redan färdigställd väg. Undantag är om detaljplanen ingår i en etappvis 
utbyggnad.62 Eftersom kommunen agerar som en myndighet, och inte som markägare, 
får det som regleras i ett exploateringsavtal inte sträcka sig utöver offentligrättslig 
lagstiftning.63 Förutom ovanstående begränsningar finns det annan lagstiftning som 
kommuner måste följa när de tecknar avtal som myndighet. Regeringsformen (RF) 
anger att kommuner måste förhålla sig till objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. 
Objektivitetsprincipen innebär att myndigheter ska agera sakligt och opartiskt. I ett 
exploateringsavtal kan det till exempel handla om att det som ska byggas i en detaljplan 
ska vara oberoende av vilken exploatör som äger marken.  Likhetsprincipen innebär att 
alla kommunmedlemmar ska behandlas lika av en myndighet. En enskild exploatör ska 
behandlas lika gentemot andra exploatörer och ska i ett exploateringsavtal ges likartade 
förutsättningar. 64 I KL anges likställighetsprincipen som innebär att en kommun ska 
behandla alla sina medlemmar likvärdigt.65 I övrigt gäller samma avtalsregler för 
exploateringsavtal som för andra civilrättsliga avtal. Dessa regler återfinns till stor del i 
lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).66  
3.2.1 Riktlinjer för exploateringsavtal  
Den 1 januari 2015 genomfördes en lagändring som angav att alla kommuner, som 
avser att använda sig av exploateringsavtal, ska upprätta riktlinjer innehållande 
utgångspunkter och mål för sina exploateringsavtal. Riktlinjerna ska tas fram och 
                                                 
60 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 6 kap. 40 § 
61 Andersson & Hansson (2015)  
62 PBL (2010:900) 6 kap. 41-42 § 
63 Kalbro & Lindgren (2015) s.135 
64 RF (1974:152) 1 kap. 9 § 
65 KL (1991:900) 2 kap. 2 § 
66 Kalbro & Lindgren (2015) s.137 



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 14 

godkännas genom ett politiskt förankrat beslut. De bör bland annat innehålla 
kommunens förhållningsätt för fördelning av kostnader och intäkter, kommunens krav 
på utformning av allmän platsmark, inom vilka geografiska områden kommunen avser 
att använda exploateringsavtal och konsekvenser av att ingå exploateringsavtal med 
kommunen. Avser kommunen att använda sig av en säkerhet i exploateringsavtalet, för 
att säkerställa dess fullföljande, bör även kravet på denna säkerhet anges i riktlinjerna. 
Syftet med riktlinjerna är att en exploatör i ett tidigt skede, eller redan innan 
förhandlingarna påbörjas, ska kunna ta del av kommuns utgångspunkter och mål med 
exploateringsavtal. Riktlinjerna är inte bindande och behöver inte förutsättningslöst 
följas av kommunen eller exploatören. Dock kan det upplevas motsägelsefullt av 
kommunen att helt gå emot sina egna riktlinjer. Syftet med riktlinjerna är även att skapa 
ett bättre samspel mellan kommun och exploatör samt förenkla hela 
genomförandeprocessen av detaljplaner. Avsaknaden av riktlinjer stoppar dock inte 
kommunen från att upprätta exploateringsavtal.67 68 
3.3 Säkerheter i exploateringsavtal 
Kommuner kan i exploateringsavtalen ålägga exploatörer att bekosta utbyggnad för 
mångmiljonbelopp. Exploatörens ansvar anges ofta antingen med ett rent belopp eller 
som en förpliktelse, exempelvis ”kostnaden för att anlägga vägen”. För att försäkra sig 
om att exploatören kommer att kunna fullfölja sina ekonomiska förpliktelser är det av 
vikt att det i avtalen anges att en säkerhet måste ställas. Säkerheten anger vanligen att 
exploatören ska pantsätta något vars värde uppgår till rätt belopp eller att någon annan 
kan gå i borgen för exploatören. Skulle det visa sig att exploatören inte kan fullfölja sina 
skyldigheter av någon anledning och inga säkerhet angivits i avtalet, kan kommunen 
tvingas stå för kostnaderna.69 
År 1967 nämnde dåvarande kommunförbundet att vid upprättande av 
exploateringsavtal för stadsplaneområden, bör säkerhet finnas med i avtalen i form av 
bankgaranti, borgen, panträtt eller kontantbelopp.70 I propositionen Ny Plan- och bygglag 
(prop. 1985/86:1), som låg till grund för införande av ÄPBL, drogs en slutsats att avtal 
om genomförande av detaljplaner inte behöver regleras närmare i lagtext.71   
Den 1 januari 2015 vann den senaste lagändringen om exploateringsavtal i PBL laga 
kraft. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett cirkulär om lagändringen. Där 
anges att om kommuner använder sig av säkerheter i exploateringsavtal bör det finnas 
med i riktlinjerna. 72 Trots ett flertal lagändringar och uppdateringar av PBL finns det 
                                                 
67 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 6 kap. 39 § 
68 SKL (2014) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal  
69 Jensen (2015-11-5) 
70 Kommunförbundet (1972) s.12,26 
71 SOU (2013:34) s.420 
72 SKL (2014) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal  
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än idag ingen lag som tvingar kommuner att använda sig av säkerheter i 
exploateringsavtal.73 
I en PowerPoint-presentation som professor Ulf Jensen upprättat till ett seminarium i 
Lund i november år 2015, anger han att exploateringsavtal reglerar åtaganden för stora 
summor i en osäker bransch. Därför anser han att det är av stor vikt att kommuner 
använder sig av säkerheter i exploateringsavtal.74 
3.3.1 Säkerheter i lagtext 
Ställande av säkerheter finns angivet i flertalet lagar. Nedan presenteras två exempel 
som är jämförbara med ställande av säkerhet i exploateringsavtal.  
I PBL anges i 9 kap 37 § att bygglov kan villkoras genom att byggnationer inte får 
påbörjas förrän fastighetsägaren betalt ersättning eller ställt säkerhet för ersättningen 
för gator eller andra allmänna platser.75  
I Miljöbalken (MB) 16 kap 3 § regleras att tillstånd, godkännande eller dispens för 
avhjälpande av miljöskada eller andra återställningsåtgärder som en verksamhet kan 
orsaka, får göras beroende av att verksamhetsutövaren ställer en säkerhet för 
kostnaderna. Säkerheten ska bara godkännas om den anses vara betryggande. Staten, 
kommuner eller landsting omfattas inte av skyldigheten att ställa säkerhet.76  
3.4 Ekonomiska säkerheter 
Nedan presenteras vanligt förkommande säkerheter som används för att säkerställa 
betalning eller åtagande i exploateringsavtal. 
3.4.1 Borgen  
Borgen betyder att en person (borgensmannen) går in och garanterar att en annan 
person (gäldenären) kommer att betala det han eller hon är skyldig till en tredje person 
(borgenären) inom utsatt tid. Det finns inga direkta formkrav för att gå i borgen för 
någon men vanligen brukar det ske skriftligen. Borgensförbindelse kan delas upp i enkel 
borgen eller proprieborgen. Enkel borgen innebär att borgenären i första hand måste 
kräva gäldenären på skulden när tidsfristen gått ut. Kan inte gäldenären betala måste 
borgenären först kräva utmätning eller konkurs av gäldenären innan borgensmannen 
kan krävas på skulden. Proprieborgen innebär att borgensmannen går i borgen så som 
för egen skuld. Det innebär att borgenären kan kräva betalning av antingen 
borgensmannen eller gäldenären. Borgenären behöver inte vänta eller genomföra vissa 
åtgärder innan han eller hon kan kräva borgensmannen på skulden.77 
Kommunförbundet framförde år 1967 att om en borgensförbindelse används som 
                                                 
73 PBL (2010:900)  
74 Jensen (2015-11-05) 
75 PBL (2010:900) 9 kap. 37 § 
76 MB (1998:808) 16 kap. 3 § 
77 Ramberg (2014) s.168-169  
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säkerhet i exploateringsavtal, bör den uteslutande vara proprieborgen.78  
Borgensåtagande regleras i Handelsbalkens 10 kapitel. 
Ett borgensåtagande innebär ofta att två separata avtal upprättas. Ett avtal mellan 
borgensmannen och borgenären upprättas där borgensmannen lovar att gå i borgen för 
gäldenären. Det andra avtalet är mellan gäldenären och borgenären som innebär 
åtagande av ekonomisk eller annan art, exempelvis exploateringsavtal. Avtalet mellan 
borgenär och borgensmannen är kopplat till avtalet om åtagande. Om tvist skulle uppstå 
måste avtalen kunna härledas till varandra för att visa vad borgensåtagandet innebär.79 
Ett borgensåtagande behöver inte uteslutande innebära säkerhet i form av betalning. 
Borgen kan även innebära exempelvis fullföljande av entreprenadavtal eller leverans av 
en vara.80 
En säkerhet som vanligen används i exploateringsavtal är moderbolagsborgen.81 Viktiga 
begrepp att särskilja vid definition av moderbolagsborgen är moderbolag och 
dotterbolag. För att ett aktiebolag ska få kallas moderbolag över en annan juridisk 
person som då benämns dotterbolag, krävs det att ett antal rekvisit i Aktiebolagslagen 
1 kap 11 § är uppfyllda. Rekvisiten är bland andra att moderbolaget måste äga mer än 
hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen. Uppfylls 
alla rekvisit bildar dotterbolaget och moderbolaget tillsammans en koncern.82 
Moderbolagsborgen innebär att ett moderbolag går i borgen för sitt dotterbolag. En 
fördel med moderbolagsborgen är att dotterbolaget inte behöver köpa en bankgaranti.83  

 
Figur 3.1 – Figuren illustrerar en situation där moderbolaget (borgensmannen) går i borgen för dotterbolaget (gäldenären), som har ålagts ekonomiska skyldigheter gentemot kommunen (borgenären) i ett exploateringsavtal. Illustrationen är skapad av författarna.   

                                                 
78 Kommunförbundet (1972) s.26 
79 Mellqvist & Persson (2007) s.32 
80 Lennander (2011) s.73 
81 Jensen (2015-11-05) s.20 
82 ABL (2005:551) 1 kap 11 § 
83 Jensen (2015-11-05) s.20 
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3.4.2 Bankgaranti 
Bankgaranti är en säkerhet i form av borgensförbindelse. Ett företag eller enskild person 
kan åläggas att använda sig av en bankgaranti för att säkerställa att de kan fullgöra sina 
åtaganden mot den part de tecknat avtal med.84 Det kan till exempel vara finansiering 
eller skyldighet att utföra visa åtgärder. Säkerheten kan då vara en faktor till att ett 
byggprojekt kommer till stånd eller att en tjänst av annat slag utförs i tid. En bankgaranti 
innebär att en bank går in och säkerställer att den part, som blivit ålagd att använda sig 
av en bankgaranti, ekonomiskt kan fullgöra de åtaganden parten lovat.85 Kan inte parten 
av någon orsak utföra de förpliktelser som de åtagit sig enligt ett avtal går banken in 
och kompenserar borgenären ekonomiskt.86 Som exempel kan ett exploateringsavtal 
vara det bakomliggande avtalet. Kommunen vill säkerställa att exploatören kan 
genomföra sina åtaganden och har därför angett att en säkerhet måste ställas i form av 
en bankgaranti. Garantin är då ett avtal mellan exploatörens bank och kommunen. 
Bankgarantin är dock utfärdat av banken på beställning av exploatören.87  
 

Figur 3.2 – Illustrationen är baserad på en figur av Henrik Lindstrand i rapporten Bankgarantin 
enligt svensk rätt - särskilt om Adjudication Bond.  Figuren visualiserar förfarandet för 
upprättandet av en bankgaranti med exploateringsavtal som bakomliggande avtal. 
 
När exploatören skickar in en ansökan om bankgaranti gör banken en kreditprövning 
för att kontrollera exploatörens ekonomiska förutsättningar. Uppfyller 
kreditprövningen kraven upprättas därefter en motförbindelse.88 Motförbindelsen 
innebär att exploatören förbinder sig att ersätta banken med hela beloppet om banken 
tvingas betala ut garantisumman till förmånstagaren. Motförbindelsen kan även 
                                                 
84 Nationalencyklopedin, bankgaranti. 
85 Grath (2004) s.71 
86 Nordea (2012)  
87 Lindstrand (2010) s.9 
88 Swedbank, Bankgaranti och standbyremburs  
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innehålla uppgifter om priset för bankgarantin samt andra villkor mellan bank och 
exploatör.89 
Bankgarantier kan utformas på olika sätt beroende på vem den är kopplad till och vad 
den är säkerhet för. Innehållet och utformning kan även skilja sig åt beroende på vilken 
bank som upprättat den. En annan viktig aspekt som kan skilja sig åt i avtalen är tiden. 
Tidsaspekten är viktig i den mening att den berör inom vilken tidsfrist garantin gäller, 
det vill säga från vilken tid garantin finns tillgänglig och under hur lång tid den är möjlig 
att lösa in.90 En bankgarantis giltighet kan antingen sättas till ett visst datum eller tills 
ett visst åtagande är slutfört. Det kan exempelvis vara när exploateringen är 
färdigställd.91 Den sista faktorn som kan skilja sig åt är villkoren i avtalet. Villkor kan 
exempelvis vara under vilka omständigheter förmånstagaren kan kräva ut sin garanti.92  
En bankgaranti kan antingen vara accessorisk eller självständig. En självständig 
bankgaranti innebär att garantin endast är beroende av villkoren i garantitexten och inte 
av ett bakomliggande avtal. Det innebär att förmånstagaren kan kräva banken på 
ekonomisk kompensation om villkoren i garantin är uppfyllda. Banken behöver inte 
göra någon djupare undersökning om exploatören faktiskt brustit i sina åtaganden eller 
inte, utan oåterkalleligen göra utbetalningen till borgenären mot de krav som framställts 
i garantin. Om exempelvis en exploatör (gäldenären) motsätter sig bankens utbetalning 
och anser att de fullföljt sina åtaganden, får exploatören (gäldenären) ansöka om juridisk 
prövning i fallet.93 En självstädning bankgaranti kallas ibland även ”demand-garanti”.94 
En accessorisk garanti innebär att bankgarantin är kopplad till det bakomliggande 
avtalet. Bankens skyldighet att kompensera förmånstagaren ekonomiskt blir bara 
aktuellt om beställaren av bankgarantin inte fullföljt sina förpliktelser i själva 
bankgarantin och i det bakomliggande avtalet. Banken måste även ta hänsyn till 
exploatörens invändningar mot att utbetalning av garantisumma ska ske.95 Banken ska 
göra en bedömning om förmånstagaren har rätt till utbetalning av garantisumman med 
det bakomliggande avtalet som grund. Är situationen komplicerad kan det slutligen 
krävas att frågan om garantisumman ska utbetalas, ska avgöras i domstol.96 En 
accessorisk garanti kallas även ibland ”borgensgaranti” eller ”villkorad garanti”.97 98 Att 
utläsa om en bankgaranti är självstädning eller accessorisk är inte alltid enkelt. Ofta kan 
en självständig garanti på ett eller annat sätt kopplas till det bakomliggande avtalet trots 

                                                 
89 OP, Bankgarantier 
90 Gorton (2001) s.30 
91 Jensen (2015-11-05) 
92 Gorton (2001) s.30 
93 Lindstrand (2010) s.25-27 
94 Swedbank, Bankgaranti och standby remburs 
95 Lindstrand (2010) s.25 
96 Lindstrand (2010) s. 40 
97 Jostrand (2016-05-02) 
98 Westlund (2016-05-02) 
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att hänsyn inte ska tas till det. I vissa fall framgår det dock av garantitexten om 
bankgarantin är självständig.99   
Att i ett avtal ange att en säkerhet i form av bankgaranti ska ställas, är inte kostsamt för 
borgenären. Det är däremot kostsamt för det företag/privatperson som behöver 
använda sig av tjänsten. Upprättande av bankgarantier genomförs av banker och 
försäkringsbolag och eftersom det ingår i deras affärsverksamhet tar de ut avgift för 
tjänsten.100  Priset för en bankgaranti kan variera, men priset ligger vanligen inom 
intervallet 0,5 – 2 % på de belopp garantin säkrar. Kostnaden styrs bland annat av 
beloppets storlek, garantityp, kommersiell risk samt eventuella följdaffärer. 101 
Standby remburs är en typ av säkerhet som liknar en bankgaranti. En standby remburs 
är mer standardiserad än en bankgaranti och används vanligen inom internationell 
handel, framför allt mellan Nord- och Sydamerika. En standby remburs är helt 
fristående från det bakomliggande avtalet och betalning kan bara ske om korrekta krav 
har framförts.102  
3.4.3 Panträtt 
Panträtt innebär att ett föremål, rättighet eller fast egendom används som ekonomisk 
säkerhet. Den som behöver använda sig av pantsättning för att säkerställa en prestation 
kallas pantsättare. Den som kräver säkerhet i form av panträtt kallas panthavare. Kan 
inte pantsättaren fullgöra sina åtaganden mot panthavaren kan panthavaren realisera 
panträtten och lösa in panten för att få ekonomisk kompensation.103 
Fastighetspant eller pantbrev i fast egendom är vanligt förekommande som säkerhet för 
ekonomiska förpliktelser.104 Alla som äger en fastighet har rätt att söka inteckning för 
ett visst belopp i sin fastighet.105 Systemet innebär att fastighetsägaren begär inteckning 
för ett visst penningbelopp i sin fastighet hos inskrivningsmyndigheten. Beviset för 
inteckning i fastigheten är att inskrivningsmyndigheten utfärdar ett pantbrev. 
Pantbrevet symboliserar då en del i fastighetens värde.106 Pris för inteckning hos 
inskrivningsmyndigheten är två procent av intecknat belopp. 107 
Pantbrevet kan i nästa skede användas som ekonomisk säkerhet. Systemet med 
pantbrev är uppbyggt för att fastighetsägaren fortfarande ska kunna nyttja sin fastighet 
trots att den ställts som säkerhet.108 Fastighetens ägare kan efter att denne fått pantbrev 
använda det som pant för fordran. För att pantbrevet ska kunna användas som säkerhet 
                                                 
99 Lindstrand (2010) s.26 
100 Gorton (2001) s.34 
101 Grath (2004) s.72 
102 Swedbank, Bankgaranti och standby remburs  
103 Lennander (2011) s.78 
104 Hager (2014) s.15 
105 JB (1970:994) 6 kap. 1 § 
106 Victorin & Hager (2011) s.26 
107 Lantmäteriet, Stämpelskatt och avgifter  
108 Hager (2014) s.15 
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måste ett pantavtal ingås mellan fastighetsägaren och borgenären. Fyra rekvisit måste 
vara uppfyllda för att giltig panträtt ska kunna ske. Rekvisiten är följande: 

1. Pantsättningen ska vara gjord av fastighetens ägare. 
2. Pantbrevet ska svara för en fordran. 
3. Pantbrevet ska vara knutet till förpliktelsen genom en pantförskrivning. 
4. Pantbrevet skall ha traderats till borgenären.109  

När panträtten inte längre behövs för borgenärer, det vill säga när skulden är betald 
eller åtagandet utfört av fastighetsägaren, ska borgenären lämna tillbaka pantbrevet. Då 
kan pantbrevet användas igen utan att fastighetsägaren behöver göra en ny 
inteckning.110 
 

 
En viktig aspekt att ta hänsyn till inom panträtt är förmånsrättsordningen. 
Förmånsrättsordningen innebär vilken ordning som fodringarna ska utbetalas vid 
konkurs eller utmätning. Förmånsrättslagen anger vilka typer av fodringar som ska 
prioriteras i vilken ordning.111  Förmånsrätt för fast egendom följer med inteckning eller 
annan fordran kopplad till fastigheten.112 Eftersom en fastighetsägare kan ta ut flera 
pantbrev i sin fastighet innebär det även att en fastighet kan belastas av fler inteckningar. 
Inteckningen med äldst inskrivningsdag prioriteras först gentemot övriga inteckningar. 
                                                 
109 Jensen (2012) s.57 
110 Victorin & Hager (2011) s.187 
111 FRL (1970:979) 1 § 
112 FRL (1970:979) 6 § 
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Figur 3.3 – Figuren illustrerar förfarandet vid pantsättning av fast egendom med exploatör som fastighetsägare och kommunen som borgenär. Illustrationen är skapad av författarna.  
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113 Det är därför av vikt att som borgenär undersöka vilken prioritet pantbrevets 
inteckning har.114  
En fördel med pantsättning av fast egendom är att fastigheten är varaktig och att 
inskrivningsväsendet är ett genomarbetat och säkert system. En nackdel med 
pantsättning av fast egendom är fastigheters värdeförändring. Värdet på fastigheter är 
beroende av marknaden, det vill säga utbud och efterfrågan. Trots fastigheters relativt 
stabila värde har fastighetsmarknaden genomgått stora kriser genom åren, bland annat 
under bostadskrisen i början på 1990-talet.115 En annan nackdel är att fastighetsägaren 
kan få begränsade kreditmöjligheter under den tid borgenären innehar pantbreven.116 
Som ekonomisk säkerhet anses ändå pantbrev i fast egendom vara ett av de tryggare 
alternativen.117   
3.4.4 Företagshypotek 
För näringsidkare kan det även vara aktuellt att använda företagshypotek som säkerhet 
i exploateringsavtal.118 Företagshypotek innebär i stort en pantsättning i ett företags lösa 
egendom, om den hör till företagets verksamhet. Företagshypotek omfattar all 
näringsidkarens lösa egendom om den omfattar verksamheten och den inte omfattar 
kassa-och bankmedel, aktier, föremål som inte kan utmätas och föremål som kan vara 
kopplade till panträtt.119 Vill en näringsidkare använda sin lösa egendom som säkerhet 
ska denne söka företagsinteckning för ett visst belopp. Företagsinteckning utfärdas av 
bolagsverket.120 Inteckningen förs då in i inteckningsbrevsregistret och beviset för 
inteckningen kallas företagsinteckningsbrev.121 
Säkerheten uppstår när en näringsidkare överlämnar företagsinteckningsbrevet till en 
borgenär. Säkerhet kallas då företagshypotek. Företagshypoteket börjar gälla när 
borgenären registrerats som innehavare av företagsinteckningsbrevet i 
inteckningsbrevsregistret.122  
Förmånsrätt för en näringsidkares lösa egendom vid konkurs eller utmätning, följer med 
företagshypotek.123 Finns det andra inteckningar i företagets fasta eller lösa egendom 
gäller förmånsrättsordning. En borgenär med företagshypotek har då företräde för den 
lösa egendomen.124    
                                                 
113 JB (1970:944) 17 kap. 6 § 
114 Lennander (2011) s.89 
115 Victorin & Hager (2011) s.25-26 
116 Jensen (2015-11-05) 
117 Lennander (2011) s.16 
118 Jensen (2015-11-05) 
119 Lag (2009:990) om företagshypotek 2 kap. 1 §  
120 Ramberg (2014) s.167 
121 Lag (2009:990) om företagshypotek 1 kap. 2 § 
122 Bolagsverket, Kreditsäkerhet 
123 FRL (1970:979) 5 § 
124 Bolagsverket, Kreditsäkerhet  
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Kostnaden för företagshypotek är stämpelskatt på en procent av det intecknade 
beloppet.125 Professor Ulf Jensen menar i sin PowerPoint-presentation att den lösa 
egendomen sällan uppgår till det värde den en gång pantsattes för. Detta kan då leda till 
att en fordringshavare inte kan få full ersättning. 126 
3.5  Kommuners ansvar för kommunala bolags skulder 
KL anger att en kommun ska hushålla med sin ekonomi oavsett om verksamheten 
bedrivs som kommunal förvaltning eller genom kommunala bolag.127  KL anger även 
att kommunen vid investeringar ska förvalta sina tillgångar på ett sådant vis att god 
avkastning uppkommer med hög säkerhet.128 
Vidare ska det anges i bolagsordningen för ett kommunalt bolag, att 
kommunfullmäktige får ta ställning i frågor som rör verksamheten innan beslut tas.129 
Det är dock inte självklart att en kommun alltid ska svara för ett kommunalt bolags 
skulder. Kommunen har inget större ekonomisk ansvar för ett kommunalt bolag än 
någon annan ägare. De fall en kommun tvingas svara för ett kommunalt bolags skulder, 
är vid ett så kallat ansvarsgenombrott. Det inträffar när ett kommunalt bolag skött sin 
ekonomi otillbörligt i förhållande till sin verksamhet. Då blir kommunen som ägare 
skyldig att ta sitt ansvar för bolagets ekonomiska förpliktelser. Det förekommer att 
kommunala bolag missköts på ovanstående vis. Det finns även exempel där borgenärer 
haft en övertro på kommuners ansvar för kommunala bolags ekonomiska förpliktelser 
och således inte kunnat utkräva kommunen på bolagets obetalda skulder.130      
  

                                                 
125 Bolagsverket, Kreditsäkerhet  
126 Jensen (2015-11-05)  
127 KL (1991:900) 8 kap. 1 § 
128 KL (1991:900) 8 kap. 2 § 
129 KL (1991:900) 3 kap. 17 § 
130 Lindqvist (2011) s.146-167 
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4 Resultatet av studien 
Samtliga 290 svenska kommuner blev tillfrågade att delta i studien genom att skicka sina 
fem senast upprättade exploateringsavtal. Av 290 kommuner har 120 valt att delta. Av 
dessa har 57 kommuner svarat att de inte anser sig ha tillräckligt aktuella 
exploateringsavtal för att delta i studien eller att de inte har upprättat några 
exploateringsavtal. Sju kommuner av de 120 som svarat har angivit att de inte kan delta 
i studien av olika anledningar, exempelvis tidsbrist eller personalbrist. Resterande 56 
kommuner har besvarat förfrågan med att skicka sina senaste exploateringsavtal. Antal 
avtal skickade per kommun varierar mellan ett till fem avtal. Det äldsta avtalet som 
ligger till grund för studien är upprättat i juni 2005 och det senaste är upprättat i april 
2016. Sammanlagt har 197 exploateringsavtal undersökts. De kommuner som valt att 
delta i studien har en stor geografiskt spridning över landet och befolkningsmängden 
för de kommuner som valt att delta i undersökningen varierar stort. De kommuner som 
ingår i studien är allt ifrån små landsortskommuner till stora städer. En karta över 
deltagande kommuner redovisas i bilaga A. Tillsammans med exploateringsavtalen har 
ett antal kommuner även skickat in bankgarantier som använts som säkerhet i vissa av 
avtalen. Sammanlagt har 35 bankgarantier analyserats och legat till grund för studien. 
Nedan presenteras statistik över användningen av säkerheter i exploateringsavtal, vilka 
typer av säkerheter som används, användningen av säkerheter i förhållande till 
kommuners befolkningsmängd samt en djupare analys och statistik över om 
bankgarantiers giltighet är tidsbestämd eller inte tidsbestämd och slutligen statistik över 
bankgarantiers förhållande till exploateringsavtalet.  

 
Diagram 4.1 - Ovanstående diagram visar fördelningen av de 120 deltagande kommunerna.  

47%
47%

6%Deltagande kommuner i studien  

Kommuner med exploateringsavtal
Kommuner utan exploateringsavtal eller kommuner som inte anser sigha tillräcklig aktuella avtal
Kommuner som inte kan delta
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4.1 Användning av säkerheter i exploateringsavtal  

 Diagram 4.2 - Ovanstående diagram visar hur användningen av säkerheter i exploateringsavtal är fördelad mellan de 197 avtal som studerats.  
 
Sammanlagt har 197 exploateringsavtal från 56 kommuner analyserats. Av dessa 
innehåller 114 avtal (58 %) någon form av ekonomisk säkerhet för exploatörens 
åtaganden.  I 73 avtal (37 %) förekommer det ingen ekonomisk säkerhet för 
exploatörens åtagande. I resterande 10 avtal (5 %) finns det inget behov av ekonomisk 
säkerhet enligt vår bedömning. Inget behov av säkerhet grundas på att exploatörens 
åtaganden i exploateringsavtal inte anses kunna drabba kommunen ekonomiskt. Ett 
exempel kan vara när en detaljplan endast berör en fastighet och ingen allmän platsmark 
ska anläggas. Kommunen ska varken anlägga eller bekosta några anläggningar och tar 
därför ingen ekonomisk risk med exploateringen    
4.1.1 Analys av användning av säkerheter i exploateringsavtal 
Fördelningen i diagram 4.2 mellan vilka avtal som innehåller säkerheter och vilka avtal 
som saknar säkerheter visar att flest avtal innehåller säkerhet. 58 % som visar avtal som 
innehåller säkerheter är något fler än de 37 % som saknar säkerhet. Störst andel avtal 
innehåller säkerhet men trots detta saknar en relativt stor del av avtalen någon form av 
säkerhet där kommunen tar en ekonomisk risk med exploateringen. Resterande 5 % 
anger avtal som enligt vår mening inte har något behov av säkerhet och ska inte ingå i 
kategorin ”avtal utan säkerhet” eftersom det kan ge ett mindre giltigt resultat. 
  

58%
37%

5%Använding av säkerheter

Avtal med säkerhet Avtal utan säkerhet Inget behov av säkerhet
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4.2 Exploateringsavtal utan säkerhet 
 

Diagram 4.3 – Diagrammet visar fördelningen av de 73 exploateringsavtal som saknar säkerhet.
 
Diagram 4.3 visar de 73 exploateringsavtal (37 %) som representerar avtal utan säkerhet 
i Diagram 4.2. I 57 av dessa avtal (78 %) finns ingen säkerhet angiven trots att 
exploatören ålagts att finansiera åtaganden som kommunen ska utföra. I 16 av de 73 
avtalen (22 %) som saknar säkerhet är exploatören ett kommunalt- eller statligt bolag. 
Exploateringsavtalen innehåller trots avsaknaden av säkerhet åtaganden som 
exploatören ska finansiera.  
4.2.1 Analys av exploateringsavtal utan säkerhet  
Diagram 4.3 visar fördelningen av avtal som saknar säkerhet. En intressant aspekt som 
studien resulterar i är att ett stort antal avtal mellan kommunen och ett kommunalt- 
eller statligt bolag som exploatör saknar säkerhet, trots att det tydligt finns ett behov av 
att ställa säkerhet för exploatörens åtaganden. 
  

78%

22%
Exploateringsavtal utan säkerhet

Ingen säkerhet Ingen säkerhet (kommunalt/statligt bolag)
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4.3 Olika typer av säkerheter i exploateringsavtal  

 
Diagram 4.4 - Diagrammet visar fördelning av säkerheter bland de 114 exploateringsavtal som innehöll säkerhet.   
Av de 114 exploateringsavtal som innehåller säkerheter presenterar ovanstående 
diagram 4.4 vilka olika typer av säkerheter som angivits och hur det statistiska 
förhållandet ser ut mellan dem. Den mest förekommande typen av säkerhet används i 
47 avtal (41 %) av de 114 som analyserat. Det var säkerhetstypen ”valfri godtagbar”. 
Denna säkerhet kan formuleras på många olika sätt men innebörden är att exploatören 
har möjlighet att själv välja vilket typ av säkerhet som ska ställas. Säkerheten ska täcka 
exploatörens ekonomiska åtaganden och godtas av kommunen innan den kan 
användas. I 39 avtal (34 %) av de 114 som innehåller säkerhet anges det att exploatören 
måste ställa en bankgaranti som säkerhet. Uttrycket bankgaranti omfattar även garantier 
utfärdade av försäkringsbolag. I 12 avtal (11 %) av de 114 som innehåller säkerhet anges 
moderbolagsborgen som säkerhet. I 9 avtal (8 %) anges att pantbrev i fast egendom ska 
ställas som säkerhet för exploatörens åtaganden. Den sista säkerhetskategorin anges i 
diagram 4.4 som ”övrigt”. I denna kategori ingår säkerheter som förekommer sällan 
och inte passar in under någon av de större kategorierna. Det är exempelvis deponering 
av en summa på ett kommunalt konto eller annat låst konto. Det kan även vara att två 
säkerheter ska kombineras, exempelvis att halva säkerheten ska ställas som bankgaranti 
och andra halva ska ställas som pantbrev i fast egendom. Det finns även avtal där 
exploatören endast fick välja mellan två olika säkerheter exempelvis 
moderbolagsborgen eller bankgaranti.  

34%

41%

8%

11%
6%Säkerheter i exploateringsavtal

Bankgaranti Valfri godtagbar
Pantbrev i fast egendom Moderbolagsborgen
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4.3.1 Analys av olika typer av säkerheter i exploateringsavtal  
Diagram 4.4 visar fördelningen av vilka säkerheter som används i exploateringsavtal. 
Här kan det avläsas att valfri godtagbar säkerhet är den vanligast förekommande 
säkerheten med 41 %. Näst vanligast förkommande är bankgarantier med 34 %. Det 
som inte kan utläsas i diagram 4.4 är vilken säkerhet som i slutändan valdes och 
användes som säkerhet till exploateringsavtalet, i de fall där exploatören själv fick välja 
valfri godtagbar säkerhet. 
4.4 Sammanställning av samtliga studerade 

exploateringsavtal  

 
Diagram 4.5 - Diagrammet visar hur förekomsten av säkerheter är fördelat bland de 197 exploateringsavtal som studerats. Diagrammet visar även fördelning av de olika säkerhetstyperna som tillämpas.  
Ovanstående diagram 4.5 är en sammanställning av de 197 avtalen som studerats. 
Diagrammet visar fördelning av hur stor andel avtal som innehåller säkerheter, saknar 
säkerheter och vilka olika säkerheter som angetts.  
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4.5 Säkerheter i förhållande till befolkningsmängd 

 Diagram 4.6 - Stapeldiagrammet visar kommuners användning av säkerheter i exploateringsavtal i förhållande till befolkningsmängd från fjärde kvartalet år 2015. Diagrammet baseras på de 197 studerade exploateringsavtalen.   
Diagram 4.6 baseras på de 197 exploateringsavtal som ligger till grund för studien. Den 
baseras även på befolkningsstatistik över Sveriges kommuner från fjärde kvartalet 
2015.131 Den stående axeln visar antal exploateringsavtal och den liggande axeln visar 
kommuners befolkningsmängd. Den blårandiga stapeln som ligger längst till vänster i 
varje befolkningskategori visar antal avtal som innehåller säkerhet. Den orangeprickiga 
stapeln visar antal avtal som saknar säkerhet. Den grå stapeln visar antal avtal där ingen 
säkerhet behövs. Bland kommuner med en befolkningsmängd under 10 000 invånare 
samt befolkningsmängd mellan 20 000 - 30 000  innehåller majoriteten av avtalen ingen 
säkerhet. Kommuner med en befolkningsmängd mellan 50 000 - 90 000 har lika många 
exploateringsavtal med säkerhet som utan säkerhet. Resterande befolkningskategorier 
har fler avtal med säkerhet än utan säkerhet.   
4.5.1 Analys av säkerheter i förhållande till befolkningsmängd  
Diagram 4.6 visar användningen av säkerheter i exploateringsavtal i förhållande till 
befolkningsmängd. Befolkningskategorierna baseras på en egen klassificering. De är 
utformade för att ge en beskrivande bild av hur användning av säkerheter är fördelat 
mellan kommuner med olika befolkningsmängd. De är även utformade med hänsyn till 
att ingen data ska kunna härledas till en viss kommun. Diagram 4.6 kan både analyseras 
utifrån staplarnas interna förhållande inom varje befolkningskategori samt analyseras 
utifrån dess förhållande till andra befolkningskategorier. En aspekt är att 
                                                 
131 SCB, Kvartal 4 2015 
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befolkningsmängden baseras på statistik från sista kvartalet år 2015 och 
exploateringsavtalen är upprättade mellan juni 2005 och april 2016. Diagrammet har 
inte tagit hänsyn till eventuell befolkningsförändring som skett under dessa 11 år utan 
utgår från kommunernas befolkningsmängd år 2015. Sammanfattningsvis kan sägas att 
ingen befolkningskategori anses sticka ut nämnvärt utan användningen av säkerheter är 
genomgående likvärdigt. Det som möjligen kan sägas är att de allra största kommunerna 
använder säkerheter i större utsträckningen än de allra minsta.    
4.6 Bankgarantiers förhållande till exploateringsavtalen  
 

 Diagram 4.7 - Diagrammet visar fördelningen av accessoriska bankgarantier respektive självständiga bankgarantier mellan de 35 bankgarantierna som ligger till grund för studien.  
Ovanstående diagram 4.7 baseras på de 35 bankgarantierna som ligger till grund för 
studien. Dessa bankgarantier har använts som säkerhet i 35 av de exploateringsavtal 
som presenteras i avsnitt 4.3. Av dessa 35 bankgarantier är 24 avtal (69 %) accessoriska 
till det bakomliggande exploateringsavtalet. Bilaga D visar ett exempel på en accessorisk 
bankgaranti. Resterande 11 avtal (31 %) är självständiga i förhållande till det 
bakomliggande exploateringsavtalet. Bilaga C visar ett exempel på en självständig 
bankgaranti.  
4.6.1 Analys av bankgarantiers förhållande till exploateringsavtalen  
Statistiken i diagram 4.7 visar statistik över hur bankgarantier är kopplad till det 
bakomliggande exploateringsavtalet. Accessoriskt till det bakomliggande avtalet innebär 
att bankgarantin är kopplad till det bakomliggande exploateringsavtalet. Innan 
kommunen kan lösa in säkerheten måste banken först göra en bedömning om 
exploatören inte fullföljt sina åtaganden, både utifrån det som anges i bankgarantin och 
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det som anges i exploateringsavtalet. Banken måste även ta hänsyn till exploatörens 
invändningar mot att utbetalning görs. Kan banken inte avgöra om exploatören brustit 
i sina skyldigheter kan frågan om utbetalning av garantisumman tvingas avgöras i 
domstol. Självständig bankgaranti innebär att banken ska betala ut garantisumman till 
kommunen vid första anfordran, om kommunen framför korrekt begäran som angivits 
i garantitexten. Motsätter sig exploatören utbetalningen får exploatören ansöka om 
prövning i domstol. Sammanfattningsvis kan sägas att en övervägande del av 
bankgarantierna är accessoriska till det bakomliggande exploateringsavtalet. 
4.7 Bankgarantiers giltighetstid  

 
Diagram 4.8 - Diagrammet visar statistisk över fördelningen mellan tidsbestämd och inte tidsbestämd giltighetstid av de 35 bankgarantier som studerats.   
Diagrammet 4.8 visar statistik över om bankgarantiers giltighet är tidsbestämd eller inte 
tidsbestämd. Av de 35 bankgarantier som studerats är 18 garantier (51 %) inte 
tidsbestämda och 17 garantier (49 %) tidsbestämda. Bilaga D visar ett exempel på en 
bankgaranti som inte är tidsbestämd och bilaga C visar ett exempel på en tidsbestämd 
bankgaranti. 
4.7.1 Analys av bankgarantiers giltighetstid 
Diagram 4.8 visar statistik över bankgarantiers giltighetstid. Att en bankgaranti är 
tidsbestämd innebär att den bara är giltig att lösas in fram till ett visst datum eller 
tidpunkt. Är bankgarantin inte tidsbestämd innebär det att den upphör att gälla när 
kommun anser att exploatören utfört sina åtagande och garantin återlämnats. 
Sammanfattningsvis kan sägas att statistiken över bankgarantiers giltighetstid är jämnt 
fördelad mellan tidsbestämda och inte tidsbestämda. Risken med att tidsbestämma en 
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bankgaranti är att den kan bli ogiltig innan exploateringen färdigställs vilket kan leda till 
att kommunen inte kan lösa in bankgarantin.  
4.8 Tydlighet kring bankgarantiers giltighetstid i 

exploateringsavtalen  
 

  Diagram 4.9 - Diagrammet visar statistik över hur tydligt definierad bankgarantiers giltighetstid är i de bakomliggande exploateringsavtalen till de 35 bankgarantierna som studerats.    
Ovanstående diagram 4.9 visar att 25 (71 %) av sammanlagt 35 exploateringsavtal som 
är kopplade till bankgarantierna i avsnitt 4.7 inte tydligt definierar hur länge 
bankgarantin ska vara giltig. I 11 avtal (29 %) anges det tydligt hur länge bankgarantin 
ska gälla. Alla avtal där vi anser att det inte tydligt går att utläsa hur länge bankgarantin 
ska vara giltig, klassificeras som otydlig definierad giltighetstid.  
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Bild 4.1 - Bilden är ett urklipp från ett exploateringsavtal. 
 
Bild 4.1 är ett urklipp ur ett exploateringsavtal där giltighetstiden för bankgarantin 
tydligt definieras. Ett datum är angivet både för när exploateringen ska vara färdigställd 
och inom vilken tid kommunen kan lösa in säkerheten. 
4.8.1 Analys av tydlighet kring bankgarantiers giltighetstid i 

exploateringsavtalen  
Diagram 4.9 visar statistik över hur tydligt bankgarantiers giltighet är definierat i de 
bakomliggande exploateringsavtalen. Att tydligt definiera giltighetstiden innebär att det 
inte ska råda något tvivel i tolkningen av giltighetstiden i exploateringsavtalen, utan att 
den som läser avtalen enkelt ska kunna utläsa hur länge bankgarantin ska vara giltig. 
Sammanfattningsvis visar statistiken att relativt stor del av avtalen inte tydligt definierar 
hur länge bankgarantin ska vara giltig. 
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5 Diskussion 
Redan år 1967 angav dåvarande svenska kommunförbundet i ett normalförslag för 
exploateringsavtal, att säkerhet bör användas i avtalen. Sedan år 1967 har stora 
förändringar skett, byggbranschen har genomgått ett flertal stora kriser, två plan-och 
bygglagar har tagits fram och slutligen blev exploateringsavtal angivet i lagtext år 2015. 
Parallellt med ovanstående utveckling har exploateringsavtal upprättats med varierande 
innehåll och åtaganden för mångmiljonbelopp. I mång fall har kommuner tagit 
ekonomiska risker. Trots detta finns det idag ingen lagparagraf som reglerar kommuners 
användning och tillämpning av säkerheter i exploateringsavtal. Sveriges kommuner och 
landsting angav dock i Cirkulär 14:46 att om kommuner avser att använda säkerhet i 
exploateringsavtal ska de framgå i riktlinjerna. Att det nämns av Sveriges kommuner 
och landsting i ett cirkulär anser vi vara en induktion på att det finns ett behov av 
säkerheter i många exploateringsavtal.  
Av de 197 avtal som studerats används säkerhet endast i 58 % av avtalen. Detta kan 
tyckas anmärkningsvärt men det är många faktorer som kan påverka kommuners 
användning av säkerhet i sina avtal. För det första finns det avtal där det är uppenbart 
att kommunen inte behöver någon säkerhet för exploatörens åtaganden. Det kan 
exempelvis vara när en detaljplan är relativt liten och den bara innefattar kvartersmark. 
I dessa fall finns ingen risk att kommunen tvingas finansiera eller anlägga något om 
exploatören skulle visa sig insolvent. Det finnas även exempel där kommunen själv tagit 
på sig ansvaret att finansiera och ansvara för utbyggandet av allmän plats. Dessa avtal 
utgjorde 5 % av alla 197 avtal som studerats. 
Behovet av säkerhet är mest påtagligt i de avtal där exploatören ska finansiera någon 
form av allmän anläggning. Typexempel på allmänna anläggningar är vägar samt vatten- 
och avloppsanläggningar. Dessa kan kommunen bli tvungna att färdigställa eftersom 
allmänheten har ett behov av dess funktion. Ett scenario kan vara att kommunen 
anlägger en väg som exploatören ålagts att finansiera, exploatören går i konkurs och 
kan inte slutföra sin betalning till kommunen. Utan säkerhet i exploateringsavtalet blir 
det kommunen och skattebetalarna som får stå för finansieringen för färdigställandet 
av vägen. Ett exempel på ovanstående öde är fallet från Svedala kommun som nämns i 
avsnitt 1.1.   
Det finns många olika förklaringar till varför kommuner inte använder säkerhet i 
avtalen. I vissa fall kan det möjligen handla om okunskap och oaktsamhet. Många av 
avtalen misstänks bygga på mallar som kommunen kan använt sig av i årtionden. Detta 
eftersom avtal från många olika kommuner liknar varandra både i utformning och 
upplägg. Då en mall används är det inte säkert att den som upprättar avtalet alltid 
reflekterar över allt som står i mallen. En annan situation kan vara att kommunen har 
upprättat samma typ av avtal ett flertal gånger med samma exploatör. Då är chansen 
ännu större att upprättandet av avtalet bli slentrianmässigt, eftersom båda parter ”litar” 
på varandra. I vissa fall kan även kommunens politiker påverka tjänstemännens 
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användande av säkerheter. Politikerna vill möjligen få igång byggnationerna snabbt och 
samtidigt behålla sin popularitet hos exploatörerna. Ett exempel på detta gavs i ett 
skriftligt meddelande från en kommunal tjänsteman som mottogs under insamlingen av 
exploateringsavtalen. Tjänstemannen angav att kommunen inte använder säkerheter i 
sina exploateringsavtal eftersom det inte uppskattas av byggherrar och således politiker. 
Vi tror att anledningen till varför säkerheter inte uppskattas av byggherrar förmodligen 
är att en säkerhet i många fall är kostsamt för byggherren. 
En annan intressant aspekt som framkom under studien var kommuners avsaknad av 
säkerhet vid upprättande av exploateringsavtal med ett kommunalt- eller statligt bolag 
som exploatör. Rent teoretiskt är det inte alltid självklart att en kommun är tvingad att 
stå för sitt dotterbolags skulder. Däremot är nog chansen relativt liten att ett en 
kommun skulle upprätta ett exploateringsavtal med ett kommunalt bolag som inte är 
ekonomiskt stabilt. Skulle det kommunala bolagets ekonomi hanteras vårdslöst blir det 
ändå i slutändan kommunen som får stå för bolagets skulder. Vidare är nog chansen 
möjligen ännu mindre att staten inte skulle kompensera kommunen om ett statligt bolag 
skulle bli insolvent efter upprättande av ett exploateringsavtal med en kommun. I och 
med detta anses en säkerhet vara irrelevant vid upprättande av avtal med kommunala- 
och statliga bolag.   
Tolkningen mellan de avtal som inte har någon säkerhet och de avtal där det inte finns 
något behov av säkerhet har i vissa fall varit svårbedömt. Det var till stor del på grund 
av att summor och åtagandenas omfattning inte alltid presenteras utförligt i avtalen. Det 
har varit en av de stora svårigheterna i studien. 
Fördelningen av vilka säkerheter som används i exploateringsavtal visade sig vara av 
varierande slag. Den vanligaste säkerhetskategorin som kommuner anger är en valfri 
godtagbar säkerhet. En anledning till varför den kategorin används mest kan vara att 
kommunerna inte vill styra exploatörerna för mycket och av ren välvilja låter 
exploatören välja säkerhet för att sedan själv avgöra om den är betryggande och täcker 
det kostnader exploatören ålagts. En annan anledning kan vara okunskap. Kommunen 
kanske inte har kunskap inom olika säkerheter och väljer därför att använda kategorin 
valfri och litar på att exploatören ställer en betryggande säkerhet. Nackdelen med en 
valfri godtagbar säkerhet kan både vara att exploatören inte vet vilken typ av säkerhet 
som kommen tycker är ”godtagbar” och det kan göra att processen bli utdragen. Risken 
finns även att exploatören i värsta fall ser sitt tillfälle att lura en okunnig kommun med 
en säkerhet som kan vara svår att tyda eller svår att lösa in. Fördelen med en valfri 
godtagbar säkerhet är att exploatören faktiskt själv får välja den säkerhet som passar 
just dem bäst och inte tvingas använda något som inte passar dem. Båda parter kan 
tjäna på en valfri godtagbar säkerhet om kommunen är kunnig och exploatören är ärlig. 
Något som inte undersöktes i denna studie var vilken säkerhet som i slutändan faktiskt 
användes i de fall där exploatören själv fick välja valfri godtagbar säkerhet.   
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Bankgarantier är den mest specificerade säkerheten som kommuner tillämpar i 
exploateringsavtalen. Anledningen till varför bankgarantier används frekvent är svårt 
att avgöra. Det kan vara för att bankgarantier är ett känt begrepp och används som 
säkerhet i stor uträckning i andra sammanhang där någon ska säkerställa en prestation. 
Det kan även bero på att bankgarantier anses säkra eftersom exploatörens bank går in 
som borgensman och garanterar betalningen. Priset på en bankgaranti för en exploatör 
är relativt högt i jämförelse med andra säkerheter, vilket skulle kunna vara en anledning 
till att exploatörer gärna väljer en annan säkerhet. Bankgarantier och dess innehåll 
kommer diskuteras mer ingående längre ner i denna diskussion.  
Pantbrev i fast egendom och moderbolagsborgen är två andra specificerade 
säkerhetstyper som tillämpas i åtta respektive elva procent av de studerade 
exploateringsavtalen. Dessa säkerheter kan vara betydligt billigare för exploatören än en 
bankgaranti. Ett pantbrev kan exempelvis användas som säkerhet flera gånger och ett 
nytt behöver inte intecknas varje gång, så länge det gamla är återlämnat.  
Ett borgensåtagande från ett moderbolag är i stort sett kostnadsfritt eftersom 
moderbolaget troligtvis inte tar betalt för borgensåtagandet på samma sätt som en bank. 
Anledningen till varför dessa tillämpas i färre avtal än bankgarantier skulle kunna vara 
att andra fordringshavare än kommunen kan ha bättre företräde i exploatörens 
fastighet, vilket då gör att kommunen inte godkänner pantbrevet i fast egendom som 
säkerhet. En anledning till att moderbolagsborgen inte används lika mycket skulle 
kunna vara att kommunen litar mer på en bank än ett moderbolag. En bank skulle aldrig 
utfärda en bankgaranti till en exploatör som inte har den ekonomin som krävs. Ett 
moderbolag däremot kan utfärd ett borgensåtagande oberoende av dotterbolagets 
ekonomiska ställning. Risken att moderbolaget inte skulle kontrollera dotterbolagets 
ekonomi innan ett borgensåtagande anses vara liten. När det handlar om ett 
borgensåtagande är det även stor skillnad om det handlar om en enkel borgen eller en 
proprieborgen. Det kan påverka kommunens möjlighet till utbetalning. Huruvida de 
borgensåtagande som används som säkerhet i exploateringsavtal är enkel borgen eller 
proprieborgen är inget som berörts i denna studie.       
En av studiens frågeställningar är om det fanns någon skillnad i kommuners användning 
av säkerheter i exploateringsavtal i förhållande till dess befolkningsmängd. Resultatet 
visar ingen markant skillnad i användning av säkerheter. Det som möjligen kan utläsas 
är att de allra minsta kommunerna med ett invånarantal på 0 -10 000 har flest avtal utan 
säkerhet och de allra största kommunerna har flest avtal med säkerhet. Anledningen till 
att de allra minsta kommunerna använder säkerheter mer sällan kan beror på att mindre 
kommuner är mer måna om att knyta goda kontakter med exploatörer eftersom det 
ofta inte byggs lika mycket i små kommuner. Något som kan diskuteras är vilka 
kommuner som kan anses höra till vilken kategori i diagrammet. De kommuner som 
låg i kategorin 10 000 - 20 000 invånare har till exempel väldigt stor andel avtal med 
säkerhet. Dessa kommuner kan även anses som ”små” kommuner. Kategorierna 
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utformades både för att enkelt kunna visualisera statistiken men även för att ge en 
vägledande bild av hur användningen av säkerheter är fördelat i förhållande till 
kommunernas befolkningsmängd. Kategorierna utformades även för att ingen data 
skulle kunna härledas till en viss kommun.  
Sammanlagt analyserades 35 bankgarantier som skickats in av kommunerna i samband 
med exploateringsavtalen. Av dessa är 69 % accessoriska till det bakomliggande 
exploateringsavtalet och 31 % är självständiga. Att tolka garantierna är svårt eftersom 
det sällan står skrivet i garantitexten hur garantierna är kopplade till det bakomliggande 
avtalet. Garantierna är även utfärdade av många olika banker och försäkringsbolag som 
var för sig har olika system, mallar och terminologi. Att kontakta vissa av bankerna för 
att få råd och tips om tolkning är något som i efterhand blev avgörande både för 
resultatet och dess trovärdighet. Trots detta hade vi stora problem med tolkningen av 
bankgarantierna. Vi förstod svårigheten när vissa av de banktjänstemän vi talat med fick 
ta hjälp av sina jurister för att ge oss svar om tolkning. Detta ger en bild av hur 
komplicerat det kan vara för en kommunal tjänsteman att tolka dessa bankgarantier vid 
upprättandet av ett exploateringsavtal med en exploatör.  
Vid en accessorisk bankgaranti är det en svårare och längre process för kommunen att 
kräva banken på utbetalning om exploatören brustit i sina åtaganden. I vissa fall kan de 
krävas att frågan avgörs i domstol om kommunen ska få sina pengar utbetalda. Detta 
kan bli en utdragen och kostsam process för kommunen och skattebetalarna. Vid en 
självständig bankgaranti kan istället kommunen kräva utbetalning direkt utifrån 
bankgarantin. Därefter är det upp till exploatören att föra frågan vidare om de anser att 
de inte brustit i sina åtaganden. En intressant fråga att ställa sig är om kommunerna 
själva vet vilken typ av bankgaranti de godkänner eller om det bara exempelvis 
kontrollerar summan. I vissa exploateringsavtal har kommunen nämnt att de kräver en 
”demand-garanti”, det vill säga en självständig garanti, men det är långt ifrån alla avtal 
som anger vilket typ av bankgaranti de kräver.           
Något annat som studerats är bankgarantiernas giltighetstid. Giltighetstiden innebär 
inom vilken tid garantin gäller och kan lösas in. Av de 35 bankgarantier som analyserats 
är i stort sätt hälften tidsbestämda och hälften inte tidsbestämda. Huruvida de 
tidsbestämda garantierna är bestämda till ett rimligt datum utifrån vad som exploatören 
ska presterar var svårt att avgöra på grund av begränsad kunskap om tid för utbyggnad. 
Däremot finns det vissa garantier som har en misstänksamt kort giltighetstid för de 
åtaganden som skulle genomföras innan giltighetstiden gått ut. Antigen har 
kommunerna tillsammans med exploatören diskuterat frågan och beslutat ett datum 
eller har kommun inte observerat giltighetstiden och kan således bli utan pengar om 
kommunen försöker lösa in garantin efter giltighetstiden gått ut.  
För att analysera ovanstående giltighetstid ytterligare studerades de bakomliggande 
exploateringsavtalen för att få en bild av om bankgarantiers giltighetstid tydligt anges i 
exploateringsavtalen. Det visade sig att 71 % av avtalen inte tydligt definierade 



Säkerheter i exploateringsavtal – En studie om hur säkerheter tillämpas i exploateringsavtal   

 37 

bankgarantiernas giltighetstid. Detta kan antigen bero på okunskap eller att kommuner 
och exploatörer för en dialog utanför avtalen om bankgarantins giltighetstid. Risken 
med att inte ange säkerhetens giltighetstid i exploateringsavtalet är att den glöms bort 
och exploatören fritt kan sätta ett tidigare datum för giltighetstid än åtagandena kräver.    
Studien baseras på svar från 120 kommuner och 197 exploateringsavtal från 56 
kommuner. Studien baseras även på 35 bankgarantier som är kopplade till några av 
exploateringsavtalen. Svarsfrekvensen från kommunerna kunde varit bättre men 
samtidigt är den geografiska och befolkningsmässiga spridningen bland kommunerna 
som deltagit i studien stor. Den geografiska spridningen och skillnaderna i 
befolkningsmängd talar för att studien går att generalisera på Sveriges samtliga 
kommuner. Fler än hälften av Sveriges kommuner har dock inte deltagit i studien, vilket 
gör att studien kan anses vägledande men möjligen inte generaliserbar för en hel 
population.  
Denna studie liknar och kan jämföras med studien Säkerhet och viten i genomförandeavtal – 
byggherrens ställande av säkerhet för ekonomiska åtaganden gentemot kommunen vid exploatering av 
författarna Tiidus och Åhman. En skillnad mellan dessa arbeten är att vår studie endast 
berör exploateringsavtal och inte alla typer av genomförandeavtal som Åhman och 
Tiidus. En annan skillnad är att Tiidus och Åhman använde sig av kommuner med en 
befolkningsmängd över 41 000 invånare i sin studie. Vår studie innefattar större 
skillnader i befolkningsmängd mellan de kommuner som undersöktes. 
Befolkningsmängden mellan de kommuner som undersökts är allt ifrån de absolut 
minsta kommunerna med färre än 10 000 invånare till de absolut största kommunerna 
med över 150 000 invånare. 
Resultaten av de båda studierna kan delvis jämföras med varandra. Resultatet av denna 
studie visar att 58 % av kommunerna använder säkerheter i exploateringsavtal. Detta 
kan sättas i relation till resultatet av Åhman och Tiidus studie. Det visar att 52 % av 
kommunerna använder sig av säkerheter i genomförandeavtal. Detta visar att 
kommuner använder sig av säkerheter i lika stor utsträckning i exploateringsavtal som i 
genomförandeavtal.    
Ett annat jämförbart resultat av de båda studierna är vilken säkerhet som tillämpas i 
flest avtal. Resultatet av Åhman och Tiidus studie visar att den säkerhet som 
förekommer i flest avtal var bankgarantier som tillämpades i 37 %, följt av valfri 
godtagbar säkerhet som används i 27 % av avtalen. Resultatet av vår studie visar att den 
vanligast förekommande säkerheten är valfri godtagbar som tillämpas i 41 %, följt av 
bankgarantier som används i 34 % av avtalen. En möjlig orsak till skillnaden i vilken 
säkerhet som används mest frekvent kan vara att vår studie även omfattar kommuner 
med lågt invånarantal. Att kommuner med mindre befolkningsmängd tenderar att 
använda sig av valfri godtagbar säkerhet i större utsträckning kan beror på att de har ett 
större behov av en god relation till exploatörer och byggherrar. En kommun med större 
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befolkningsmängd kan ställa hårdare krav på exploatörer eftersom det vanligen byggs 
mer i dessa kommuner och konkurrensen mellan exploatörerna är större.   
Utifrån en samlad bedömning av resultatet av studien anser vi att det finns behov av en 
lagreglering av säkerheter i exploateringsavtal. En eventuell lagreglering ska tvinga 
kommuner att använda säkerhet i exploateringsavtal om kommunen tar en ekonomisk 
risk i och med exploateringen. Det finns ett par exempel i lagtext där säkerhet för att 
säkerställa en prestation anges. Vägledande exempel för hur en eventuell paragraf om 
säkerheter i exploateringsavtal skulle kunna utformas återfinns i MB 16 kap 3 § och 
PBL 9 kap 37 §. I dessa paragrafer anges att en företeelse får göras beroende av att 
motparten ställer en säkerhet för de kostnader som kan uppstå. Vi anser dock att en 
eventuell paragraf om säkerheter i exploateringsavtal bör vara tvingande om kommunen 
tar en ekonomisk risk i och med exploateringen.  
5.1 Metoddiskussion 
Arbetet har till största del genomförts deduktivt. Utifrån teoretisk bakgrund angavs 
frågeställningar och utifrån dem gjordes urval och kategorier. Ett induktivt arbetssätt 
hade inte varit lämpligt eftersom exploateringsavtal och bankgarantiers utformning kan 
skilja sig åt i stor utsträckning. Med ett induktivt arbetssätt hade chansen varit stor att 
viktiga detaljer i bankgarantierna och exploateringsavtalen förbisetts och således 
försämrat studiens kvalitet och omfattning.   
Studien genomfördes med två skilda metoder som delvis överlappade varandra. För 
insamling och kartläggning av exploateringsavtal samt säkerheter tillämpades en 
kvantitativ innehållsanalys. Metoden valdes eftersom en större mängd data skulle samlas 
in, kategoriseras och analyseras. Eftersom studien delvis innebär kartläggning och 
resultatet ska presenteras i form av statistik ansågs en kvantitativ metod vara fördelaktig.  
Efter insamling och kartläggning användes en kvalitativ textanalys för att tolka och 
analysera exploateringsavtalens behov av säkerhet samt för en djupare analys av 
bankgarantier. Hade avtalen varit mer standardiserade och enklare uppbyggda hade 
analysen kunnat ingå i den kvantitativa metoden men på grund av dess komplexitet 
användes en kvalitativ metod.  
Målet med studien var att genomföra en totalundersökning av Sveriges samtliga 
kommuner. Eftersom alla kommuner inte valde att delta av olika anledningar är frågan 
istället om urvalet kan generaliseras för en hel population. Av Sveriges 290 kommuner 
valde 120 kommuner att delta i studien. Det som väger för att resultatet kan 
generaliseras på samtliga Sveriges kommuner är att kommunerna som deltagit har en 
stor geografisk spridning över landet. En stor spridning i invånarantal mellan de 
kommuner som valt att delta är även något som väger för att resultatet kan generaliseras. 
Dock har fler än hälften av Sveriges alla kommuner valt att inte delta vilket möjligen 
gör att resultatet kan anses vägledande men inte representativt för hela populationen. 
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En möjlig felkälla som är svår att identifiera, är om kommuner istället för att skicka in 
sina fem senast upprättade exploateringsavtal skickat in sina fem ”bästa” 
exploateringsavtal. En anledning skulle kunna vara att kommunerna vill undanhålla 
eventuella misstag. Att kommuner undanhåller vissa exploateringsavtal skulle kunna 
påverka studiens kvalitet och göra resultatet mindre giltigt. För att motverka detta och 
öka studiens validitet angavs det i mejlet att alla kommuner och tjänstemän kommer att 
vara anonyma i studien vilket innebär att inga exploateringsavtal eller bankgarantier ska 
kunna kopplas till viss kommun eller person.  
Vid tolkningen av bankgarantierna användes i första hand teoretisk bakgrund. För att 
öka resultatets pålitlighet kontaktades sakkunniga banktjänstemän från de banker och 
försäkringsbolag som upprättat garantierna för tolkning och vägledning. Utan deras 
hjälp hade resultatet kunna bli missvisande och viktig information förbisetts.   
Resultatet av studien blev i det stora hela representativt utifrån syfte och 
frågeställningar. Huvudsyftet var att göra en kartläggning av säkerheter i 
exploateringsavtal och en djupare analys av bankgarantier. De största svårigheterna som 
uppkom under studien var insamlingen av exploateringsavtal och tolkningen av 
bankgarantier. Insamlingen av avtalen krävde ett antal påminnelser och större 
engagemang än förväntat. Tolkningen av bankgarantierna visades sig vara svårare än 
förväntat vilket då krävde en större arbetsinsats. Ett par ytterligare frågeställningar har 
uppkommit som inte berörts in denna studie men är av intresse att undersöka vidare. 
Dessa frågeställningar och förslag till framtida studier anges nedan i avsnitt 6.1.  
5.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling innebär att hushålla med resurser för att kommande generationer 
ska ha möjlighet att tillfredsställa sina behov av resurser. Hållbar utveckling delas in i 
social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. För att uppnå ett 
hållbart samhälle måste alla dessa tre eftersträvas och samspela.132 Säkerheter i 
exploateringsavtal kategoriseras främst under ekonomisk hållbarhet. Vissa anser att 
ekonomisk hållbarhet bara kan tillgodoses om den ekonomiska utvecklingen inte sker 
på bekostnad av social och ekologisk hållbarhet. Andra anser att ekonomisk hållbarhet 
uppnås så länge det sker god ekonomisk tillväxt.133 Kommuner har ett stort ansvar i 
samhället och ska förvalta kommunmedlemmarnas skattepengar. Kommuner ska enligt 
KL förvalta kommunens pengar på ett säkert sätt som ska ge god avkastning. Anger 
inte kommuner säkerheter i exploateringsavtal finns risken att skattebetalarna får stå för 
eventuella följdkostnader om en exploatör skulle gå i konkurs mitt under en 
exploatering. Dessa pengar kunde istället exempelvis gått till utbildning, vård eller 
upprustning av en park. Hushåller kommunerna med sina pengar är chansen större att 
social och ekologisk hållbarhet kan uppnås. 
                                                 
132 KTH, Hållbar utveckling 
133 KTH, Ekonomisk Hållbarhet 
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6 Slutsats 
Studien visar att 58 % av Sveriges kommuner använder någon typ av säkerhet i 
exploateringsavtal. Det är en andel som kan öka om medvetenheten kring säkerheter 
blir bättre. Studien visar även att de typer av säkerheter som används i exploateringsavtal 
är valfri godtagbar säkerhet, bankgaranti, moderbolagsborgen och pantbrev i fast 
egendom. Inga större skillnader i användningen av säkerheter kunde utläsas av studien 
mellan kommuner med låg respektive hög befolkningsmängd. Det som möjligen kan 
sägas är att de allra minsta kommunerna tenderade att använda sig av säkerheter i 
mindre utsträckning än de allra största. Detta kan bero på att det inte byggs lika mycket 
i små kommuner och att kommunen därför behöver upprätthålla en bättre relation till 
exploatörer och byggherrar och inte tvinga dem att använda sig av dyra garantier.   
Resultatet av studien visar även att 69 % av de bankgarantier som låg till grund för 
studien är accessoriska till det bakomliggande avtalet. Resterande 31 % av 
bankgarantierna är självständiga i förhållande till det bakomliggande 
exploateringsavtalet. Accessoriska bankgarantier kan leda till en längre och mer 
komplicerad process för kommunerna att få ut garantisumman om de tvingas lösa in 
garantin. Hälften av de bankgarantier som studerats är tidsbestämda och resterande 
hälft inte tidsbestämda. Studien visar även att bankgarantiernas giltighetstid bara är 
tydligt definierad i 29 % av de bakomliggande exploateringsavtalen. En bankgarantis 
giltighetstid är viktigt eftersom det är inom giltighetstiden som garantin är gällande och 
kan lösas in. Är kommunen inte uppmärksam kan en bankgaranti vara ogiltig innan 
exploateringen färdigställts om giltighetstiden löpt ut.   
Säkerheter i exploateringsavtal anges inte i lagtext och är således inte tvingande för 
kommuner. Det är dock av stor vikt att medvetenheten kring säkra avtal och olika 
säkerhetstyper generellt blir högre. Tydlighet kring säkerheter i exploateringsavtal är 
något som alla parter tjänar på i längden. En bättre avvägning bör göras i varje enskilt 
exploateringsavtal om säkerhet behövs och hur den i så fall ska utformas för att syftet 
med säkerheten ska uppnås. För att öka tydligheten och medvetenheten kring 
säkerheter i exploateringsavtal anser vi att det bör anges i lagtext. Lagregleringen ska 
tvinga kommuner att använda säkerhet i exploateringsavtal om kommunen tar en 
ekonomisk risk i och med exploateringen.  
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6.1 Framtida studier 
Under studien har ett antal frågeställningar och förslag till studier uppkommit som kan 
ligga till grund för framtida arbeten inom ämnet.  

- Vilken säkerhet väljer exploatören när kommunen i exploateringsavtalet anger 
att exploatören själv får välja en godtagbar säkerhet?  

- Analysera ett överklagande av en inlöst självständig bankgaranti respektive 
accessorisk bankgaranti.  

- Analysera om säkerhetens summa täcker exploatörens åtaganden. 
- Intervjua tjänstemän och exploatören om hur upprättande av exploateringsavtal 

och säkerheter fungerar i praktiken   
- Upprepa denna studie år 2026 för att se om en eventuell förändring skett. 
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A. Deltagande kommuner i studien 
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B. Mejl till Sveriges kommuner 
 Hej!  Vi är två studenter som läser sista året till lantmäteriingenjör på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som innefattar undersökning och kartläggning av säkerheter i exploateringsavtal från Sveriges kommuner.  Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en exploatör/byggherre som hanterar genomförande av detaljplaner på mark som inte ägs av kommunen. För att försäkra sig om att en exploatör genomför sin del i en detaljplan kan kommunen i exploateringsavtalet ange att en säkerhet måste ställas. Det kan till exempel vara en bankgaranti eller bolagsborgen. Syftet med vårt arbete är att undersöka i vilken omfattning kommuner använder sig av säkerheter i exploateringsavtal samt vilka olika typer av säkerheter som används. En fördjupning kommer även att göras av de avtal där bankgaranti använts som säkerhet.  Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni som svar på detta mejl bifogar era fem senaste exploateringsavtal. Har en bankgaranti använts som säkerhet i något av era avtal vill vi gärna att ni även bifogar bankgarantin.  Resultatet kommer att anonymiseras så att ingen data kan härledas till viss kommun eller tjänsteman.  Om du inte kan svara på detta är vi tacksamma om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig avdelning på kommunen, exempelvis stadsbyggnadskontoret eller exploateringsavdelningen. För att resultatet av studien ska bli trovärdigt är det viktigt med hög svarsfrekvens.  Svar skickas till sakerheter.exploateringsavtal@gmail.com  Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss.   Tack på förhand!  Med vänliga hälsningar             Fredrik Cervell  Isak Pettersson  Lantmäteriingenjörsprogrammet,  Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst    
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Delar av texten i bilaga C har maskerats eftersom ingen data ska kunna härledas till viss kommun eller tjänsteman. 

C. Självständig och tidsbestämd bankgaranti 
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Delar av texten i bilaga D har maskerats eftersom ingen data ska kunna härledas till viss kommun eller tjänsteman. 

D. Accessorisk och inte tidsbestämd bankgaranti 
 
                                          


