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Riktlinjer för exploateringsavtal – En innehållsanalys 

Sammanfattning 

1 januari 2015 infördes en ny paragraf i plan- och bygglagen som säger att de kommuner 

som avser att ingå exploateringsavtal ska upprätta riktlinjer som anger förutsättningarna för 

hur dessa avtal skrivs. Riktlinjerna ska ange vilka mål som finns samt hur kostnader, 

intäkter och andra åtaganden ska fördelas mellan parterna som ingår avtalet. Drygt ett år 

har gått sedan den nya bestämmelsen infördes och flera av landets kommuner har nu 

upprättat dessa dokument. Studien syftar till att undersöka hur landets kommuner hittills 

tillämpat regeln i plan- och bygglagen 6 kap. 39 §. Avsikten är att kartlägga vilka kommuner 

som har antagit riktlinjer för exploateringsavtal, vad dessa riktlinjer innehåller, hur de är 

utformade samt vilka åtaganden, intäkts- och kostnadsfördelningar som tydliggörs i dem. 

Sveriges samtliga 290 kommuner har kontaktats varav 193 kommuner har svarat på frågan 

om de antagit riktlinjer eller inte. De riktlinjer som har tagits med i studien är de som 

författarna tillhandahållit mellan datumen 2016-03-16 och 2016-04-16 och som antagits 

efter lagändringens ikraftträdande, det vill säga efter 2015-01-01. Totalt tillhandahölls 37 

antagna riktlinjer. Texten i riktlinjerna kan enligt studien delas upp i följande tre 

huvudkategorier: 

- Generell informativ text som inte enbart är knuten till kommunen i fråga 

- Kommunspecifik informativ text  

- Text som tydliggör hur kostnader och andra åtaganden ska fördelas mellan 

kommun och exploatör i exploateringsavtal.  

Den sistnämnda av de tre huvudkategorierna kan delas upp i ytterligare 33 underkategorier 

för att belysa vilka åtaganden och kostnadsfördelningar som tas upp i de olika riktlinjerna. 

Studien tyder på att flera kommuner har börjat tillämpa plan- och bygglagen 6 kap. 39 §. 

Riktlinjernas innehåll och omfattning skiljer sig åt mellan kommunerna. Slutligen tyder 

resultatet på att de flesta kommuner i sina riktlinjer tydliggör vilka åtaganden och 

kostnadsfördelningar som gäller mellan kommunen och exploatören vid ingående av ett 

exploateringsavtal. Ett fåtal av kommunerna tydliggör inte i riktlinjerna vem av kommunen 

och exploatören som kommer få bekosta eller vidta en åtgärd utan beskriver endast vilka 

poster av kostnader och andra åtaganden som kommer att behandlas vid själva ingåendet 

av exploateringsavtal. Ingen av de undersökta riktlinjerna behandlar intäktsfördelning, 

vilket riktlinjerna ska enligt plan- och bygglagen 6 kap. 39 §. 
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Guidelines for land development agreements  
– A content analysis 

Abstract 

In 1 January 2015 a new paragraph was added to the Swedish planning and building act 

(PBL). According to the new paragraph, Swedish municipalities, are obliged to establish 

special guidelines for Land Development Agreements. Almost a year has passed since the 

new law was incorporated and today has several of the Swedish municipalities adopted the 

guidelines.  

The aim of the study is to investigate how the Swedish municipalities, so far, has applied 

PBL 6:39. The study intends to investigate which of the municipalities that has adopted 

guidelines, what these guidelines contains, how they are designed and which commitments, 

gains and costs they regulate. 

All 290 municipalities were contacted and 193 of them responded wheter they had adopted 

guidelines or not. The study contains of those guidelines that the authors recieved between 

2016-03-16 and 2016-04-16. The study do only refers to guidelines, adopted after 2015-01-

01. Totally 37 guidelines were received. 

According to this study, the texts of the received guidelines could be subdivided into three 

main categories: 

- General informative text 

- Informative text about the municipalities 

- Text about commitments, benefits and costs 

The last category was later on divided into 33 subcategories. The study shows that several 

municipalities have started to apply the new paragraph, but not yet all of them. Finally, 

most guidelines divides the commitments, gains and costs between the municipality and the 

land developer. But a few of them only make it clear which commitments, benefits and 

costs the municipality intends to regulate in a Land Management Agreement. None of the 

guidelines regulate benefits from land development, even though they are supposed to, 

according to PBL 6:39.
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Förord 

Det här examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utgör det avslutande momentet av 

våra tre år på lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högskolan Väst. Vi vill rikta ett varmt 

tack till vår handledare Marianne Carlbring för konstruktiv kritik och handledning under 

arbetets gång samt till vår examinator Ulf Ernstsson som i kursen vetenskaplig metod och teori 

gett oss den vetenskapliga grund som arbetet bygger på. Vi vill även tacka de kommuner 

som svarat på våra mejl och delgett oss sina riktlinjer.  

Vi författare har haft ett väl fungerande samarbete under studiens gång och arbetet har 

varit jämnt fördelat mellan oss. 

Delar av rapportens metodkapitel överlappar helt eller delvis med de fördjupningsarbeten 

författarna tidigare skrivit som en del i kursen vetenskaplig metod och teori (VMT400).  
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Nomenklatur 

Författningar 

ExprL   Expropriationslag (1972:719) 

FBL   Fastighetsbildningslag (1970:988) 

KL   Kommunallag (1991:900) 

LOU   Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

MB   Miljöbalk (1998:808) 

PBL   Plan- och bygglag (2010:900) 

RF   Regeringsform (1974:152) 

 

Andra förkortningar 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SKL   Sveriges kommuner och landsting 

 

Andra begrepp 

 

Byggherre/Exploatör Byggherre definieras i PBL 1 kap. 4 § som: ”Den 

som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. I den här 

studien inordnas även exploatör under 

definitionen. 

  



Riktlinjer för exploateringsavtal - En innehållsanalys 

 1 

1 Inledning, bakgrund och problembeskrivning 

Bristande bostadsförsörjning, förändrat klimat och åldrande infrastruktur är exempel 

på utmaningar som ett växande samhälle behöver angripa för att garantera en god, 

hälsosam och demokratisk framtida livsmiljö för sina invånare. Genom god fysisk 

planering kan många relaterade problem undvikas både på kort och lång sikt. I Sverige 

är det kommunerna som är den myndighet som styr hur mark och vatten ska 

användas.1 Det kommunala planmonopolet är förankrat i svensk lagstiftning genom 

plan- och bygglagen (PBL) 1 kap. 2 § där det uttryckligen framgår att det är en kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Fysisk planering handlar 

inte bara om hur mark ska exploateras utan även om hur skyddsvärda miljöer ska 

bevaras. Samhällets olika intressen ska vägas mot varandra och diskussioner föras 

mellan medborgare, myndigheter, organisationer och företag.2 

Som en konsekvens av nativitet, immigration och urbanisering växer Sveriges 

befolkning och därmed efterfrågan på bostäder. Idag uppger närmare 250 av landets 

kommuner att det råder brist på bostäder i respektive kommun och totalt efterfrågas 

700 000 nya bostäder de närmaste 10 åren, vilket innebär att bebyggelsetakten måste 

mer än fördubblas mot vad den är idag.3 Bostadsbristen är en högaktuell fråga som 

både politiker och forskare försöker lösa. I januari 2015 trädde en rad nya 

lagändringar i plan och bygglagen (PBL) i kraft. Lagändringarna föreslogs i 

propositionen En enklare planprocess. En av de nya bestämmelserna finns i PBL 6 kap. 

39 §. Där framgår det att om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska 

kommunen anta riktlinjer som anger förutsättningarna för hur dessa avtal skrivs, vilka 

mål som finns och hur kostnader och intäkter ska fördelas mellan parterna som ingår 

avtalet.4 

Studien har genomförts drygt ett år efter att de nya reglerna trätt i kraft och det är nu 

möjligt att genomföra en första utvärdering av hur de nya reglerna om riktlinjer för 

exploateringsavtal implementerats av kommunerna och vad de hittills antagna 

riktlinjerna innehåller. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur Sveriges kommuner har tillämpat PBL 6 kap. 

39 §. Undersökningen avser att ge svar på vad riktlinjer för exploateringsavtal 

innehåller samt kartlägga vilka kommuner som har antagit riktlinjer efter 1 januari 

2015. 

                                                 
1 Boverket (2016-05-05) Så planeras Sverige 
2 Boverket (2016-05-05) Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden 
3 SVT (2016-05-05) Kommunerna: Bostadsbristen är rekordstor 
4 Boverket (2016-05-05) Lagändringar, ikraftträdande 1 och 2 januari 2015 
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1.2 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte har följande tre frågeställningar ställts:  

- Hur många kommuner har antagna riktlinjer för exploateringsavtal? 

- Vad innehåller dessa riktlinjer och hur är de utformade? 

- Vilka åtaganden, kostnads- och intäktsfördelningar tydliggörs i riktlinjerna? 

1.3 Avgränsningar 

Riktlinjerna som undersökts i studien är de som erhållits från kommunerna mellan 

2016-03-16 och 2016-04-16. Endast riktlinjer som antagits efter 2015-01-01 tas i 

beaktande då undersökningen syftar till att undersöka hur kommunerna har tillämpat 

den nya regeln i PBL 6 kap. 39 §. Mottagna riktlinjer som antagits innan lagändringens 

ikraftträdande har med andra ord lämnats utanför denna studie.   
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2 Metod 

I det här kapitlet redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt. Några av 

metodlärans grundläggande begrepp och teorier förklaras och kopplas till studien i 

fråga för att på så sätt förklara de bakomliggande orsakerna till de val som påverkat 

studiens förfarande.  

2.1 Allmän metodlära 

Metod och tillvägagångssätt som tillämpats i denna studie har sin grund i den 

allmänna metodläran. Nedan presenteras de relevanta teorier som i kommande avsnitt 

kopplas till undersökningens genomförande. 

2.1.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp. Kvantitativa metoder är 

tillvägagångssätt som innebär att den som utför en undersökning samlar in mätbar 

data från verkligheten som sammanställs i form av statistisk för att sedan analyseras. 

Utgångspunkten är att exempelvis en population eller del av population undersöks 

med någon typ av mätinstrument. Målet kan vara att studera samband, variation eller 

fördelning. Vanligen undersöks stora populationer där observatören inte deltar i det 

som studeras.5 Vid en kvantitativ undersökning studeras någonting mätbart som 

dessutom kan klassificeras. Med andra ord delas observationen upp i klasser. Om 

egenskaper som undersöks inte är mätbara kan inte en kvantitativ undersökning 

utföras.  

Forskare som utför en kvantitativ undersökning går vanligen igenom en process 

bestående av tre delar. Planeringsfasen, insamlingsfasen och analysfasen. Dessa faser 

är vidare uppdelade i ytterligare delar. Planeringsfasen kan delas upp i två moment, 

formulering av hypotes och planering av undersökning. Vid insamlingsfasen ska data 

samlas in på det sätt som bestämts i planeringsdelen och vid datainsamlingen måste 

tillförlitligt material som möjligt samlas in. Dessutom ska materialets pålitlighet och 

giltighet beaktas. Analysfasen som är den sista av de tre, innebär att insamlad data 

analyseras. Statistiska metoder kan tillämpas för att analysera materialet.  Fasen utgörs 

av två moment. Först ska det observerade materialet beskrivas och räknas om till 

värden som sedan ska ligga till grund för diskussionen.6 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ metod som tillvägagångssätt försöker forskaren föra fram en 

helhetsbild av verkligheten.7 Kvalitativa studier är att föredra om forskaren vill 

åstadkomma djupare förståelse för ett visst problem. Möjligheten att generalisera 

resultatet är mer begränsad än vid en kvantitativ studie, detta eftersom forskaren 

                                                 
5 NE (2016-05-05) kvantitativ metod 
6 Hartman, Jan (2004) s. 205-209 
7 NE (2016-05-05) kvalitativ metod 
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undersöker färre objekt. Huruvida forskaren ska tillämpa en kvalitativ eller kvantitativ 

studie beror som oftast på vad syftet med studien är. Intervjuer är exempel på ett 

tillvägagångssätt som är vanligt i kvalitativa studier. Det är dock det praktiska 

genomförandet som är avgörande för vilken typ av information som studien ger 

upphov till.8 Begreppet kvalitativ undersökning har en mycket vid betydelse. 

Kvalitativa undersökningar omfattar undersökningar av olika karaktär där tekniken i 

hur insamling av material sker och hur man analyserar materialet kan skilja sig åt. Det 

finns dock en tydlig skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. En 

kvantitativ undersökning avser som tidigare nämnts att ge svar på den numeriska 

relationen mellan egenskaper som är mätbara. En kvalitativ undersökning innebär inte 

bara en kvantifiering, det vill säga, svar söks inte efter hur mycket som finns av 

någonting. I kvalitativa undersökningar eftersträvar forskaren att nå förståelse för 

världen så som människan uppfattar den.9 

2.1.3 Kvantitativ innehållsanalys 

En innehållsanalys kan ses som ett tillvägagångssätt inom forskning för att kunna få 

en kvantitativ och systematisk beskrivning av olika texters innehåll. Metoden kan 

användas inom flera områden, bland annat vid forskning kring massmediers 

rapportering från valrörelser. Forskarens avsikt är ofta att kategorisera innehåll i en 

text samt att kunna klassificera och ange frekvenser av ord i texten.10 

Det finns olika typer av innehållsanalyser varav den kvantitativa innehållsanalysen 

beskrivs som ett tillvägagångssätt för att samla in och analysera data. Ordet kvantitativ 

innebär som tidigare nämnts att flera lika objekt studeras och att informationen kan 

mätas numeriskt. Ordet innehållsanalys syftar till att en undersökning av ett innehåll 

görs, till exempel innehållet av en text. Med andra ord är den kvantitativa 

innehållsanalysen ett bra redskap då forskaren undersöker vilka typer av kategorier 

som texter består av. Om utredningen avser texter måste dessa först läsas och tolkas 

av forskaren och sedan placeras i kategorierna som skapats för att i ett senare skede 

kunna räknas. Datainsamlingen vid kvantitativ innehållsanalys syftar, som vid annan 

empirisk forskning, till att fylla någon typ av matris med information. Den som utför 

undersökningen bör beakta följande: 

·         Analysenheter 

·         Variabler eller variabelvärden 

·         Kodbok och kodblankett 

·         Tolkningsregler 

·         Kodningsprinciper 

·         Reliabilitetstest 

                                                 
8 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) s. 65 
9 Hartman, Jan (2004) s. 272-274 
10 NE (2016-05-05) innehållsanalys 
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Med analysenhet menas vad som avses att analyseras i undersökningen. Det är inte 

alltid självklart vad som ska användas som analysenhet, utifrån exempelvis 

undersökningens syfte. Dessutom bör den analysenhet väljas som är mest 

arbetsbesparande utan att försämra undersökningens validitet. Variabler är egenskaper 

som avses att registreras hos analysenheterna. Dessa måste också bestämmas. Med 

andra ord, vilka egenskaper hos exempelvis texterna som avses undersökas vill 

forskaren undersöka. Dessutom ska de variabelvärden, det vill säga kategorier som 

variablerna ska omfatta, bestämmas. Det är viktigt att dessa är tydligt skilda samt att 

det endast får finns ett enstaka variabelvärde för varje analysenhet. Detta har dock 

många gånger resulterat i att forskarna valt att använda en kategori för övriga 

analysenheter som inte passar in i någon annan kategori. Det anses vara fördelaktigt 

att ha många variabelvärden då dessa i analysskedet kan klustras ihop. 

Någon typ av kodbok används för att praktiskt kunna genomföra undersökningen. I 

kodboken ska alla variabler och variabelvärden finnas med. I kodblanketter görs 

information från analysenheterna om till uppgifter i siffror. Vanligen utförs detta i ett 

datorprogram. För att informationsöverföringen ska följa undersökningens 

intentioner bör tolkningsregler och kodningsprinciper tas i beaktande. Med 

tolkningsregler avses regler för hur texter, bilder eller annat som undersöks ska 

kvalificeras. Med kodningsprinciper avses regler för hur klassificeringen ska ske. 

Reliabilitetstest brukar utföras vid kvalitativa innehållsanalyser, som ett test på 

undersökningens noggrannhet eller kvalitet. Detta innebär att forskarna upprepar 

undersökningen i en mindre del av materialet och ser hur bra denna del 

överensstämmer med första försöket.11 

2.1.4 Hermeneutik och positivism 

Hermeneutik och positivism är två olika vetenskapssyner som präglar i princip all 

forskning. Det är den positivistiska vetenskapssynen som präglar den kvantitativa 

forskningen och det är den hermeneutiska vetenskapen som präglar den kvalitativa 

forskningen. Dessa vetenskapssyner är till viss del varandras motsatser, men kan med 

fördel användas tillsammans då vissa ämnen undersöks. Den hermeneutiska 

vetenskapssynen härstammar från läran just om texttolkning där relativistiska 

tankegångar tillåts att noggrant analysera olika fenomen.  När djupare kunskaper söks 

om ett visst specifikt ämne lämpar sig den kvalitativa metoden och då större 

kartläggningar och deskriptiva studier genomförs lämpar sig istället kvantitativa 

metoder. Den positivistiska vetenskapssynen härstammar i tron på absolut sanning 

och säker kunskap, det vill säga positiv kunskap.12 Vid tvärvetenskaplig forskning 

används med fördel både kvalitativ och kvantitativ metod och därmed används både 

hermeneutiska och positivistiska vetenskapssyner. 

                                                 
11 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) s. 197-208 
12 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) s. 249 
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2.1.5 Tillförlitlighet 

För att en studie ska vara trovärdig krävs en tillräckligt hög grad av validitet, reliabilitet 

och objektivitet. Alla studier bör sträva efter att uppnå så hög grad av dessa tre 

faktorer som möjligt, och denna strävan bör stå i rimlig proportion till syftet med 

forskningen.13 Validitet kan beskrivas som ett mått som talar om till vilken grad en 

studie verkligen undersöker det som studien syftar till att undersöka. En undersökning 

som till hundra procent mäter det som avses mätas har total validitet. En studie som 

är ägnad att undersöka en viss företeelse men i själva verket visar sig undersöka 

någonting annat har låg validitet. För att öka trovärdigheten i en undersökning med 

låg validitet är triangulering ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Det innebär att samma 

studieobjekt undersöks med två eller flera olika metoder. Om resultatet blir detsamma 

har studiens validitet stärkts.14 

Som komplement till begreppet validitet finns begreppet reliabilitet för att bestämma 

tillförlitligheten hos ett forskningsresultat. Reliabilitet kan definieras som ett mått på 

hur noggrann en studies mätinstrument är.15 En studie som resulterar i liknande 

resultat oavsett hur många gånger den genomförs och med så minimala variationer 

som möjligt kan sägas ha hög reliabilitet. Motsatsvis kan sägas att en studie som 

genomförs flera gånger med vitt skilda resultat har låg reliabilitet. För att öka 

reliabiliteten i en undersökning måste de felkällor som orsakar den låga 

noggrannheten antingen reduceras eller elimineras. Låt säga att mätinstrumentet är 

felaktigt inställt så att all data som produceras är lite förvrängd. I det fallet går det att 

reducera felet genom att till exempel låta flera personer göra samma observationer 

och sedan göra justeringar. Skillnaden mellan de olika personernas observationer 

kallas för interbedömarreliabilitet och kan ses som ett mått på noggrannheten.16 I det 

fall felkällan är slumpen eller den ”mänskliga faktorn” kan felen elimineras genom att 

med hjälp av statistik sortera bort data som skiljer sig från mängden på ett onaturligt 

sätt. 

Den tredje och sista faktorn som påverkar en studies trovärdighet är objektiviteten. 

Om en författare har förutfattade meningar eller på något annat sätt är påverkad och 

redan innan studien påbörjats har en tydlig uppfattning om hur resultatet ska vara, har 

studien låg objektivitet. Objektivitet kan ses som ett mått på i vilken utsträckning 

värderingar tillåts påverka resultatet. Genom att hela tiden motivera varför vissa 

antaganden görs och genom att tydliggöra att resultatet inte beror på någon värdering 

kan objektiviteten öka. Det är av stor vikt att undvika sakfel och snedvridet 

faktaunderlag för att i så stor utsträckning som möjligt skydda studiens resultat från 

författarens egna värderingar.17 

                                                 
13 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) s. 62 
14 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012) kap. 4 
15 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) s. 61 
16 Patel, Runa & Davidson, Bo (2011) s. 104 
17 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012) s. 62 
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2.1.6 Induktion, abduktion och deduktion 

Induktion, deduktion och abduktion är tre olika förhållningssätt mellan teori och 

verklighet som en forskare kan utgå ifrån i sin forskning. Att arbeta induktivt innebär 

att enskilda fall studeras för att sedan skapa generella teorier. En forskare som arbetar 

induktivt gör på det sättet observationer utan att använda tidigare förankrade teorier. 

Att arbeta deduktivt innebär kortfattat att forskaren med stöd av tidigare erfarenheter 

och kunskaper observerar och relaterar till det denne observerar med sina tidigare 

erfarenheter. Från teorin dras sedan slutsatser om enskilda fall.  

En forskare som arbetar deduktivt följer bevisandets väg medan en forskare som 

arbetar induktivt följer upptäckandets väg. Det innebär inte att induktiva studier inte 

kan bevisa någonting eller att deduktiva studier inte kan vara upptäckande utan ger 

snarare en bild av hur de olika förhållningssätten fungerar. Induktion och deduktion 

handlar om relationen mellan teori och empiri och därmed om relationen mellan teori 

och verklighet. Deduktion innebär att slutsatser om verkligheten dras med stöd av 

framtagna teorier medan induktion innebär att teorier skapas med erfarenheter från 

verkligheten. För den vetenskapliga forskningen spelar dessa två vetenskapliga 

förfaringssätt en stor roll för att säkerställa resultatets reliabilitet och validitet. Det är 

vanligt att forskning rör sig mellan induktion och deduktion och ibland även i ett 

område som kallas för abduktion som ligger mellan det induktiva och deduktiva 

förfaringsättet. Att arbeta på ett renodlat induktivt sätt är omöjligt eftersom alla 

människor har erfarenheter och hypoteser om hur verkligheten fungerar. Om inte 

medvetet så omedvetet. Att arbeta deduktivt kan innebära en risk i de fall fördomar 

och felaktiga teorier betraktas som sanning.18 

2.2 Metodval 

För att uppnå syftet med studien, krävs en kartläggande metod som på ett tillförlitligt 

och systematiskt tillvägagångssätt kan kategorisera och analysera innehållet i de 

dokument som kommer att undersökas. Studien har genomförts med hjälp av både 

kvalitativ och kvantitativ metod genom en omfattande innehållsanalys. Arbetet kan 

sägas ha bestått av två parallellt löpande processer. Dels den kvalitativa textanalysen 

som används vid tillskapandet av studiens olika kategorier och dels en kvantitativ 

innehållsanalys där data som talar om i vilken omfattning dessa kategorier 

förekommer i de undersökta dokumenten samlats in.  

Studien är i grunden av deduktiv karaktär eftersom den tar avstamp i en tydligt 

definierad teori, nämligen den paragraf i PBL som säger att alla kommuner som 

använder exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa samt vad dessa riktlinjer ska 

innehålla.19 Trots det så är undersökningsprocessen inledningsvis mer induktiv än 

deduktiv. Dokumenten som studien bygger på granskas i tur och ordning och texten i 

                                                 
18 Patel, Runa & Davidson, Bo (2011) s. 24-25 
19 PBL (2010:900) 6 kap. 39 § 
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var och ett av dem delas på ett induktivt sätt upp i lämpliga kategorier vart efter 

granskningen fortlöper. Då en viss kategori uppmärksammas en andra gång noteras 

det och på det viset fortsätter processen. När antalet nya kategorier som påträffas 

avtar och det istället fylls på med kategorier som påträffas för andra, tredje eller fjärde 

gången uppstår en slags mättnad i studien. I samma stund som denna mättnad uppstår 

övergår arbetet från att vara induktivt till att vara deduktivt eftersom arbetet då består 

av att använda de kategorier som skapats till att beskriva verkligheten genom att 

påvisa hur ofta dessa kategorier omnämns.  

2.3 Urval 

För att studien ska baseras på material som är relevant och pålitligt har kommunerna 

kontaktats för att själva svara på frågan om kommunen har riktlinjer för 

exploateringsavtal samt för att själva delge det dokument som innehåller riktlinjen. Då 

Sveriges samtliga 290 kommuner kontaktats är undersökningen uttömmande i den 

bemärkelsen att alla kommuner som omfattas av lagändringen från den 1 januari 2015 

kontaktats. Svar har erhållits från 193 av 290 kommuner och av dessa svarade 37 att 

de hade antagna riktlinjer att delge. Studiens urval består således av 193 svar och av de 

37 dokument som de kommunerna med antagna riktlinjer bifogat i sina svarsmejl. Det 

innebär att ungefär 67 % av landets kommuner ingår i studien och att 19 % av de 

svarande har riktlinjer. Huruvida det är möjligt att generalisera resultatet går inte att 

fastslå eftersom ungefär 100 kommuner inte ingår i undersökningen. Anledningen till 

att dessa inte svarat på undersökningen kan bero på olika saker, till exempel att 

kommunen inte har tid att svara på frågor av det här slaget eller att kommunen inte 

har några riktlinjer och därför valt att inte delta. Troligtvis finns det även ett naturligt 

bortfall av svar som till exempel beror på att mejl inte nått fram till rätt person. 

Bortfallet till trots, bedöms studiens resultat att ge en indikation om vad 

kommunernas riktlinjer för exploateringsavtal generellt innehåller. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Projektet kan sägas ha genomförts i följande steg: 

- Insamling av data 

- Kategorisering 

- Kvantifiering, sammanställning och analys 

I följande avsnitt presenteras dessa delar vidare för att tydliggöra studiens arbetsgång. 
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2.4.1 Insamling av data 

Arbetet påbörjades ungefär tre veckor innan kursstart. En mejladress skapades för att 

få tillgång till en gemensam mejl samt en gemensam plattform för lagring av data och 

material. Det gav en möjlighet att arbeta i samma kalkyldokument då vi längre fram i 

projektet skulle genomföra kategoriseringen av riktlinjerna.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, kontaktades och kunde bidra med 

kontaktuppgifter till Sveriges samtliga kommuner. Ett mejl skickades till kommunerna 

där det efterfrågades om kommunen i fråga hade antagit riktlinjer och om de i sådana 

fall kunde bifoga detta dokument i sitt svar. Till kommuner som inte svarat på mejlet 

skickades ett påminnelsemejl. Totalt svarade 193 av 290 kommuner. Av de 193 

svarande, hade 37 kommuner antagna riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunerna 

som därmed ingår i studien kan ses i figur 1. De kommuner som ingår i 

undersökningen kan ses i bilaga 3. Kommuner som har delgivit antagna riktlinjer kan 

ses i bilaga 4. Under tiden som data samlades in lästes lagkommentarer, cirkulär och 

annan relevant litteratur. Kartan är konstruerad efter studiens data med aktuella lager 

från Lantmäteriet, hämtade i april 2016. 

 

Figur 1. Redovisning av deltagande kommuner i studien 
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2.4.2 Kategorisering 

Vartefter riktlinjer erhölls påbörjades nästa steg i processen, kategoriseringen, som var 

den mest tidskrävande delen. Den slutgiltiga metoden för hur kategoriseringen skulle 

utföras arbetades fram genom flera försök. Vid första försöket skapades kategorier 

efter vad som ansågs intressant i dokumenten. Kategorier gjordes stora och 

omfattande. Vid det andra försöket delades all text i dokumenten upp i smala 

kategorier. Texten bröts ut ur originaldokumenten och först när all text var uppbruten 

i kategorier gjordes kategorisering på nästa dokument. Varken första eller andra 

försöket slutfördes utan gjordes endast halvklart. Vid tredje försöket gjordes först tre 

huvudkategorier utifrån vilken typ av text det var. Detta resulterade i följande tre 

huvudkategorier: 

- Generell informativ text 

- Kommunspecifik informativ text  

- Åtaganden  

Generell informativ text innebär text om exempelvis lagparagrafer, riktlinjers innebörd 

och allmän information om exploateringsavtal. Kommunspecifika informativ text avser 

information om kommunen, till exempel beskrivningar av kommunens 

handläggningsförfarande, kommunens mål med att ingå exploateringsavtal eller vilka 

poster kommunen vill behandla i ett framtida exploateringsavtal. I kategorin åtaganden 

placerades text som beskriver vem som ska stå för vad i exploateringsavtalet, det vill 

säga text i riktlinjen som tydliggör vem av kommunen och byggherren som ska 

ansvara för åtaganden och kostnader eller tillgodogöra sig intäkter i ett framtida 

exploateringsavtal. Den sistnämnda huvudkategorin delades slutligen upp i smalare 

underkategorier, främst utifrån vilken typ av åtagande som tas upp, vem som ska ta på 

sig ansvaret eller bekosta ett visst åtagande. De första fem dokumenten lästes 

tillsammans för att främja ett enhetligt arbetssätt och en enhetlig bedömning. Därefter 

studerade författarna, av rationella skäl, varsitt dokument i taget. För tillförlitligt och 

enhetligt resultat har samtliga kategorier lästs av båda författarna tillsammans och en 

kontroll av analysenheterna har utförts genom triangulering där kalkyldokumentet har 

bearbetats från höger till vänster (efter rad), och uppifrån och ned (efter kolumn). 

2.4.3 Kvantifiering, sammanställning och analys 

Rutor med text har bytts ut mot en 1:a medan rutor utan text har bytts ut mot en 0:a. 

Utifrån dokumentet kunde diagram och figurer skapas för att belysa riktlinjernas 

innehåll. Slutligen har de diagram och figurer som skapats analyserats. De slutgiltiga 

kalkyldokumenten utifrån kategoriseringen kan ses i bilaga 1 och 2. 

2.5  Metoddiskussion 

Metoder och tillvägagångssätt som tillämpats i arbetet har sin grund i den allmänna 

metodläran och har anpassats efter vad studien avser att visa. De val som gjorts har 



Riktlinjer för exploateringsavtal - En innehållsanalys 

 11 

medfört både för- och nackdelar vad gäller undersökningens mål att besvara studiens 

frågeställningar. I följande stycke kommer studiens metodrelaterade frågor att 

diskuteras och analyseras. 

2.5.1 Tillämpad metod 

Genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys har text kunnat brytas ut ur 

riktlinjerna som avses undersökas. Då syftet med studien är att undersöka vad 

riktlinjer för exploateringsavtal innehåller, har denna metod gjort det enkelt att påvisa 

vad som finns och inte finns i dokumenten genom att dela upp texten i olika 

kategorier. Kategoriseringen har grundats på vårt sätt att tolka texten då de olika 

kommunerna kan beskriva en sak på olika sätt. Detta innebär att andra kategorier 

skulle kunna ha gjorts eller att tveksamheter finns om en viss riktlinje har text som 

innefattar en viss kategori. Denna metod har dock gett en översikt av vad riktlinjerna 

innehåller samt en möjlighet att diskutera vad utfallet tyder på. 

2.5.2 Studiens förhållande till verkligheten 

Eftersom innehållet i kommunernas riktlinjer var okänt då studien påbörjades fanns 

det inte några specifika kategorier att leta efter. Det induktiva synsättet kom därmed 

naturligt att prägla studiens tidiga skeden. Eftersom det inte fanns något konkret att 

leta efter fick alla tänkbara textindelningar utgöra de kategorier som utgör studiens 

första steg. Det induktiva arbetssättet kan ha medfört undersökningen både positiva 

och negativa konsekvenser. Till exempel fick arbetet vid två tillfällen avbrytas och 

påbörjas på nytt eftersom antalet kategorier blivit för många och svåra att hantera. Att 

kategorisera text utan fastslagna ramar kan också innebära att textstycken tappar sina 

sammanhang vilket i sin tur kan riskera studiens reliabilitet. Det som däremot är 

positivt med ett induktivt synsätt är den extra noggrannheten som uppkommer vid 

texttolkningen och som innebär att all text måste analyseras grundligt. En deduktiv 

studie där endast tidigare kända teorier används kan innebära att viktiga och 

intressanta kategorier inte upptäcks vilket i sin tur kan göra studien mindre intressant.  

2.5.3 Studiens trovärdighet 

Studiens validitet beror till stor del på hur dess frågeställningar tolkas och på hur syftet 

uppfattas. Metodvalet blir automatiskt en konsekvens av hur författaren uppfattar den 

fråga som ska besvaras och vilka ambitioner författarna har med arbetet. Den 

kvantitativa innehållsanalysen lämpar sig väl för att påvisa innehållet i en text, men 

den ger inte svar på några djupare frågor och begränsas av de kategorier som skapats. 

Ett exempel på en alternativ metod kan vara att intervjua författarna till de dokument 

som ska undersökas och på så sätt skapa en djupare förståelse för texterna och de 

motiv som författarna haft vid skrivandet av dem. Huruvida validiteten skulle stärkas 

av en metod med intervjuer istället för kvantitativ innehållsanalys beror, som tidigare 

nämnts, fullt ut på vilken frågeställning som är ämnad att besvaras. I det här fallet ska 

studien ge svar på frågan om vad kommunernas riktlinjer för exploateringsavtal 
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innehåller och inte på frågan om kommunernas motiv med riktlinjerna. En kvantitativ 

innehållsanalys lämpar sig i det fallet väl eftersom det finns ett behov av att mäta hur 

ofta de olika kategorierna förekommer i en samling dokument.  

Trots avsikten att studien ska vara en kvantitativ undersökning har den till stor del 

varit av kvalitativ metod. Det kvalitativa inslaget är själva skapandet av kategorier. Två 

återkommande frågor har varit om huruvida de tillskapade kategorierna är relevanta 

eller inte respektive om en annan författare hade valt att kategorisera på samma sätt. 

Dessa frågor är av stor vikt för studiens reliabilitet, det vill säga om det verkligen går 

att lita på resultatet eller om en upprepning av studien skulle leda till ett annat resultat. 

För att öka reliabiliteten i studien skapas kategorier av i princip all text som finns i de 

dokument som undersöks. På det viset minskas risken för att tappa visst innehåll 

samtidigt som undersökningen blir mer komplett. För att det ska vara möjligt att dra 

några slutsatser av det erhållna resultatet krävs att kategorierna sedan läggs ihop till 

större naturliga kategorier. 

För att en studie ska vara trovärdig är författarnas objektivitet av stor vikt. Det är en 

utmaning att inte låta personliga och externa åsikter påverka resultat, analys och 

slutsatser. I studien har därför kategorier skapats efter ämnen som upptäckts i 

riktlinjerna. 

2.5.4 Tillvägagångssätt 

Att alltid arbeta i samma webbaserade dokument har minskat risken för att arbete sker 

i gamla dokument eller att dokument försvinner. Listan från SKL med mejladresser 

till kommunerna har underlättat arbetet med att kontakta kommunerna.  

Kommunerna kontaktades tre veckor innan själva studien startade vilket innebar att 

underlag fanns tillgängligt och att tid sparades. Möjligen kunde dock kontakten med 

kommunerna kompletterats på annat sätt, telefonkontakt hade varit ett alternativ, men 

troligtvis hade det tagit längre tid att nå ut till de sakkunniga inom kommunen. 

Inledningsvis var tanken att komplettera inhämtningen av riktlinjer via mejl med 

inhämtning via en sökmotor internet. Denna idé slopades då vissa kommuners 

riktlinjer söktes fram via internet trots att kommunerna via mejl svarat att de inte 

antagit riktlinjer. 

Första försöket att kategorisera materialet motverkade syftet med arbetet, det vill säga 

att redovisa vad riktlinjerna innehåller. Då kategorier skapades efter vad vi ville 

undersöka angreps materialet deduktivt och studien blev därmed vinklad. Vid andra 

försöket angreps materialet induktivt, kategorier skapades efter texternas innehåll. 

Metoden var dock för tidskrävande samtidigt som den medförde brister. Då all text 

kategoriserades i mindre och mindre kategorier blev arbetet bara större och större. 

Samtidigt bröts text ut ur sitt sammanhang vilket innebar att mindre kunde läsas ut ur 

kategorierna. Vid tredje försöket var ambitionen att särskilja det som var intressant, 

utifrån frågeställningarna, från det som var mindre intressant men fortfarande angripa 
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materialet induktivt. Information skiljdes från det som riktlinjerna ska innefatta enligt 

lagstiftningen, det vill säga, fördelning av åtaganden, kostnader och intäkter mellan 

kommunen och exploatören. Informativ text kategoriserades in i några få ytterligare 

grupper medan text om åtaganden, kostnader och intäkter delades in som vid det 

andra kategoriseringsförsöket. En skillnad var att ett helt stycke klistrades in i 

kategorierna och svaret på frågan underströks. På så sätt behölls texten i sitt 

sammanhang och det var därmed enkelt att läsa ut om texten passade in under 

kategorin eller inte. Sammanfattningsvis kan sägas att metoden som slutligen 

tillämpats i projektet har arbetats fram genom en rad olika försök. 

Att två personer utför undersökningen kan orsaka felkällor. Dels kan en kategori 

tolkas på olika sätt. Avsikten med att läsa och kategorisera de fem första riktlinjerna 

tillsammans var att få ett enhetligt arbetssätt samt att tillsammans diskutera vad en viss 

kategori innebär. Resterande riktlinjer lästes av rationella skäl var för sig. För att sedan 

göra materialet så pålitligt som möjligt utfördes triangulering, vilket innebar att vi gick 

igenom alla kategorier tillsammans och på så sätt kunde läsa varandras och rätta 

tillsammans. Då dokumenten lästes tillsammans gjordes detta både i lodrät och i 

vågrät riktning, det vill säga både efter kommun och kategori. På så sätt kunde det 

kontrolleras att kommunerna hade skrivit liknande under en viss kategori samtidigt 

som varje kommun kunde läsas för sig. 
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3 Teori 

Tanken med det här kapitlet är att förklara de teoretiska utgångspunkter som 

omgärdar ämnet exploateringsavtal och dess riktlinjer och som utgör ämnets 

grundläggande kunskap. Nedan följer en genomgång som har sin grund i lagstiftning, 

förarbeten och andra föreskrifter samt annan relevant litteratur. 

3.1 Hållbar utveckling 

För en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar är det en grundläggande faktor att 

hushållningen med naturresurser, så som mark och vatten, sker på ett så bra sätt som 

möjligt. Genom en god samhällsplanering går det att främja en långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människor, djur och växter genom att göra det möjligt att bruka och 

vårda jordens naturresurser på lämpligast sätt. I Sverige styrs planeringen av mark och 

vatten av de lagar och regler som landets demokratiska institutioner stiftat samt av 

lagar och regler som implementerats från EU och de globala konventioner och 

nationella miljömål som Sverige valt att följa.20  

De nationella miljömålen infördes i Sverige år 1999 och innefattade då 15 nationella 

miljökvalitetsmål samt fyra övergripande miljömålsfrågor att arbeta med varav en 

handlade om fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader. 

Sedan dess har fler mål tillkommit, då det idag totalt finns 16 miljömål och 24 

etappmål.21 Miljömålsberedningen anger i utredningen Med miljömålen i fokus från 2014, 

att en hållbar markanvändning är avgörande för att uppnå flera av de nationella 

miljömålen, som till exempel Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, Levande 

skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och 

djurliv, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande 

kust och skärgård. Vidare skriver miljömålsberedningen att samhällets markanspråk, 

som redan idag är stora, troligtvis kommer att fortsätta växa i framtiden på grund av 

befolkningsökning, globalisering och konsumtionsmönster. För att säkerställa en 

hållbar markanvändning med god ekonomisk avkastning och samtidigt skydda mark 

och ekosystemen från negativ miljöpåverkan krävs organiserad fysisk planering. I 

Sverige är det, i och med det kommunala planmonopolet, kommunerna som är de 

planerande myndigheterna och därmed är det också kommunernas ansvar att 

tillgodose behovet av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.22 

3.2 Markexploatering 

Med markexploatering avses att markanvändning i ett område ändras och att ny 

bebyggelse uppförs. Markexploatering är en process som kan delas in i flera delar. Det 

finns framförallt två anledningar till att en exploatering initieras, nämligen att ett 

                                                 
20 Nyström, Jan & Tonell, Lennart (2012) 1 kap. 
21 Naturvårdsverket (2016-05-05) Miljömålssystemets historia 
22 SOU 2014:50 s. 56, 92 
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markområde kan användas på effektivare sätt eller att en viss bebyggelse efterfrågas 

och mark behöver ges till detta.  Exempelvis kan initiativet komma från kommunen, 

ett byggföretag eller från fastighetsägare i det aktuella området. Efter att 

exploateringen har initierats är nästa steg planläggning och projektering, där 

kommunen är ansvarig för planläggningen och byggherren är ansvarig för 

projekteringen. För att undvika att exploateringen leder till påverkan på omgivningen 

ska tillståndsprövningar göras. Tillstånd krävs exempelvis för att bygga och det är 

kommunen som är ansvarig för tillståndsprövningen. Den nya markanvändningen 

kräver ofta att marköverföringar görs. Befintliga fastighetsägare i området kan sakna 

intresse att bygga och dessutom kan mark behöva regleras till allmän platsmark om 

exempelvis en ny väg ska dras i området. Exploateringen innebär ofta stora 

investeringar vilket medför behov av lån. Utvärderingar görs ofta under hela 

processen och kan behandla ekonomi, teknik eller miljö.23 

3.2.1 Deltagande parter vid markexploatering 

I exploateringsprocessen är flera olika parter inblandade. Kommunen kan framträda i 

olika roller vid en exploatering, bland annat som markägare, byggherre, ansvarig för 

infrastrukturen i området eller som myndighet då den är ansvarig för planläggning och 

lov. Resultatet blir vanligen att samordningen mellan aktiviteter i projektet blir 

fördelaktigt men att problematik kan uppstå mellan de olika rollernas intressen. 

Fastighetsägare i området, offentliga organ och privata företag kan vara byggherrar. 

Ofta anlitas konsulter eller byggentreprenörer av byggherren för att färdigställa 

bebyggelsen. Exploateringen kan påverka omkringliggande fastigheter både positivt 

och negativt.24 

3.2.2 Exploateringsprocessen 

Exploateringsprocessen ser olika ut från fall till fall. Både obebyggd och tidigare 

bebyggd mark kan exploateras. Exploatering i bebyggda områden kan innebära att 

området är påverkat av föroreningar från tidigare markanvändning, att området 

omfattas av många fastigheter, att det finns befintlig infrastruktur och bebyggelse som 

måste tas hänsyn till vid ny planläggning och att det aktuella området har ett högt 

marknadsvärde före exploateringen.25  

Exploateringsprocessen kan delas in i fyra typfall utifrån två parametrar, nämligen, 

vem eller vilka som äger marken som ska exploateras samt om byggherren medverkar 

i processen att ta fram detaljplanen med kommunen. De fyra typfallen är: 

1. Byggherren äger marken som ska exploateras men medverkar inte i arbetet 

med att ta fram detaljplanen med kommunen 

                                                 
23 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 12-14 
24 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 14-17 
25 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 17 
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2. Byggherren äger marken som ska exploateras och medverkar i arbetet med att 

ta fram detaljplanen med kommunen 

3. Kommunen äger marken som ska exploateras men byggherren medverkar inte 

i arbetet med att ta fram detaljplanen med kommunen 

4. Kommunen äger marken som ska exploateras och byggherren medverkar i 

arbetet med att ta fram detaljplanen med kommunen 

Det första fallet kan förekomma då byggherren inte har förutsättningar för att 

medverka aktivt i detaljplaneläggningen. Dock har fastighetsägarna fortfarande 

möjlighet att medverka vid samrådsskedet. Initiativ kan komma både från kommun 

eller fastighetsägare. För kommunen kan det vara av intresse att initiera en 

planläggning om behov finns av exempelvis bostäder eller förbättring av infrastruktur. 

Initiativ från fastighetsägare beror ofta på att denna vill bebygga eller sälja fastigheter 

efter planläggningen. Exploateringsavtal tecknas i detta typfall mellan kommun och 

byggherre då marken ägs av en privat byggherre, vanligen förutsätter detta att flertal 

tomter kan säljas av byggherren.  

Det andra fallet kan realiseras då byggherren har den kompetens som krävs, till 

exempel byggföretag. På det här sättet kan planens utformning bli bättre och 

genomförandet påskyndas. I de fall kommunen inte äger marken tecknas 

exploateringsavtal, vilket sker innan detaljplanen antas. Före planläggningen tecknas 

ofta ett föravtal innehållande fördelning av åtaganden och kostnadsfördelning.  

Tredje fallet innebär att kommunen ensam är delaktig i exploateringen till en början. 

Så kan fallet vara om potentiella byggherrar finns i området som vill bebygga för att 

hyra ut eller sälja fastigheter. Kommunen äger oftast marken innan planläggningen 

men har även möjlighet att efter planläggningen har påbörjats förvärva mark genom 

expropriationslagens regler. Ett avtal tecknas mellan kommunen och byggherren 

genom en markanvisning, och ett slutligt avtal tecknas innan detaljplanen vinner laga 

kraft. En markanvisning definieras enligt PBL 1 kap. 4 § som: 

”ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 

tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande” 

Även i fjärde fallet sker exploateringen på mark som ägs av kommunen. Innan 

detaljplanearbetet påbörjas utses en byggherre som genom ett avtal för markanvisning 

får ensamrätt att förhandla med kommunen. Innan detaljplanen sedan antas tecknas 

även i det här fallet ett slutligt avtal där kostnadsfördelning, marköverföring och 

åtaganden för planens genomförande fastställs.  
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Andra och fjärde fallet är de vanligaste, det vill säga, då byggherrar engagerar sig i 

detaljplaneprocessen och det är i det andra typfallet som exploateringsavtal normalt 

upprättas.26 

3.2.3 Exploateringsprocessens avtal 

I exploateringsprocessen är flera rättigheter och skyldigheter mellan kommun och 

exploatör reglerade i PBL. Lagstiftningen kompletteras dock många gånger med avtal 

av olika slag. Avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter utöver vad som framgår 

av en detaljplan som tecknas mellan en kommun och byggherre brukar gemensamt 

benämnas för genomförandeavtal. Det avtal som tecknas, utformas på olika vis 

beroende på vem det är som äger marken som avses att exploateras. Det vill säga om 

kommunen eller exploatören är markägare. 27 

I PBL 1 kap. 4 § definieras begreppet exploateringsavtal enligt följande:  

“Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 

fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte ett avtal mellan en kommun och 

staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”. 

Av definitionen framgår att avtal som reglerar genomförandet av en detaljplan inte är 

ett exploateringsavtal om det är kommunen som äger marken i fråga. I SKL:s Cirkulär 

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet 

förklaras det att fallet då både kommunen och privata exploatörer äger mark inom 

detaljplaneområdet inte tas upp i regeringens proposition, En enklare planprocess. Detta 

scenario borde dock falla under definitionen för exploateringsavtal, enligt cirkuläret.  

Att exploateringsavtal avser mark som inte ägs av kommunen innebär att det inte 

spelar någon roll vem som äger marken bortsett från kommunen. Med andra ord kan 

marken ägas av andra än exploatören. Kommunalägd mark som upplåts med tomträtt 

till en exploatör medför dock att ett avtal mellan kommunen och exploatören om 

genomförande av en detaljplan inte kommer falla under definitionen för 

exploateringsavtal. Exploateringsavtal kan även ingås om staten äger marken, såvida 

avtalet inte avser utbyggnad av statlig transportinfrastruktur som PBL 1:4 beskriver.28 

Exploateringsavtal tecknas vanligtvis innan detaljplan antas med villkoret att avtalet 

endast är giltigt om detaljplanen i fråga vinner laga kraft. Planprocessen är vanligtvis 

påbörjad långt innan detaljplanen antas, vilket ofta leder till att någon typ av föravtal 

tecknas i samband med att processen påbörjas. Ett föravtal tecknas ofta då 

byggherren är intresserad av att veta ungefärliga uppgifter om kostnader för 

exploateringen och vad som ska byggas. Kommunen får dock inte ge några besked 

om framtida bebyggelse, då kommunen bland annat måste samråda med 

fastighetsägare i området med fler för att bestämma byggrätten. Att innan en 

                                                 
26 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 173-182 
27 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 133-134 
28 SKL cirkulär 14:36 s. 2-3 
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detaljplan är antagen besluta om hur byggrätter ska fördelas är olämpligt då det strider 

mot idén om att samråd ska hållas med de parter som berörs av detaljplanen. Detta är 

fastslaget i det prejudicerande rättsfallet RÅ 1980 Ab 425 där en kommun ansågs ha 

gått över gränsen som planmyndighet då den i en överenskommelse med en exploatör 

tagit ställning till hur den framtida markanvändningen i ett område skulle utformas. 29 

I Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (RKM) 1§ definieras begreppet 

markanvisning som: 

“Ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad 

tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Det här innebär att markanvisning därutöver syftar på avtal som inte avser 

genomförandet av en detaljplan, till skillnad från definitionen för exploateringsavtal. 

Markanvisning berörs inte i PBL mer än att det definieras i PBL 1 kap. 4 §. En 

förutsättning för markanvisning är att marken i fråga till en början är i kommunalt 

ägo. Om ett kommunalt bolag äger marken faller dock detta utanför definitionen för 

markanvisning.30 Beslutet om markanvisning och att exploatören accepterar villkoren 

för markanvisningen brukar bekräftas i ett avtal. En överlåtelse av den kommunägda 

marken till exploatören sker i och med att ett slutligt avtal tecknas i samband med att 

detaljplanen antas.31 

3.3 Exploateringsavtal och dess riktlinjer 

Följande avsnitt redogör för de bakomliggande faktorerna till varför kommunernas 

exploateringsavtal och tillhörande riktlinjer ser ut som de gör. 

3.3.1 Riktlinjers rättsverkan 

Enligt regeringsformen (RF) 1 kap. 1 § 3 st. ska all offentlig makt utövas under lagarna. 

Denna så kallade legalitetsprincip innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att precis 

som enskilda personer, företag och föreningar följa den svenska rättsordningen som 

innefattar lagar, förordningar och föreskrifter samt de lagar och regler som EU:s 

institutioner beslutat om. I vissa fall krävs noggrannare reglering eller upplysning om 

hur vissa åtgärder ska genomföras och då händer det att en kommun antar riktlinjer, 

policys eller handlingsplaner för att fastslå hur en specifik fråga hanteras i kommunen.  

I landets kommuner finns det många typer av riktlinjer som antingen fungerar som 

vägledande dokument för kommunens tjänstemän eller som beskriver hur invånare i 

kommunen ska utföra olika åtgärder. Exempel på kommunala riktlinjer är riktlinjer för 

skolskjuts, riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och riktlinjer för skyltning. I vissa fall är det i 

lag bestämt att kommunerna ska anta riktlinjer, vilket riktlinjer för exploateringsavtal 

                                                 
29 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 133-134 
30 SKL cirkulär 14:36 s. 2-3 
31 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 138 
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är ett exempel på. I Sveriges kommuner tas beslut om riktlinjer av de kommunala 

förvaltningarnas tjänstemän, nämnd eller kommunfullmäktige.  Riktlinjer beskriver 

hur något ska göras men eftersom det inte är en del av landets rättsordning finns inget 

tvång att följa dem.32 I propositionen till lagändringarna i PBL, 1 januari 2015, En 

enklare planprocess, skriver regeringen att riktlinjerna för exploateringsavtal inte är 

bindande utan endast fungera vägledande. Vidare skriver de att “Det ligger dock i sakens 

natur att kommunen kan förväntas följa de riktlinjer som har beslutats”.33 

3.3.2 Ändringar i plan- och bygglagen, 1 januari 2015  

Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om att anta de lagändringar som regeringen 

föreslagit i sin proposition En enklare planprocess. De nya reglerna trädde ikraft i januari 

2015 och innebär att de tidigare så kallade exploatörsbestämmelserna (PBL 6 kap. 3-

12 §§) ersätts med fyra nya paragrafer om exploateringsavtal (PBL 6 kap. 39-42 §§). 

Bland annat innebär PBL 6 kap. 40 § att ”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en 

byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och 

andra allmänna platser…”. En slutsats som dras i examensarbetet LOU:s tillämpning på 

PBL 6:40 (skrivet vid Högskolan Väst, 2015) är att det finns en begreppsförvirring 

kring vad ”att vidta” innebär.34  

De tidigare exploatörsbestämmelserna innebar bland annat en möjlighet för 

kommuner att genom ett förordnande från länsstyrelsen tvinga en exploatör att utan 

ersättning lämna över allmän platsmark till kommunen. I propositionen föreslår 

regeringen att exploatörsbestämmelserna i PBL upphävs och att ersättning för allmän 

platsmark och kvartersmark för allmänna byggnader som överförs från exploatör till 

kommun istället ska utgå enligt expropriationslagens (ExprL) bestämmelser. Regeringen 

motiverar, i propositionen, upphävandet av exploatörsbestämmelserna med att dessa 

spelat ut sin roll eftersom det nu är möjligt att finansiera byggandet av allmän plats 

med genom uttag av gatukostnader.35  

Enligt propositionen har exploatörsbestämmelserna inte använts i någon stor 

utsträckning eftersom frågorna kring överlåtande av allmän platsmark ändå har 

reglerats i civilrättsliga avtal mellan kommun och exploatör, så kallade 

exploateringsavtal. Trots det anser regeringen i propositionen att 

exploatörsbestämmelserna har utgjort den rättsliga grunden till tecknande av 

exploateringsavtal och att en utfasning av dessa bestämmelser innebär att möjligheten 

för en huvudman att ta allmän platsmark i anspråk utan ersättning till markägaren 

bortfaller.36 Regeringen menar istället att ersättning för allmän platsmark som överförs 

från exploatör till kommun ska ersättas enligt expropriationslagen.37 Vilket med 

                                                 
32 Kjellbom, Pia (2009) s. 84 
33 Prop. 2013/14:126 s. 151 
34 Andersson, Linnea & Hansson, Jenny (2015) s. 66 
35 Prop. 2013/14:126 s. 170 
36 Prop. 2013/14:126 s. 164-167 
37 Prop. 2013/14:126 s. 171 
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dagens regler skulle innebära att en markägare vars fastighet utsatts för ett intrång 

alltid har rätt till ersättning enligt expropriationslagens 4 kap. Enligt propositionen är 

anledningen till lagstiftningen bland annat att ge exploateringsavtalen rättslig 

legitimitet och därmed bidra till ökad transparens och ökad likabehandling av 

exploatörer vilket i sin tur leder till att behovet av rättssäkerhet tillgodoses bättre än 

tidigare.38 I kommande stycken kommer de nya reglerna från 1 januari 2015 att 

presenteras. 

3.3.3 Syftet med riktlinjer för exploateringsavtal  

Den sedan 1 januari 2015 gällande bestämmelsen i PBL 6 kap. 39 § innebär att de 

kommuner som använder sig av exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger 

utgångspunkter och mål för hur sådana avtal tecknas. Detta politiskt förankrade 

dokument om hur exploateringsavtal upprättas i kommunen ska ge exploatören 

möjlighet att i god tid innan förhandlingarna göra sig insatt i de förutsättningar och 

krav som gäller för exploateringsavtal i kommunen.39 I propositionen En enklare 

planprocess skriver regeringen att antagandet av exploateringsavtal ofta föranleds av 

långvariga förhandlingar som medför att planprocessen fördröjs och att kommunens 

samhällsbehov inte kan tillgodoses inom önskvärd tid. Vidare framgår det av 

propositionen att regeringen anser att det är avsaknaden av tydliga regler och rutiner 

som tillsammans med stora rutinmässiga skillnader mellan landets kommuner gör det 

svårt för en exploatör att förutse de krav som kommunen kan komma att ställa. Syftet 

med riktlinjerna är att skapa en kostnadseffektiv plan- och plangenomförandeprocess 

genom att öka exploateringsavtalens förutsägbarhet.40 

3.3.4 Riktlinjernas innehåll enligt lag, proposition och SKL 

Enligt PBL 6 kap. 39 § ska riktlinjerna för exploateringsavtal ange utgångspunkter och 

mål för hur kommunen skriver sina exploateringsavtal samt de principer som gäller 

vid fördelning av kostnader och intäkter som uppkommer vid genomförandet av 

detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.41 Enligt regeringens proposition, En 

enklare planprocess, kan riktlinjerna för exploateringsavtal inom ramen för det som 

nämns i lagtexten på ett övergripande sätt redovisa följande: 

- De geografiska områden inom vilka kommunen planerar att ingå 

exploateringsavtal 

- Vilka åtgärder och kostnader som kommunen vill få täckning för genom 

upprättandet av ett exploateringsavtal 

                                                 
38 Prop. 2013/14:126 s. 151 
39 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 6 kap. 39 § 
40 Prop. 2013/14:126 s. 146-151 
41 PBL (2010:900) 6 kap. 39 § 
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- Hur kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om 

exploateringsavtal 

- Övriga åtgärder som kommunen vill att exploateringsavtalen ska reglera och 

som exploatören bör känna till42 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) framför sin tolkning av den nya regeln i 

Cirkuläret Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. Genom 

Cirkuläret förmedlar intresseorganisationen sina reflektioner över lagändringarna och 

över regeringens proposition till landets kommuner. Flera av de punkter som SKL 

rekommenderar att riktlinjerna ska innehålla överlappar helt eller delvis med vad 

propositionen säger.  Enligt cirkuläret bör de kommunala riktlinjerna för 

exploateringsavtal redovisa följande:  

- “Att kommunen avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt område när det krävs 

för att säkerställa genomförandet av en detaljplan” 

- “Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning (t.ex. att samtliga 

kostnader för planläggning avses finansieras av de byggherrar eller fastighetsägare som har 

nytta av planen samt om separata plankostnadsavtal ska tecknas)“ 

- “Principen för kostnadsfördelning mellan parterna vid projektering och utbyggnad av allmän 

platsmark och vatten och avlopp (t.ex. att kommunen avser att ålägga exploatören eller 

fastighetsägaren att bekosta eller vidta åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra 

allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder 

som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, se 

vidare ovan)”  

- “Fördelningen av kostnader för ett helt område vid etappvis utbyggnad med flera 

detaljplaner inom ett sammanhängande område” 

- “Kommunens krav på utformning och standard på gator, vägar och annan allmän 

platsmark kommer att beskrivas i exploateringsavtalet. Eventuellt även sådana 

kommunala mål- och policydokument byggherren förväntas följa. Här avses dokument som 

har ett formellt stöd i t.ex. planbestämmelser” 

- “Krav på byggherren/fastighetsägaren i fråga om att bekosta åtgärder för att kunna bygga 

ut ett område i enlighet med detaljplan (t.ex. bullerdämpande åtgärder, sanering, 

arkeologiska utredningar)” 

- “Kommunens krav i förekommande fall på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen 

etc. för att garantera exploatörens åtaganden i exploateringsavtalet” 

- “Om kommunen har för avsikt att utarbeta gestaltningsprinciper som kopplas till 

plangenomförandet i exploateringsavtalet” 

                                                 
42 Prop. 2013/14:126 s. 150 
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- “Att den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå exploateringsavtal, om det 

föreligger skäl därtill i det enskilda fallet, får frångå riktlinjerna när det krävs för att på ett 

ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan” 43 

3.3.5 Exploateringsavtalets innehåll enligt lag och proposition 

Enligt PBL 6 kap. 40 § får kommun och exploatör, i ett exploateringsavtal komma 

överens om hur finansieringen och vidtagandet av åtgärder för anläggandet av allmän 

platsmark samt utbyggnad av vatten och avlopp och andra åtgärder, ska fördelas 

mellan parterna. Av PBL 6 kap. 41 och 42 §§ framgår det att exploateringsavtalet inte 

får innehålla ett åtagande för en fastighetsägare att finansiera byggnader som ska 

användas till vård, utbildning eller omsorg som kommunen enligt lag är skyldig att 

tillhandahålla. Ett exploateringsavtal får inte heller innehålla åtaganden för en 

fastighetsägare att bekosta åtgärder som genomförts innan avtalets ingående förutsatt 

att det inte rör kostnader som beror på att detaljplanen är ett steg i en etappvis 

utbyggnad. 

I propositionen En enklare planprocess framgår regeringens åsikter vad gäller 

exploateringsavtals innehåll vilket i första hand bör vara exploatörens åtaganden att 

vidta åtgärder för eller bekosta utbyggnaden av allmän platsmark och utbyggnaden av 

vatten och avlopp. Vidare skriver regeringen att det bör vara en utgångspunkt att i 

exploateringsavtalen reglera de överlåtelser av mark som krävs för att tillgodose 

behovet av allmän platsmark och allmän infrastruktur, samt att exploatören inte ska 

behöva bekosta mer anläggningar än vad som kan anses vara rimligt i förhållande till 

den nytta som exploatören har av planen och av omständigheterna i övrigt. Utöver 

det framför regeringen att parterna ska lämna så stor frihet som möjligt att komma 

överens om de frågor som är specifika för projektet för att på så sätt effektivisera 

planprocessen.  

Andra frågor som enligt regeringens proposition bör kunna regleras i 

exploateringsavtal är frågor om utformningen av allmän platsmark och kvartersmark. 

Bland annat i form hänvisningar till gestaltningsprogram. Frågor av administrativ 

karaktär, såsom tidsplanering, kontroller och garantier, ansökningar om förrättningar 

och frågor om ekonomiska säkerheter bör enligt regeringen också kunna regleras i 

exploateringsavtal. De åtgärder som exploatören och kommunen enligt PBL 6 kap. 40 

§ får komma överens om att exploatören ska ansvara för ska som tidigare nämnts vara 

nödvändiga för den aktuella detaljplanens genomförande. Sådana nödvändiga åtgärder 

är enligt propositionen, En enklare planprocess, inte uteslutande åtgärder som inom 

planområdet genomförs för att möjliggöra uppförandet av ny bebyggelse, utan kan 

även vara andra åtgärder som är föranledda av själva detaljplanen i fråga. En sådan 

                                                 
43 SKL cirkulär 14:36 s. 11-13 
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nödvändig åtgärd kan till exempel vara trafikanläggningar, så som refuger och 

stoppljus, som krävs för att lösa trafiksituationen utanför ett planerat köpcentrum.44 

Exploatörens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till den nytta som uppstår för 

exploatören i och med planens genomförande. Regeringen framhåller i propositionen 

En enklare planprocess vikten av att exploatörens åtaganden ska stå i rimligt förhållande 

till den nytta planen innebär för den.45 Någon ytterligare förklaring till hur nyttan 

ifråga ska bestämmas ges inte i propositionen utan istället görs en hänvisning till den 

tidigare propositionen En enklare plan- och bygglag.46 SKL skriver i Cirkuläret Nya regler 

om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet att det inte heller 

där ges någon ytterligare vägledning om hur nyttodiskussionen ska gå till utan gör 

själva sammanfattningen att exploatören inte kommer att ingå exploateringsavtal om 

exploatören själv inte har någon nytta med den aktuella detaljplanen och att de tror att 

förhandlings- och avtalsmekanismen självmant kommer att lösa frågan.47  

3.4 Plan- och bygglagen  

PBL är en av de föreskrifter som reglerar landets fysiska planering och 

exploateringsprocessen. Bestämmelserna i PBL syftar till att, med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.48 Lagen innehåller 

sammanlagt 16 kapitel som bland annat reglerar hänsyn och lov, kommuners 

regleringsmöjligheter i detaljplan, planprocessen och medborgares rätt till inflytande 

och ersättning. De delar av lagen som är relevanta för det här arbetet presenteras i det 

här avsnittet. 

3.4.1 Ansvar för utbyggnad och underhåll av allmän plats och 
kvartersmark 

Allmän platsmark är de utrymmen som enligt en detaljplan är avsedda för att 

tillgodose gemensamma behov som exempelvis gator, vägar, parker och torg.49 Vem 

som har ansvaret för att bygga ut och underhålla sådan mark beror på vilket 

huvudmannaskap den allmänna platsen har. Enligt PBL 4 kap 7 § är huvudregeln att 

kommunen är huvudman för allmänna platser och därmed åvilar det kommunen att 

dessa utrymmen färdigställs i samband med bebyggelsens färdigställande.50 För att 

finansiera utbyggnationen av allmänna platser kan kommunen ta ut gatukostnader. 

Kommunen kan besluta att kostnader som uppstår för att anlägga eller förbättra gator 

                                                 
44 Prop. 2013/14:126 s. 157 
45 Prop. 2013/14:126 s. 156-157 
46 Prop. 2009/10:170 s. 250 f. 
47 SKL Cirkulär 14:36  
48 PBL (2010:900) 1 kap. 1 § 
49 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
50 PBL (2010:900) 6 kap. 18 § 
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eller annan allmän plats ska bekostas av de som äger fastigheter i detaljplaneområdet 

eller av de som äger fastigheter vid gatan eller den allmänna platsen. Kostnaderna ska 

fördelas skäligt och rättvist.51 Det åvilar även kommunen att svara för underhållet av 

de allmänna platser kommunen är huvudman för.52 I de fall särskilda skäl föreligger 

kan enskilt huvudmannaskap tillämpas, vilket innebär att det istället för kommunen är 

fastighetsägarna som enligt de av lantmäterimyndigheten fastställda andelstalen svarar 

för den allmänna platsmarken färdigställs. Lantmäterimyndigheten beslutar även om 

andelstal för drift och underhåll av anläggningen.53 All detaljplanerad mark som inte är 

allmän platsmark eller vatten är så kallad kvartersmark. Kvartersmarken är mark för 

enskilt bebyggande där fastighetsägarna själva är huvudmän och därmed själva 

ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll. Det är kommunen som genom 

detaljplanen reglerar utformningen av kvartersmark samt bestämmer inom vilken tid 

planen ska genomföras. Det är upp till fastighetsägaren att bebygga sin mark inom 

genomförandetiden. Hinner genomförandetiden gå ut, kan fastighetsägaren förlora sin 

byggrätt.54 

3.4.2 Ansvar för detaljplanering och plankostnadsavtal 

Som en konsekvens av det kommunala planmonopolet bär kommunen ansvaret för 

detaljplanearbetet55. Det är kommunen, samt kommunens upphandlade konsulter, 

som ska genomföra arbetet med planeringen.56 Förutsatt att en detaljplan innebär att 

byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, eller ändring av en befintlig byggnad, 

och den fastighet som bygglovet avser har nytta av detaljplanen i fråga, har 

kommunen rätt att ta ut en planavgift av fastighetsägaren. Planavgiften är en avgift 

som ska täcka de programkostnader och andra kostnader som krävs för att upprätta 

eller ändra en detaljplan.57 Exempel på kostnader som planavgifter får avse att täcka är 

bland annat kostnader för personal- och kontorskostnader, kartframställning, 

grundundersökning, projektering och samråd. Kostnaden får begäras i samband med 

att bygglov ges och under förutsättning att kommunen har haft faktiska kostnader för 

planarbetet. I de fall någon annan finansierat planeringen kan kommunen inte ta ut 

någon avgift.58  I vissa fall regleras planavgiften i ett speciellt avtal som kallas för 

planavtal, alternativt plankostnadsavtal. I ett sådant avtal, som upprättas mellan 

kommunen och fastighetsägaren eller exploatören, åtar sig i regel kommunen att 

upprätta eller ändra en detaljplan under förutsättning att motparten betalar en 

planavgift som täcker kommunens kostnader. Planavgiften betalas i regel i förskott 

och grundar sig på den taxa som kommunfullmäktige beslutat.59 Då beslut ska fattas 

                                                 
51 PBL 6 kap. (2010:900) 25-24 §§ 
52 PBL (2010:900) 6 kap. 21§ 
53 AL (1973:1149) 15 § 
54 PBL (2010:900) 4 kap. 5, 21 §§ 
55 PBL (2010:900) 1 kap. 2§ 
56 Boverket (2016-05-05) Så planeras Sverige 
57 PBL (2010:900) 12 kap. 9 § 
58 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 12 kap. 9 § 
59 Lindberg, Carl-Otto (2012) s. 374 
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om hur omfattande planavgift fastighetsägaren eller exploatören ska betala måste 

kommunen följa självkostnadsprincipen. Avgiften får med andra ord inte överstiga 

den kommunens kostnader.60  

3.4.3 Program till detaljplan 

Kommuner får ange en detaljplans mål och utgångspunkter i ett program.61 Det är 

frivilligt för kommunen att upprätta ett program om det behövs för att underlätta ett 

detaljplanearbete. Programmet ska kunna ge underlag för en dialog mellan kommun 

och berörda parter tidigt i processen. Program avser att ge kommunen ett större 

underlag för beslut av synpunkter från berörda samt att sakägare får insyn i arbetet. 

Ett program är inte en del av en detaljplan, men bör tilläggas i detaljplaneärendets 

handlingar.62 

3.5 Fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen (FBL) är den lag som reglerar markens indelning i fastigheter 

och som används då fastighetsindelningen ska ändras. Lagen reglerar även hur servitut 

bildas, ändras och upphävs samt hur byggnader eller andra anläggningar överförs från 

en fastighet till en annan. Enligt lagen ska fastighetsindelningen med hänsyn till 

belägenhet, omfång och övriga förutsättningar vara varaktigt lämpad för sitt 

ändamål.63  Ändringar i fastighetsindelningen sker genom förrättning som ombesörjs 

av lantmäterimyndigheten. De kostnader som uppstår i samband med 

lantmäteriförrättningar ska fördelas skäligt med hänsyn till den nytta som sakägarna 

har av åtgärden. Förrättningskostnaderna består bland annat av kostnaden för 

lantmätare, ersättning till sakkunnig och syssloman och ersättning för skada. Reglerna 

om fördelning av förrättningskostnader är dispositiva i den bemärkelse att sakägarna 

kan komma överens om vem som ska betala vad förutsatt att det inte är uppenbart att 

överenskommelsen tillkommit i otillbörligt syfte.64 

3.6 Lag om allmänna vattentjänster 

I lagen om allmänna vattentjänster (LAV) regleras kommuns ansvar för utbyggnad av 

vatten och avlopp. Enligt LAV är det kommunens uppgift att i de fall det är 

nödvändigt med hänsyn till hälso- och miljöskydd tillgodose samhällets behov av 

vatten och avlopp för befintlig och blivande bebyggelse inom det av kommunen 

beslutade verksamhetsområdet.65 Till skillnad från kommunens skyldighet att bygga ut 

allmän platsmark så är skyldigheten att bygga ut VA-anläggningar inte kopplad till en 

detaljplan utan det är istället verksamhetsområdet som visar vart kommunen ska 

                                                 
60 PBL (2010:900) 12 kap. 11§ 
61 PBL (2010:900) 5 kap. 10§ 
62 Zeteo, lagkommentar till PBL (2010:900) 5 kap. 10 § 
63 FBL (1970:988) 3 kap. 1 § 
64 FBL (1970:988) 2 kap. 6 § 
65 Kalbro, Thomas & Smith, Peter (2008) s. 15 
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utföra dessa anläggningar. Verksamhetsområdet kan beskrivas som det område inom 

vilket kommunen har byggt ut eller ska bygga ut en allmän VA-anläggning.66 

Kommunen säkerställer skyldigheten att ordna allmänna VA-anläggningar genom att 

upprätta förbindelsepunkter i direkt anslutning till verksamhetsområdets fastigheter.67 

Avgifter för anläggandet och brukandet av anläggningarna tas ut av fastighetsägarna i 

form av VA-taxa. Självkostnadsprincipen ska tillämpas och kostnaderna ska fördelas 

skäligt och rättvist.68 För avtalsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter 

får kommun och fastighetsägare, eller exploatör, ingå avtal.69 

3.7 Annan lagstiftning som påverkar exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal kan beskrivas som ett civilrättsligt avtal med offentligrättsliga 

inslag. Det innebär bland annat att avtalet upprättas frivilligt och att parterna har 

samma status som om två privatpersoner ingått avtalet och på det sättet frånträder 

kommunen delvis sin roll som myndighet för att istället avtala om exploateringens 

dispositiva frågor. Trots det finns det många lagar som kommunen och exploatören 

måste förhålla sig till och vars regler utgör ramen inom vilken exploateringsavtalet 

träffas. Följande avsnitt redogör för några av de lagar och regler som utöver PBL:s 

nya bestämmelser om exploateringsavtal reglerar dessa avtals innehåll. 

3.7.1 Regeringsformens principer 

Regeringsformens (RF) första paragraf innehåller den så kallade legalititsprincipen. 

Den innebär som tidigare nämnts att myndigheter ska rätta sig efter gällande 

lagstiftning.70 Två andra principer från RF är objektivitetsprincipen och 

likhetsprincipen. Dessa förklaras i RF 1:9:  

“Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i 

sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.  

Objektivitetsprincipen innebär att myndigheten förväntas agera sakligt och opartiskt. 

Med andra ord får inte andra intressen än de som myndigheten ska tillgodose påverka 

myndighetens beslut. Till exempel ska en kommuns beslut om lokalisering av 

bebyggelse i ett exploateringsprojekt följa PBL:s regelverk. Andra intressen såsom 

vem som är ägare av marken ska inte påverka beslutsfattandet. Likhetsprincipen 

innebär att alla ska behandlas lika. Med andra ord ska det finnas regler för hur 

situationer avses att behandlas. En kommun får exempelvis inte använda olika 

avtalsvillkor för olika byggherrar.71 

                                                 
66 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 84-86 
67 LAV (2006:412) 12 § 
68 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 88 
69 LAV (2006:412) 38 § 
70 Kalbro, Thomas & Smith, Peter (2008) s. 8  
71 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 137 
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En annan princip som kan utläsas ur regeringsformen och som är av stor vikt för den 

här studien är det så kallade egendomsskyddet. Egendomsskyddet innebär att ingen 

ska tvingas att avstå sin egendom till vare sig privata exploatörer, stat eller kommun 

förutsatt att det inte är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Om 

ett angeläget allmänt intresse föreligger och någons egendom ska minskas eller på 

annat sätt inskränkas så ska fastighetsägaren bli ekonomiskt kompenserad fullt ut. Det 

gäller även om fastighetens pågående markanvändning avsevärt försvåras på grund av 

en inskränkning från det allmänna.72  

3.7.2 Kommunallagens principer 

I kommunallagens (KL) andra kapitel beskrivs lokaliseringsprincipen, som bland 

annat säger att kommuner får ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse 

inom kommunens område. En skillnad görs i paragrafen mellan allmänt och enskilt 

intresse, där det förtydligas att det först och främst ska vara av allmän betydelse. 

Vidare beskrivs likställighetsprincipen i andra kapitlet i KL. Den säger att 

kommuninvånarna ska behandlas lika av kommunen. Detta får frångås endast om 

sakliga skäl föreligger. Paragrafen berör flera områden som objektivitetsprincipen 

beskriver i RF. Likställighetsprincipen i KL fokuserar dock på relationen mellan 

kommunen och dess medborgare. Kommunen får inte särbehandla sina invånare. Om 

så sker ska detta vara på objektiv grund, det vill säga, sakliga överväganden ska 

föreligga. Kommunen får inte heller agera godtyckligt mot sina medborgare, vilket 

innebär att kommunen ska ha en rättvis systematik. I KL:s åttonde kapitel beskrivs 

förmögenhetsskyddet som innebär att kommunen ska förvalta sina medel så att 

betryggande säkerhet och god avkastning tillgodoses.73 

Självkostnadsprincipen beskrivs också i KL:s åttonde kapitel och innebär att högre 

avgifter än kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls av 

kommunen inte får tas ut av kommunen. Kostnader som läggs till grund för 

självkostnadsberäkning ska vara verkligt motiverade och de kostnader som tas ut ska 

redovisas i kommunens bokföring. Som huvudregel gäller principen all den 

verksamhet som kommunen bedriver. Det finns speciallagar som beskriver att 

kommuner får ta ut avgifter, utan att förklara vidare om avgifterna. I dessa fall gäller 

dock den allmänna självkostnadsprincipen av automatik. Exempelvis gäller detta 

tillstånd enligt miljöbalken (MB). Flera speciallagar beskriver avgifter som grundas på 

självkostnad. Formuleringar mellan lagarna kan variera lite men allmänt anses dessa 

beskriva samma självkostnadsprincip. Exempelvis avser det här VA-avgifter, 

bygglovsavgifter och gatukostnadsersättningar. Undantag från principen förkommer. 

Exempelvis anses den inte tillämplig på kommunal medelsförvaltning eller då lös 

egendom upplåts eller överlåts. Det är det totala uttaget av avgifter för en verksamhet 

som självkostnadsprincipen avser, vilket innebär att principen inte har rättslig 

                                                 
72 RF 2 kap. 15 § 
73 Lindquist, Ulf & Losman, Sten (2004) s. 16-20 
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betydelse för det enskilda fallet om inte lagstöd för detta finns. Självkostnad ska avse 

en verksamhet och inte flera.74 

3.7.3 Lag om offentlig upphandling 

Då en upphandlande myndighet, till exempel en av landets kommuner eller 

Trafikverket, ska beställa en byggentreprenad ska denna upphandlas enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU). LOU baseras till stor del på europeiska unionens bygg- och 

anläggningsdirektiv (2004/18/EG) vars syfte bland annat är att dra nytta av marknadens 

konkurrens, främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel samt förenkla 

processen då företag gör affärer med offentlig sektor.75   

Under 1990-talet, i det som idag kallas för La Scala-fallet, godkände Milano kommun 

(Italien) att inom ramen för en större markexploatering låta uppförandet av en 

offentlig byggnad utföras och bekostas av exploateringsområdets fastighetsägare och 

de aktuella byggherrarna. Byggnaden med tillhörande fastighet skulle sedan utan 

kostnad överföras till kommunen och i gengäld skulle kommunen avräkna de 

plankostnadsavgifter och exploateringsbidrag som fastighetsägarna respektive 

byggherrarna i vanliga fall åläggs betala. Efter att talan väckt mot kommunen om att 

godkännandet strider mot det så kallade upphandlingsdirektivets bestämmelser om 

offentlig upphandling hamnade fallet i EG-domstolen där talan bifölls.76 EG-

domstolen fastslog även att avtalet mellan kommunen byggherre/fastighetsägare var 

en byggentreprenad enligt upphandlingsdirektivets kriterier. SKL har i cirkuläret La 

Scala domens konsekvenser för kommunernas exploateringsavtal gett ut sin tolkning av domen. 

Bedömningen som görs är att “arbeten som avser uppförande av gemensamma anläggningar bör 

upphandlas i konkurrens i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet då värdet på dessa arbeten 

överstiger det angivna tröskelvärdet”. Vidare skrivs det att arbeten under tröskelvärdet får 

bedömas på liknande sätt och en slutsats som dras är att det i princip alltid råder 

upphandlingsskyldighet.77 

3.7.4 Avtalslagen 

Exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal som upprättas på den allmänna 

avtalsrättens grunder. Det innebär att de bygger på principen om att alla har rätt att 

ingå avtal och skyldighet att hålla de avtal som de ingått (pacta sunt servanda). Syftet med 

avtal är i regel att forma rättsförhållandet mellan två eller flera parter vilket är just vad 

ett exploateringsavtal gör.78 Ett avtal uppkommer genom att en part lämnar ett anbud 

som sedan accepteras av motparten. Anbud-accept-principen innebär att så fort ett anbud, 

eller erbjudande, har lämnats av en part så är denna part bunden av sitt anbud. Denna 

bundenhet råder tills dess att motparten antingen nekar, eller kommer med ett 

                                                 
74 Lindquist, Ulf & Losman, Sten (2004) s. 179-181 
75 Konkurrensverket (2016-05-05) Om offentlig upphandling 
76 SKL cirkulär 2003:109  
77 SKL cirkulär 2003:109 
78  Ramberg, Jan & Ramberg, Christina (2007) s. 29-30 
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motbud. Om motparten accepterar budet har avtal ingåtts. I avtalslagen finns regler 

som säger att det ska råda balans i alla avtal som upprättas, att det inte får finnas några 

oskäliga villkor samt att avtalet inte får upprättas under någon form av tvång. Då en 

av parterna bryter mot det som avtalats kan den andra stämma motparten i domstol. 

Oskäliga villkor kan jämkas enligt avtalslagen (AvtL) 39 §.79 

3.7.5 Jordabalken 

Jordabalken är den lag som bland annat reglerar ägande, överlåtelser och upplåtelser 

av fast egendom. Fastigheten, som rättsobjekt, har sin legala grund i jordabalken och 

det är den lagen som reglerar vad som anses utgöra en fastighet. Lagen reglerar hur 

köp av fast egendom går till samt hur fastighetspant och arrenden fungerar.80 

  

                                                 
79 AvtL 29, 33, 36 §§ 
80 Victorin, Anders & Hager, Richard (2003) 2 kap. 
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4 Resultat 

I denna undersökning har riktlinjer för exploateringsavtal samlats in och textinnehållet 

har undersökts kvantitativt. Resultatet av studien har sammanställts i tabeller och 

förtydligats genom figurer. I följande avsnitt presenteras undersökningens utfall. 

4.1 Kommuner med riktlinjer för exploateringsavtal 

Av de 193 svarande kommunerna har 37 kommuner delgett antagna riktlinjer för 

exploateringsavtal. Resterande 156 kommuner säger sig inte ha antagit riktlinjer. Med 

andra ord har svar erhållits från ungefär 67 % av Sveriges kommuner. Av de svarande 

kommunerna har ungefär 19 % antagna riktlinjer. I figur 2 visualiseras vilka 

kommuner av de svarande, som har antagit riktlinjer för exploateringsavtal eller inte 

mellan 2016-03-16 och 2016-04-16. Kartan är konstruerad efter studiens data med 

aktuella lager från Lantmäteriet, hämtade i april 2016. De kommuner som ingår i 

undersökningen kan ses i bilaga 3. Kommuner som har delgivit antagna riktlinjer kan 

ses i bilaga 4. 

 

Figur 2. Redovisning av vilka av de svarande kommunerna som har antagit/inte antagit riktlinjer för 
exploateringsavtal 
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4.2 Riktlinjernas presentation och omfattning 

Riktlinjernas omfattning skiljer sig åt mellan kommunerna. I studien har antalet sidor 

som riktlinjerna omfattar varierat mellan 1,5 och 13 sidor. Snittlängden bedöms 

utifrån de undersökta dokumenten vara cirka 4,4 sidor långt utifrån ett medelvärde. 

De undersökta riktlinjernas omfattning redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. Diagram över riktlinjernas omfattning. 

 
Kommunerna har valt att presentera riktlinjerna på olika sätt. Vanligast är att riktlinjer 

för exploateringsavtal förekommer som ett eget separat dokument. Riktlinjer för 

exploateringsavtal kan dessutom ingå i samma dokument som riktlinjer för 

markanvisning. Slutligen kan riktlinjerna för exploateringsavtal förekomma i större 

dokument eller program. De undersökta riktlinjernas presentation redovisas i figur 4. 

 

Figur 4. Redovisning över hur riktlinjer för exploateringsavtal presentation. 
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4.3 Riktlinjernas disposition 

I ett första steg delades hela texterna i riktlinjerna upp i tre omfattande 

huvudkategorier av författarna. Den första kategorin är generell information, det vill 

säga informativ text om exempelvis lagtext eller annan information som inte enbart 

avser kommunen. Den andra kategorin är information som är specifik för kommunen 

i fråga. Tredje kategorin avser text där det i riktlinjerna beskrivs vem av kommunen 

och exploatören som ska ansvara för en viss kostnad eller åtagande vid tecknande av 

ett exploateringsavtal. Dessa tre huvudkategorier delades in i ytterligare 

underkategorier som ses i figur 5. 

 

Figur 5. Studiens första uppdelning av riktlinjernas innehåll. 

 

Generell information (Sverige): Informativ text som avser hela Sverige delades upp 

i två stycken underkategorier, nämligen redogörelse för riktlinjer samt redogörelse för 

exploateringsavtal. Båda kategorierna syftar till att kommunerna i sina riktlinjer 

informerar läsaren om vad exploateringsavtal respektive riktlinjer för dessa innebär. 

Specifik information (Kommun): Informativ text som avser kommunen i fråga 

delades upp i ytterligare fyra underkategorier, nämligen kommunens mål med att ingå 

exploateringsavtal, vad som vanligtvis regleras i ett exploateringsavtal, kommunens 

handläggningsprocess samt visionär text om kommunen. I några fall har det utlästs ur 

riktlinjerna att kommunen förklarar sina mål med att ingå exploateringsavtal. Ett 

exempel kan vara att kommunen förklarar att de vill exploatera främst i vissa områden 

eller för att öka befolkningen. Det förekommer att kommunerna listar upp vilka 

frågor som kommer att regleras i ett framtida exploateringsavtal utan att vidare i 

riktlinjen beskriva vem som ska stå för vad mellan kommunen och exploatören. Olika 

poster för kostnader och åtaganden beskrivs, men vem som står för vad kommer först 

att aktualiseras vid upprättandet av själva exploateringsavtalet. Flera kommuner 

redogör för sin handläggningsprocess, dock i olika omfattning. Denna kategori avser 

de kommuner som har tagit upp ämnen som till exempel beskrivningar av när 

förhandling inleds, när kommunen senast ska redovisa avtalets huvudsakliga innehåll 

och när avtalet tecknas. Med allmän och visionär information om kommunen avses 
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text som lyfter fram befintliga förhållanden och fördelar med kommunen ur ett 

exploateringssammanhang. 

Åtaganden (vem ska göra vad/bekosta vad?): Åtagandekategorin avser text där 

det redan i riktlinjen beskrivs vem som ska ansvara för ett visst åtagande eller en viss 

kostnad vid tecknande av ett exploateringsavtal. I det första steget av kategoriseringen 

redogjordes endast för vilka kommuner som tar upp åtaganden och 

kostnadsfördelning i riktlinjerna. Denna kategori har i ett andra steg sedan delats upp i 

33 kategorier som beskrivs i avsnitt 4.4 Riktlinjernas åtaganden. I figur 6 presenteras hur 

många av de 37 undersökta riktlinjerna som berör studiens huvudkategorier. 

 

 

Figur 6. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som har berört studien 
huvudkategorier 
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4.4 Riktlinjernas åtaganden 

Från föregående avsnitt, 4.3 Riktlinjernas innehåll, har en av huvudkategorierna 

åtaganden delats upp i ytterligare 33 kategorier som redovisas i figur 7. Där beskrivs 

antal riktlinjer som berör en viss kategori. Tydligare redovisning mellan 

sammanhängande eller enskilda poster från figur 7 presenteras i detta kapitel i figur 8 

till och med figur 22. 

 

Figur 7. Redovisning av fördelningar av åtaganden, kostnader och intäkter som studien 
uppmärksammat 
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Figur 8 visar att 68 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören ska stå 

för samtliga kostnader för planläggning. 49 % av riktlinjerna framför att 

planläggningskostnader ska regleras i ett plankostnadsavtal. Ingen riktlinje beskriver 

att kommunen ska bekosta planläggningen. 

 

Figur 8. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om 
planeringskostnader 

 
Figur 9 visar att 89 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören bekostar 
all utbyggnad av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Ingen kommun 
skriver att kommunen ska bekosta allmän platsmark. 
 

 

Figur 9. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om 
kostnadsfördelning för allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
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Figur 10 visar att 19 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören ska 
bekosta utbyggnaden av allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. Ingen 
riktlinje tar upp att kommunen bekostar utbyggnad av allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

 

Figur 10. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om 
kostnadsfördelning för allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap 

 

Av kommunerna beskriver 16 % att exploatören ska bygga ut allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap. I figur 11 kan det också ses att 43 % av de undersökta 

riktlinjerna beskriver att kommunen ska genomföra utbyggnad av allmän platsmark 

med kommunalt huvudmannaskap. 

 

Figur 11. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om 
utbyggnad av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
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Figur 12 visar att 24 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören ska 
genomföra och bekosta utbyggnad av kvartersmark. 
 

 

Figur 12. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
exploatören genomför bekostar utbyggnad av kvartersmark 

 
Figur 13 visar att 27 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att allmän platsmark 
överförs från exploatör till kommun utan ersättning, medan 16 % istället skriver att 
allmän platsmark överförs från exploatören till kommunen mot ersättning. 
 

 

Figur 13. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
allmän platsmark överförs från exploatör till kommun mot eller utan ersättning 
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19 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att allmän plats överförs från exploatören 

till samfällighetsförening utan ersättning, medan 3 % av de undersökta riktlinjerna 

beskriver att allmän platsmark överförs från exploatören till samfällighetsföreningen 

mot ersättning. Detta redovisas i figur 14. 

 

Figur 14. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
allmän platsmark överförs från exploatör till samfällighet mot eller utan ersättning 

 

I figur 15 kan ses att ingen kommun framför att kvartersmark ska överföras från 

kommunen till exploatör utan ersättning. 14 % av de undersökta riktlinjerna skriver 

dock att kvartersmark överförs mot ersättning. 

 

Figur 15. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
kvartersmark överförs från kommun till exploatör mot eller utan ersättning 
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I nedanstående diagram, figur 16, kan ses att ingen kommun framför att kvartersmark 
ska överföras från exploatör till kommun utan ersättning. I 11 % av de undersökta 
riktlinjerna framgår dock att kvartersmark ska överföras från exploatören till 
kommunen mot ersättning. 

 

Figur 16. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
kvartersmark överförs från exploatör till kommun mot eller utan ersättning 

 
Figur 17 visar att 54 % av de undersökta riktlinjerna inte reglerar marköverföring över 
huvud taget. 
 

 
 
Figur 17. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som inte innehåller information om 
marköverföring 
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Figur 18 visar att ungefär 30 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören 
bekostar åtgärder utanför planområdet, medan 3 % av de undersökta riktlinjerna tar 
upp att kommunen ska bekosta åtgärder utanför området. 
 

 

Figur 18. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om vem 
av kommun eller exploatör som ska bekosta åtgärder utanför planområdet 

 
Det förekommer att kommunerna reglerar att exploatören ska bekosta vissa övriga 
åtgärder såsom lantmäteriåtgärder, utredningar av olika slag, infrastrukturutbyggnad, 
ledningsflytt, utbyggnad av det kommunala VA-nätet, gatubelysning, åtgärder för 
framdragande av el eller fjärrvärme. I figur 19 redovisas hur vanligt förekommande 
dessa beskrivningar är i riktlinjerna.  
 

 

Figur 19. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
exploatören ska bekosta lantmäteriåtgärder, utredningar, ledningsflytt, anläggande av kommunalt VA, 
gatubelysning, fjärrvärme eller informationsteknik 
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41 % av de undersökta riktlinjerna beskriver att exploatören ska stå för kostnader vid 

etappvis utbyggnad, detta visas i figur 20. 

 

Figur 20. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som innehåller information om att 
exploatören bekostar etappvis utbyggnad 

 
I figur 21 visas att 30 % av de undersökta riktlinjerna beskrivs det att exploatören ska 
följa gestaltningsprogram eller kvalitetsprogram om sådant finns. 
 

 

Figur 21. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som hänvisar exploatören till 
gestaltningsprogram eller kvalitetsprogram 
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Figur 22 redovisar att 68 % av riktlinjerna säger att exploatören kommer att behöva 
ställa ekonomisk säkerhet i samband med en exploatering. 
 

 

Figur 22. Redovisning av hur många av de undersökta riktlinjerna som beskriver att exploatören ska 
ställa ekonomisk säkerhet vid en exploatering 

 

Som förtydligats i denna studies teoriavsnitt säger PBL 6 kap. 39 § bland annat att 

kommunen i sina riktlinjer ska redovisa intäktsfördelning mellan kommun och 

exploatör. Den kvantitativa innehållsanalysen som har gjorts i studien visar dock att 

ingen (0 %) utav de undersökta riktlinjerna tar upp intäktsfördelning, se figur 7. 
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5 Resultatanalys 

I resultatdelens första avsnitt, 4.1 Kommuner med riktlinjer för exploateringsavtal, 

och figur 2 framgår vilka av de undersökta kommunerna som har antagna riktlinjer, 

vilka som inte har antagit riktlinjer samt vilka kommuner som inte ingår i 

undersökningen. Där framgår bland annat att 37 kommuner har antagna riktlinjer, 

vilket motsvarar cirka 19 % av de 193 undersökta kommunerna, medan 156 

kommuner saknar antagna riktlinjer, vilket motsvarar cirka 81 % av de undersökta 

kommunerna. En avgränsning som gjordes var att endast riktlinjer som erhållits 

mellan datumen 2016-03-16 och 2016-04-16 granskades. Den här till synes snäva 

avgränsningen var nödvändig för studiens genomförbarhet men innebar samtidigt att 

svar från 97 kommuner inte ingår i studien. Huruvida det är möjligt att generalisera 

studiens resultat beror till stor del på att det endast är två tredjedelar av landets 

kommuner som svarat. Avsaknaden av svar hotar studiens generaliserbarhet och 

därmed även studiens reliabilitet. Trots det så kan resultatet ge en indikation om hur 

situationen är. Huruvida resultatet avspeglar verkligheten beror på om de kommuner 

som inte svarat har antagna riktlinjer eller inte. Ser man till studien indikerar resultatet 

på att många kommuner inte har antagit riktlinjer ännu. Riktlinjerna ska dock endast 

upprättas om kommuner avser att ingå exploateringsavtal. Troligen avser flera 

kommuner som ingår i studien att inte ingå några exploateringsavtal, och har därför 

inte upprättat några riktlinjer. Detta skulle innebära att flera av de kommuner som har 

svarat att de inte har antagit riktlinjer ändå har tillämpat lagen. 

Av figur 3 framgår det att riktlinjernas omfattning kan variera. Riktlinjernas 

medellängd bedöms vara drygt 4 sidor, den kortaste knappt 2 sidor medan den längsta 

av de undersökta riktlinjerna är 13 sidor. Ett av syftena med lagändringarna som 

trädde ikraft 1 januari 2015 var att göra processen med att upprätta exploateringsavtal 

tydligare, främst för byggherrarna. Huruvida processen verkligen blivit tydligare eller 

inte är en fråga som uppkommit i och med undersökningen. Om exempelvis en 

kommun har en riktlinje på 2 sidor och grannkommunen har en riktlinje på 13 sidor 

kan det tänkas att det för ett byggföretag som är verksamt i båda kommunerna kan 

vara svårt att förutse hur processen med att upprätta exploateringsavtal går till och 

vilka förutsättningar som då gäller. Det vanligaste är att riktlinjer för 

exploateringsavtal framställs i enskilda dokument vilket de görs i 68 % av fallen enligt 

figur 4. Av de undersökta riktlinjerna har dock 27 % framställts som ett kombinerat 

dokument som innehåller både riktlinjer för exploateringsavtal och riktlinjer för 

markanvisning. Det kan möjligen vara ett resultat av att de olika riktlinjerna tagits 

fram parallellt. Ett kombinerat dokument upprättas förmodligen inte då en kommun 

endast tecknar exploateringsavtal och över huvud taget inte gör markanvisningar. Som 

nämnts i teorikapitlet kom både reglerna för att upprätta riktlinjer för 

exploateringsavtal respektive markanvisning till 2015-01-01. Huruvida det är 

fördelaktigt för exploateringsprocessens parter att kommunen framför sina riktlinjer 
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tillsammans med andra kommunala dokument är svårt att säga. Undersökningen tyder 

på att endast ett fåtal av kommunerna har valt detta tillvägagångssätt än så länge. 

Studiens huvudkategorisering, som visas i figur 5, särskiljer informativ text som inte 

förtydligar vem av exploatören och kommunen som ska bekosta eller vidta en viss 

åtgärd vid ingående av ett exploateringsavtal från text som beskriver detta. Den 

informativa texten har sedan delats upp i två huvudkategorier. Resultatet tyder på att 

kommunerna överlag använder dokumenten för att redogöra för fördelningen mellan 

kommun och exploatör av olika åtaganden och kostnader som uppstår av 

exploateringen samt till att ge kommunspecifik information såsom kommunens 

handläggningsprocess samt övrig generell information som exempelvis information 

om vad ett exploateringsavtal innebär. Figur 6 kan ses som en fortsättning på figur 5, 

där det redovisas hur ofta huvudkategorierna berörs i de undersökta riktlinjerna. I 

diagrammet ses att närmare alla riktlinjer (95 %) tar upp kategorin åtaganden. Det 

innebär att 95 % av kommunerna redan i riktlinjerna beskriver fördelning av 

kostnader och åtaganden mellan kommun och exploatör vid ingående av ett 

exploateringsavtal. Resterande riktlinjer (5 %) beskriver inte specifikt i riktlinjen vem 

av kommunen eller exploatören som ska stå för en viss kostnad eller visst åtagande. 

Dessa kommuner redogör dock för de poster som exploateringsavtalet kan förväntas 

att ta upp, det vill säga, kategorin Vad regleras i exploateringsavtal berörs. Kostnader 

och åtaganden som uppkommer i och med exploateringen belyses men vem utav 

kommunen och exploatören som kommer ansvara för dessa bestäms först i och med 

att exploateringsavtalet upprättas. Två olika sätt verkar därmed förkomma gällande 

hur kommunerna väljer att belysa fördelning av kostnader och åtaganden mellan 

kommun och exploatör. 

Kategoriseringen av huvudkategorin åtaganden visar att kommunen i sina riktlinjer för 

exploateringsavtal tydliggör vilka kostnader och åtaganden som exploatören kommer 

att stå för vid ingående av ett exploateringsavtal. Vilka åtaganden och 

kostnadsfördelningar som kommunerna väljer att ta upp skiljer sig dock åt från 

kommun till kommun. Det är, enligt figur 8 i resultatkapitlet, vanligt att kommunerna 

i sina riktlinjer tydliggör att exploatören ska stå för kostnader för planläggning. Flera 

av dessa kommuner skriver också att kostnaderna för planläggningen ska regleras i ett 

så kallat plankostnadsavtal. Även kommuner som inte tydliggör att exploatören ska stå 

för samtliga kostnader för planläggningen skriver att plankostnader ska regleras i ett 

plankostnadsavtal, se bilaga 2. Flera riktlinjer berör med andra ord andra avtal än 

exploateringsavtalet. 

Enligt PBL 6 kap. 40 § får kommunen i ett exploateringsavtal lägga över 

kostnadsansvaret för utbyggnaden av allmän platsmark på exploatören vilket de flesta 

kommuner (närmare 90 %), enligt figur 9, tydliggör i sina riktlinjer. En förutsättning 

är att åtgärderna ska vara nödvändiga för planens genomförande. Motsatsvis är det 

ingen kommun som skriver att de själva ska bekosta utbyggnaden. Några kommuner 
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tydliggör vidare i sina riktlinjer att exploatören ska svara för kostnader som 

uppkommer i samband med utbyggnad av allmän platsmark med enskilt 

huvudmannaskap, enligt figur 10. 

Utöver frågan om vem som ansvarar för finansieringen av de allmänna platserna är 

frågan om vem som genomför själva byggnationen intressant. Flera riktlinjer 

tydliggör, enligt figur 11, vem som ska bygga ut allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap. Om det är kommunen eller exploatören som ska göra detta skiljer 

sig dock åt kommunerna emellan. Det är vanligare att kommunernas riktlinjer för 

exploateringsavtal reglerar att kommunen ska genomföra utbyggnaden och inte 

exploatören. Enligt figur 11 säger 43 % av landets kommuner i sina riktlinjer att det är 

kommunen som ska genomföra utbyggnaden av allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap. I 16 % av riktlinjerna framgår det, motsatsvis, att det är 

exploatören som ska genomföra utbyggnad av sådan mark. I den här rapportens 

teorikapitel (under avsnitt 3.4.3 Lag om offentlig upphandling) återges den 

bedömning som SKL gör i cirkuläret La Scala-domens konsekvenser för kommunernas 

exploateringsavtal. Där framgår att det i princip alltid råder upphandlingsskyldighet för 

sådana arbeten som är kopplade till utbyggnaden av allmänna platser och som beställs 

av en kommun.81 När en kommun i sina riktlinjer för exploateringsavtal anger att 

byggnation av allmänna gator och dess tillbehör ska utföras av exploatören, kan det 

anses strida mot den tolkning SKL gör av La Scala-domen och därmed även mot 

LOU. Som tidigare nämnts är de kommunala riktlinjerna inte juridiskt bindande utan 

ska endast fungera vägledande och det kan därför vara svårt att säga att en kommun 

strider mot LOU på grund av att de gjort en viss utfästelse i en riktlinje. Nästan var 

fjärde av de undersökta riktlinjerna beskriver enligt figur 12 att exploatören ska 

bekosta och genomföra utbyggnad av kvartersmark. I teorikapitlet beskrivs att det är 

fastighetsägarens ansvar att bebygga kvartersmark innan detaljplanens 

genomförandetid går ut. Exploateringsavtal upprättas som tidigare nämnts då 

kommunen inte är markägare. 

 
I flera fall beskrivs det i riktlinjerna att allmän plats ska överföras från exploatören till 

kommunen. Om detta ska ske mot ersättning eller utan ersättning från kommunen 

skiljer sig dock åt enligt figur 13 i resultatkapitlet. Det är enligt figuren vanligare att det 

i riktlinjen beskrivs att allmän plats ska överföras utan ersättning än mot ersättning. 

Enligt figur 12 framför 27 % av kommunerna att allmän plats ska överföras från 

kommun till exploatör utan ersättning medan 16 % framför att exploatören ska få 

ersättning för den mark som frångås. Det kan tyckas orättvist att exploatörer 

verksamma i en viss kommun får ersättning medan exploatörer i andra kommuner 

inte får det. Ersättning ska, som tidigare nämnts, bestämmas i enlighet med 

expropriationslagens 4 kap. Dock kan parterna överenskomma om ersättningen 

eftersom lagstiftningen är dispositiv. I de fall riktlinjerna säger att det inte ska utgå 

                                                 
81 SKL cirkulär 2003:109  
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någon ersättning till exploatören för allmän platsmark som överförs till kommunen, 

innebär det att kommunen kommer överens med exploatören i exploateringsavtalet 

om att så är fallet. Kostnader för markersättning för allmän platsmark kan även ingå i 

de gatukostnader som kommunen enligt PBL 6 kap. får ta ut. I figur 14 framgår det 

vidare att många kommuner i undersökningen i sina riktlinjer beskriver att allmän 

plats ska överförs från exploatör till samfällighetsförening. Antingen mot ersättning 

eller utan ersättning. Det är enligt figuren vanligare att den allmänna platsen avses 

överföras utan ersättning.  

 

Enligt figur 15 i resultatkapitlet anger 14 % av kommunerna med antagna riktlinjer att 

kommunen ska ersättas för kvartersmark som överförs från kommunen till 

exploatören, medan ingen kommun säger att exploatören inte ska behöva ersätta 

kommunen för kvartersmark. I fler än var tionde av de undersökta riktlinjerna 

tydliggörs det att kvartersmark som överförs från exploatören till kommunen ska, 

enligt figur 16, ske mot ersättning. Trots att många av kommunerna i undersökningen 

i sina riktlinjer beskriver hur marköverföringar ska gå till och om ersättning ska utgå 

eller inte, är det dock fler än hälften av riktlinjerna, som enligt figur 17, inte behandlar 

frågor om marköverföring över huvud taget. 

 

Enligt PBL 6 kap. 40 § får ett exploateringsavtal innebära åtaganden för en exploatör 

att vidta eller bekosta åtgärder som är nödvändiga för detaljplanens genomförande. 

Denna studies resultat visar att kommunernas riktlinjer ofta fastslår olika specifika 

åtgärder som exploatören ska ansvara för. Bland annat anger nästan var tredje 

kommun i sina riktlinjer att exploatören kan få bekosta åtgärder utanför planområdet, 

vilket framgår av figur 18.  

 

Det är vanligt att riktlinjerna beskriver flera övriga kategorier som innebär att 

exploatören ska bekosta någon typ av åtgärd. 40 % av riktlinjerna tydliggör att 

exploatören ska bekosta exploateringens lantmäteriåtgärder, vilket är dispositivt enligt 

FBL 2 kap 6 § 3 st. och upp till parterna att komma överens om. Resterande poster i 

diagrammet kan diskuteras utifrån PBL 6 kap. 40 § som innebär att exploateringsavtal 

får avse åtaganden för en exploatör att finansiera åtgärder på allmän platsmark, VA 

och andra åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande.  

 

Drygt 40 % av de undersökta riktlinjerna tydliggör, enligt figur 20, att exploatören kan 

komma att få bekosta åtgärder utanför planområdet vid en etappvis utbyggnad. Även 

sådana åtgärder kan anses vara nödvändiga för planens genomförande och är därmed 

givna att avtala om. Ofta beskrivs det i riktlinjerna att exploatören ska följa ett visst 

gestaltningsprogram eller annat program för att utförandet ska följa kommunens 

intentioner med området. Enligt PBL 5 kap. 10 § är ett program inte en del av en 

detaljplan utan endast en tillhörande detaljplanehandling. Således borde inte 

exploatören vara tvingad att följa dessa eftersom det endast är plankartan som är 

juridiskt bindande. 
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Det är vanligt att kommunerna i sina riktlinjer tydliggör att exploatören ska ställa 

ekonomisk säkerhet vid ingående av ett exploateringsavtal. Nästan 70 % av de 

undersökta kommunerna har enligt figur 22 tydliggjort detta i sina riktlinjer.  

 

Enligt PBL 6 kap. 39 § ska även intäktsfördelning tydliggöras i riktlinjerna. Trots det 

tar ingen av de undersökta kommunerna upp intäktsfördelning i sina riktlinjer. Vad 

som menas med just intäktsfördelning i lagen är oklart men en tolkning kan vara att 

det är intäkterna från försäljning av bostäder som ska fördelas. Att innan en detaljplan 

är antagen besluta om hur byggrätter ska fördelas är inte möjligt då det strider mot 

idén om att samråd ska hållas med de parter som berörs av detaljplanen. Vilket är 

fastslaget i det prejudicerande rättsfallet RÅ 1980 Ab 425 där en kommun ansågs ha 

gått över gränsen som planmyndighet då den i en överenskommelse med en exploatör 

tagit ställning till hur den framtida markanvändningen i ett område skulle utformas.82 

 

  

                                                 
82 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 133-134 
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6 Diskussion  

Att 193 av Sveriges 290 kommuner ingår i undersökningen innebär att studien avser 

cirka två tredjedelar av kommunerna. Undersökningen kan alltså ge en ungefärlig bild 

av vilka kommuner som har antagit riktlinjer för exploateringsavtal samt vad dessa 

riktlinjer innehåller. Någon total kartläggning har således inte gjorts, då svar saknas 

från 97 kommuner.  

Resultatet tyder på att riktlinjerna skiljer sig åt på flera sätt, däribland hur stora 

dokumenten görs, vad kommunen väljer att belysa i dokumenten samt om riktlinjerna 

är egna dokument eller ingår i andra större dokument som även belyser om annan 

information. Dokumentens längd har mätts efter sidantal och inte per ord, vilket bara 

ger en ungefärlig uppfattning om dess omfattning. Om dokumenten är fristående eller 

ingår i större dokument, har utlästs genom de dokument som har skickats av 

kommunerna. Om ett fristående dokument senare kommer ingå i ett större dokument 

kan inte denna studie visa.  

Undersökningen av riktlinjernas innehåll bygger i grunden på kvantitativ 

innehållsanalys. Både fördelar och nackdelar kan ses med detta. En fördel är att 

kategorier kan skapas för liknande textavsnitt mellan de olika riktlinjerna. På så sätt 

kan resultatet belysa likheter och skillnader mellan de olika kommunernas riktlinjer. 

En nackdel är dock att andra kategorier kan skapas än de som detta arbete har 

resulterat i, vilket innebär att riktlinjerna kan kategoriseras i ytterligare kategorier än de 

som detta arbete belyser. Om en riktlinje berör en viss kategori antecknas detta med 

en 1:a och om kategorin inte berörs antecknas detta med en 0:a. På så sätt har en 

sammanlagd summa för hur ofta riktlinjerna berör en viss kategori kunnat utläsas. 

Vilket i sin tur ger möjlighet till att analysera och generalisera riktlinjernas innehåll. 

Enligt PBL 6 kap. 39 § ska riktlinjer för exploateringsavtal ange grundläggande 

principer för kostnadsfördelning, intäktsfördelning samt andra förhållanden som har 

betydelse för ingående av exploateringsavtal. Denna studie har fokuserat på åtaganden 

och kostnader som fördelas mellan kommun och exploatör i riktlinjerna medan 

informationskategorier inte är lika noggrant uppdelade. Resultatet tyder dock på att 

riktlinjerna innefattar information om olika ämnen, som inte tas upp i lagtexten. 

Fördelning av intäkter och kostnader samt de andra åtagandena som har funnits i 

riktlinjerna har delats upp i huvudkategorin åtaganden. De flesta kommunerna 

tydliggör åtaganden och fördelning av kostnader. Vad som skiljer dem åt är vilka 

poster som de väljer att belysa i riktlinjen. Ett intressant resultat från studien är att 

ingen av de undersökta riktlinjerna verkar beröra intäktsfördelning trots att detta 

beskrivs i lagtexten. 

Att kommunen i sina riktlinjer för exploateringsavtal, utöver de kostnadsfördelningar 

och åtaganden som enligt lag måste finnas, även ger information om sådant som 

antingen är kopplat till exploateringsprocessen eller som handlar om andra 
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förhållanden i kommunen, förekommer i nästan samtliga av de granskade riktlinjerna. 

Vissa kommuner har mer generell information än kommunspecifik information i sina 

riktlinjer och på samma sätt skriver andra kommuner mer kommunspecifik 

information än generell. Den generella informationen, som alltså gäller i hela landet, 

kan tänkas att för byggherrens del endast fungera som upplysningar om antingen vad 

som gäller enligt lagen eller andra generella upplysningar. Något som däremot kan 

vara av intresse torde vara den kommunspecifika informationen som till exempel 

beskriver hur byggprocessen går till i kommunen eller vem som godkänner 

exploateringsavtal. Denna information skiljer sig åt mellan kommunerna men för 

byggherrens del torde processen med att ingå exploateringsavtal bli tydligare och 

lättare att förutse. 

En del kommuner har valt att reglera åtaganden och kostnadsfördelningar direkt i 

riktlinjen medan andra kommuner istället har valt att i riktlinjen beskriva vilka 

åtaganden och kostnader som kommer att regleras i exploateringsavtalet och som det 

sedan kommer föras förhandlingar om innan avtalets ingående. Dessa två varianter av 

att ange principer för kostnadsfördelning och fördelning av åtaganden kan ha både för 

och nackdelar. Enligt regeringens proposition En enklare planprocess där förslagen till 

den nya regeln om riktlinjer för exploateringsavtal framgår att syftet med 

lagändringarna är att ge ökad tydlighet och förutsägbarhet vid upprättandet av 

exploateringsavtal.83 Om en kommun i sina riktlinjer anger att det mesta av 

exploateringsavtalets innehåll kommer att bestämmas i förhandlingarna, som sker i 

samband med avtals ingående, kan denna efterfrågade tydlighet och förutsägbarhet 

ifrågasättas. Att istället använda riktlinjerna till att fastslå hur kostnader kommer att 

fördelas och vilka åtgärder som kommun respektive exploatör ska åta sig att 

genomföra kan förvisso innebära en ökad förutsägbarhet, men det kan också innebära 

att kommunen gör åtaganden som inte kan hållas eller som rent utav är lagstridiga.  

Ett exempel på icke lagenliga åtaganden är att det i 16 % av riktlinjerna tydliggörs att 

exploatören ska utföra utbyggnaden av allmän platsmark. Detta kan anses vilseledande 

då en offentlig upphandling vanligtvis ska göras enligt LOU. Detta borde innebära att 

riktlinjen kan effektivisera exploateringsprocessen genom att åtaganden och 

kostnadsfördelningar tydliggörs redan innan exploateringsavtalet skrivs, men frågan är 

hur effektivt det blir om riktlinjerna innehåller bestämmelser som inte är lagenliga. 

Vidare uppkommer frågor om exploatörerna verkligen kan lita på riktlinjerna fullt ut. 

Avsikten med riktlinjerna är att påskynda exploateringsprocessen genom att tydliggöra 

vem av kommunen och exploatören som kommer stå för ett visst åtagande vid 

ingående av framtida exploateringsavtal. Om mer eller mindre omfattande riktlinjer 

leder till ökad förutsägbarhet eller inte går som sagt att diskutera. Det kan tänkas vara 

en svår avvägning mellan att förtydliga processen genom att ta med fördelning av 

kostnader och åtaganden jämfört med att ta med vilseledande information eller till och 

                                                 
83 Prop. 2013/14:126 s. 148 
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med lagstridig. Enligt PBL 6 kap. 40 § ska de åtaganden exploatören ska stå för enligt 

exploateringsavtalet stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Vad som 

räknas som nytta är enligt regeringens proposition otydligt, men kan tänkas vara 

värdet av byggrätten som exploatören tillgodoses av exploateringen. I riktlinjerna 

framgår det dock ofta att exploatören ska stå för all kostnad för en viss åtgärd, till 

exempel att exploatören ska bekosta all utbyggnad av allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap. En fråga uppkommer då om det i varje fall är så att 

exploatörens nytta motsvarar alla kostnader som läggs över på denne i 

exploateringsavtalet. Vanligtvis kan tänkas att så är fallet, eftersom en förutsättning 

för att exploatören ingår exploateringsavtal torde vara ekonomisk vinst. 

En fråga som uppkommit är om kommunen tvingar fram sina intressen i 

förhandlingarna då exploateringsavtal träffas och hur det påverkar avtalen. Att redan i 

riktlinjerna fastslå kommunens principer för till exempel hur och när ersättning 

betalas kan anses vara ståndpunkter från kommunal sida som exploatören måste 

acceptera för att ett avtal över huvud taget ska träffas. Fastslagna principer för hur 

och när ersättning betalas kan dock anses vara ett sätt att öka förutsägbarheten i 

exploateringsprocessen vilket går i linje med regeringens proposition, En enklare 

planprocess. Som tidigare beskrivits får kommunen frångå sina riktlinjer. 

Som nämnts i teorin krävs en organiserad fysisk planering för att säkerställa en hållbar 

markanvändning med god ekonomisk avkastning samt skyddade ekosystem. 

Exploateringsavtal och även riktlinjer för exploateringsavtal är en del i den fysiska 

planeringen och borde således främja en hållbar utveckling. Då riktlinjernas syfte är att 

påskynda exploateringsprocessen borde detta i första hand leda till ekonomiska vinster 

då exploateringsprocessen förtydligas och därmed kan snabbas på. Att marken sedan 

kan användas till det som den är mest lämpad för kan i sin tur främja en social och 

ekologisk hållbarhet.  

Slutligen kan det tilläggas att många av de kommuner som ingår i undersökningen och 

som inte har antagit riktlinjer, har svarat att de just nu är i processen att ta fram 

riktlinjer för exploateringsavtal. Studien har genomförts drygt ett år efter 

lagändringarna och knappt en femtedel av de svarande har antagit riktlinjer för 

exploateringsavtal. Huruvida studien skulle gjorts i detta skede eller vid ett senare 

tillfälle kan diskuteras. Förhoppningsvis har denna rapport lyckats belysa några 

intressanta aspekter utifrån riktlinjerna än så länge. 
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7 Slutsatser 

Syftet med den här studien är att undersöka hur landets kommuner förhållit sig till 

den lagändring som skedde i plan- och bygglagens 6 kap. 39 §, den 1 januari 2015. 

Tanken är att undersöka vilka kommuner som antagit riktlinjer för exploateringsavtal 

samt att studera dess innehåll och belysa skillnader och likheter mellan de olika 

kommunerna.  

 

- Hur många kommuner har antagna riktlinjer för exploateringsavtal? 

 

Av landets 290 kommuner svarade 193 på den förfrågan som skickades ut till 

kommunerna den 16 mars 2016. Av de svarande hade 37 kommuner antagna riktlinjer 

medan 156 kommuner saknade riktlinjer, den 16 april 2016. Slutsatsen som kan dras 

av resultatet är att den nya lagen (PBL 6 kap. 39 §) har börjat implementeras av 

landets kommuner. 

 

- Vad innehåller dessa riktlinjer? 

 

I studien har riktlinjernas innehåll först delats in i tre huvudkategorier, nämligen 

kommunspecifik informativ text, övrig informativ text och text om fördelning av 

kostnader, intäkter och åtaganden mellan kommun och byggherre vid ingående av ett 

exploateringsavtal. En slutsats som kan dras är att kommunerna upprättar 

dokumenten på olika sätt, och både innehåll och omfattning kan skilja sig åt.  

 

- Vilka åtaganden och kostnads- och intäktsfördelningar görs i riktlinjerna? 

 

En av de tre huvudkategorierna enligt ovan innefattande text om fördelning av 

kostnader, intäkter och åtaganden mellan kommun och byggherre vid ingående av ett 

exploateringsavtal, har delats upp i 33 kategorier som kan ses i bilaga 3. Sammanfattat 

kan sägas att studien ger indikationer om att kommunerna beskriver fördelning av 

åtaganden och kostnader på två olika sätt. Absolut vanligast är att det i riktlinjen 

tydliggörs vem utav kommunen och exploatören som ska vidta eller bekosta vissa 

åtgärder vid ingående av ett framtida exploateringsavtal. Några riktlinjer beskriver 

dock endast vilka åtagande- och kostnadsposter som ska behandlas i ett framtida 

exploateringsavtal, utan att i riktlinjen fördela ansvaret. Ingen av de undersökta 

riktlinjerna tar upp intäktsfördelning. 

7.1 Framtida studier 

Under de veckor som arbetet med undersökningen pågått har flera nya idéer och 

exempel på andra intressanta frågeställningar utvecklats. Nedan presenteras förslag på 

framtida studier. 
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 Förutom den lag som denna studie har tagit sitt avstamp ifrån, det vill säga 

PBL 6 kap. 39 §, trädde också en annan lag om riktlinjer i kraft 1 januari 

2015. Den lagen heter Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar och liknar på flera sätt regeln om riktlinjer för 

exploateringsavtal. Ett förslag på en framtida studie är att utföra en 

motsvarande studie som denna fast med utgångspunkt från riktlinjer för 

kommunala markanvisningar. 

 Som nämnts i denna studie är riktlinjer för exploateringsavtal inte juridiskt 

bindande. Därför är en annan intressant frågeställning att utreda hur väl 

kommunerna följer respektive frångår riktlinjerna för exploateringsavtal. 

 I flera riktlinjer framför kommunerna att kostnader och åtaganden ska 

fördelas skäligt och rättvist samt att åtaganden ska stå i rimligt förhållande 

till den nytta som planen medför för exploatören, i enlighet med PBL 6 

kap. 40 §. Ett förslag till framtida studier är att undersöka om, och i så fall 

hur, kommunerna gör denna nyttoprövning. 
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