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1 Inledning 
 
Bostadssektorn är inte en marknad som andra, den styrs i hög grad av politiska beslut. På 

nationell nivå styr skatteregler, skuldkvotstak, hyressättningsregler och plan- och bygglagen. I 

kommunerna styr politiker över marknaden med hjälp av bland annat det kommunala 

planmonopolet, bygglovsgivning och miljöprövningar. Härutöver är kommunerna ofta en stor 

ägare av byggbar mark. Den kommunala makten över bostadsmarknaden är således 

betydande.1 Utöver detta kommer amorteringskrav från bankerna som påverkar marknaden. 

Boverkets rapport från 2017 visar att byggandet i Sverige nu stannar av samtidigt som det 

behövs 600 000 bostäder under de kommande sju åren. 2  De reformer som regeringen 

genomfört på senare tid har gett fastighetsbranschen en tydlig signal att det är riskabelt att 

investera i nybyggnation, branschen har då reagerat rationellt och minskat sitt byggande. 

Genom amorteringskrav och strängare kreditregler kan inte vanliga medborgare efterfråga nya 

bostäder på samma sätt som tidigare, detta skapar inte bara problem för bostadsbehövande 

utan även för kommunerna i sitt bostadsförsörjningsansvar. Sverige har idag en befolkning 

som ökar i de yngre åldrarna och äldre åldrarna betydligt snabbare än i de yrkesverksamma 

åldrarna.3 SKL varnar för att kraftiga skattehöjningar kommer att krävas inom en snar framtid 

för att kommunerna ska kunna behålla en ekonomi i balans.4 Kommuner som räknat med 

intäkter från markförsäljningar kan hamna i stora svårigheter om exploateringarna inte 

kommer till stånd.  

 

I den kommunala planeringen finns det risk att projekt stannar av och de tänkta 

investeringarna inte är möjliga att genomföra om marknaden viker. Många kommuner har 

långtgående ekonomiska åtaganden i form av insatser i översiktplaner, detaljplaner och annan 

planering för att möjliggöra markanvändning för både bostäder och verksamheter. 

Exploatörer och verksamheter har i sin tur också långtgående ekonomiska åtaganden med 

kostnader för utredningar, markinvesteringar och avtal. Om marknaden viker, hur och vilka 

möjligheter finns det då idag juridiskt för att lösa och komma vidare i den uppkomna 

situationen?  

 

                                                 
1 Fastighetsnytt [www.fastighetsnytt.se] 2018-03-10. 
2 Boverkets Rapport 2017:17. 
3 SCB [www.statistikdatabasen.se] . 
4 SKL Ekonomirapporten oktober 2017, om kommunerna och landstingens ekonomi, se även 

[https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skl-varnar-for-stora-skattehojningar]. 
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Uppsatsen är tänkt utifrån ett scenario som följer. En kommersiell exploatör vill bygga 

bostäder, exploatören börjar planera för exploatering och i detta läge spricker bostadsbubblan 

och konjunkturen viker. Hur går man vidare? Projektet ska genomföras. Var under 

exploateringsprocessen kan flexibilitet planeras in för att inte stopp ska ske i detta scenario? 

Uppsatsen gör nedslag i fyra olika delar av processen som är intressanta och avgörande för 

den sagda flexibiliteten, genomförandeavtal, detaljplan, fastighetsöverlåtelsen och 

fastighetsbildning. Riskbalansen mellan parterna är en stor del i förhandlingsprocessen i 

genomförandeavtalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över riskbalansen i exploateringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schematisk bild av exploateringsprocessen. Blå rutor är uppsatsens nedslag i processen. 
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 Syfte och avgränsningar 1.1
Uppsatsen analyserar juridiken i fyra delar av exploateringsprocessen för att se om 

lagstiftningen är flexibel när exploateringsplanerna får förändrade förutsättningar under 

processen. När och om bostadsmarknaden viker kommer kanske delar av marknaden fungera 

vilket ger möjlighet till bostadsbyggande även i lågkonjunktur. Exploatören vill ha möjlighet 

att omförhandla genomförandeavtalen, ha flexibilitet om genomföradet i fastighetsförädlingen 

och utrymme för att förändra sina planer. Kommunen vill i sin tur ha säkerhet och ett hållbart 

samhälle med god infrastruktur. Riskerna måste balanseras. 

 

Huvudfråga för uppsatsen: 

• Kan flexibilitet planeras in under exploateringsprocessen för att inte stoppa 

utvecklingen när incitamenten ändras under en exploatering? Är den svenska 

lagstiftningen flexibel?  

 

Uppsatsen avgränsar sig till att endast studera bostadsexploateringar i tätbebyggt område i 

form av markanvändningen för bostäder.  

 

 Metod 1.2
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Det rättsmaterial som analyseras är utifrån den 

svenska rätten i sakfrågan. Framförallt studeras Jordabalk (1970:994) (JB), Plan och bygglag 

(2010:900) (PBL) och Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL) i arbetet. Uppsatsen studerar 

även kring lagstiftningen som sätter de stora ramarna för exploateringen så som exempelvis 

Regeringsform (1974:152) (RF), Kommunallag (2017:725) (KL), Lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens (AvtL), Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU). Rättskällorna studeras utifrån den svenska rättshierarkin, grundlagar, 

lagar, förordningar, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning. Rättspraxis har studerats utifrån 

domar med offentligrättsliga principer och avtalsrättsliga principer. Rättspraxis inom 

detaljplanefrågor är omfattande men utifrån uppsatsens syfte så har jag funnit lite praxis som 

överensstämmer på det aktuella scenariot. Analysen blir därav utifrån liknande praxis som 

kan tolkas i ämnesområdet. Doktrin på området markexploatering är god men tyvärr väldigt 

generell vilket har gjort att i genomförandeavtalen har det varit svårt att hitta djup. Doktrinen i 

de offentligrättsliga principer, detaljplan och fastighetsbildning är däremot god men ur en 
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annan vinkel än vad uppsatsen analyserar, detta gör att tolkningen av doktrin blir efter bästa 

förmåga.  

 

För att få en bild av hur marknaden resonerar har jag under arbetets gång kontaktat flera 

kommersiella exploatörer för att ha ett resonemang om var de ser problematiken utifrån 

uppsatsens syfte. Intervjuerna har lett mig in på de specifika nedslagen i processen som jag 

studerar. Markanden är orolig och det finns två parter som vill fullfölja sina intentioner vilket 

ger ett givande och tagande. Riskbalansen är en viktig faktor tillsammans med de ekonomiska 

drivkrafterna, man pratar om flexibla/smarta genomförandeavtal som viktigt. Utöver detta har 

valen i uppsatsen gjorts utifrån min erfarenhet som kommunaltjänsteman i över 10 år. Jag har 

valt att inte presentera intervjuerna i uppsatsen för att jag anser att syftet är att göra en 

rättsvetenskaplig studie.  

 

Uppsatsen går igenom delar av exploateringsprocessen utifrån de fyra nedslag som valts 

utifrån syftet. I uppsatsen finns både den privata exploatörens vy och den kommunala vyn för 

att få en helhetsbild av hur man kan balansera fastighetsförädlingen på bästa sätt om 

bostadsbubblan kraschar vid lågkonjunktur. Analysen grundar sig på de lagrum som ger 

flexibilitet i lagstiftningen som förenklar för att driva igenom en exploatering vid en vikande 

marknad och vad rättspraxis som finns har dömt i olika situationer. Uppsatsens tes förutsätter 

att parterna på ett korrekt sätt följer lagstiftningen som styr exploateringen exempelvis KL 

och LOU. Ordet flexibilitet åsyftar anpassningsbarhet eller smidighet att kunna göra andra 

saker när förutsättningarna förändras. 

 

 Disposition 1.3
Uppsatsens disposition utgår från de generella regler som finns för exploateringsprocessen. 

Därefter presenteras genomförandeavtalen som samlingsbegrepp. Två olika scenarion 

presenteras eftersom processen och momenten i markförädlingen ser olika ut beroende på 

vem som äger marken. Först studeras markförädlingen utifrån att exploatören äger marken 

som ska bebyggas och utifrån vilka möjligheter som finns under processen att tillgå om 

marknaden viker och förutsättningarna förändras. I nästa scenario äger kommunen marken 

och uppsatsen studerar vilka möjligheter som då finns under samma 

förändringsförutsättningar. Uppsatsen är uppbyggd utifrån den kronologiska ordningen i 

exploateringsprocessen där genomförandeavtalen kommer lite olika tidsmässigt beroende på 

markägandet. Detaljplanen finns i båda scenariorna och fastighetsöverlåtselse utgår ifrån att 
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kommunen överlåter marken före byggproduktion. Det betyder att läsaren får följa processen 

och juridiken som den normalt genomförs. Uppsatsen avslutas med en analys om var 

flexibiliteten ligger och vilka möjligheter som finns att tillgå för att förenkla om konjunkturen 

viker samt hur man kan tänka för framtiden vid en exploatering. 

 

Nedan följande plankarta finns som hjälp för den teoretiska delens resonemang. 

 

Figur 3. Exempel på Detaljplanekarta för uppsatsens uppbyggnad och resonemang.   
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2 Grundförutsättningar för exploatering 
 

Varje bostadsexploatering är unik och har sina egna förutsättningar. Exploateringar kan ske 

på både obebyggd mark och som förtätningar i befintliga områden. Beroende på 

grundförutsättningarna är värdet på marken och de insatser som måste åstadkommas 

varierande. Jungfrulig mark kontra industrimark som måste saneras innan markanvändningen 

kan ändras spelar stor roll för processen och framförallt kostnadsbilden i form av hur risker 

ska balanseras. Behövs ny infrastruktur till följd av fastighetsförädlingen påförs ytterligare 

kostnader till projektet. Den unika enskilda bilden för varje exploateringsprojekt måste finnas 

med i tanken för de olika skedena som presenteras då alla parametrar inte är aktuella för alla 

projekt och kan vara mer eller mindre komplexa av sin natur. 5 

 

I Sverige har kommunerna planmonopol och det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

markanvändning av mark och vatten.6  Till detta finns det ett antal grundläggande principer i 

lagstiftningen som man vid exploatering måste förhålla sig till. Första paragrafen i PBL säger 

– ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden och med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människor i dagens samhälle och för kommande generationer”. I de övergripande riktlinjerna 

för markanvändning framgår det att beslut enligt PBL ska det ske en avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen, den så kallade proportionalitetsprincipen som är viktig i 

avvägningen av egendomsskyddet.7  PBL är av sin karaktär en avvägningslag men 

paragraferna i andra kapitlet säger inte hur avvägandet ska göras eller hur den ska viktas. 

Proportionalitetsprincipen innebär att det alltid måste finnas en balans mellan nyttan av ett 

beslut och konsekvenserna som beslutet får för den enskilde. Lagen säger att lokalisering och 

utformning av bebyggelse ska ske så att marken används på lämpligast sätt och här kopplas 

PBL och Miljöbalken (1998:808) (MB) samman i prövningen om hushållningen av mark- och 

naturresurserna.8  Hushållningsbestämmelserna blir därmed tillämpliga för marken, vattnet, 

riksintressen och den fysiska miljön i beslut enligt PBL samt att miljökvalitetsnormerna ska 

följas i planbeslut. Ytterligare krav som planprocessen måste uppfyllas är exempelvis 

                                                 
5 Karlbro & Lindgren, 2015, s. 23. 
6 1 kap 2 § PBL. 
7 2 kap 1 § PBL se även, tilläggsprotokoll 1, artikel 1, EKMR som reglerar egendomsskydd. 
8 2 kap. 2 PBL och 10 §§ hänvisar till 3-5 kap MB. 
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planläggning ska främja bostadsbyggande, att kommunikationsleder ska finnas och att hänsyn 

ska tas vid lokaliseringen utifrån de förhållanden som finns på platsen.9  

 

Översiktplanen anger grunddragen för mark och vattenanvändningen i kommunen och denna 

är obligatorisk för varje kommun men ej juridiskt bindande.10 Översiktplanen har en stor 

vägledande betydelse för efterföljande rättsverkande beslut då främst på beslut rörande 

detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov.11  Detaljplanen har en 

nyckelroll i exploateringen och är till för att pröva lämpligheten för bebyggelse eller 

byggnadsverk och bebyggelsemiljöns utformning och den ska överensstämma med 

översiktplanens intentioner. En rättsligt bindande plan innebär att exploatering måste 

överstämma med planen för att tillåtas och överensstämmer inte detta måste projektet eller 

detaljplanen ändras. En detaljplan är giltig tills den upphävs eller förändras.12. Detaljplanen är 

en metod för att ge insyn och inflytande för berörda i planeringsprocessen exempelvis 

allmänheten och myndigheter. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter för 

kommunen och fastighetsägare samt lägger grunden till en rationell tillståndsgivning. Det är 

kommunen som avgör var, när och hur en detaljplan ska upprättas.13 För att den enskilde ska 

kunna få klarhet i om kommunen har avsikt att påbörja ett planarbete kan den ansöka om 

planbesked, detta är inte bindande för kommunen utan redovisar bara dess avsikt i frågan.14 

 
 
 
 
Figur 4. Schematisk bild över processen i PBL. 
 

 Lagstiftning som styr exploatering 2.1

Kommunen är begränsad i sitt agerande utifrån ett antal lagar som måste tas hänsyn till vid 

exploatering och försäljning av kommunal mark. Framförallt är kommunen begränsad till 

reglerna om den kommunala kompetensen som omfattar vilka områden en kommun kan agera 

i. Lokaliseringsprincipen begränsar kommunen geografiskt det vill säga kommungränsen och 

åtgärder ska komma dess medborgare till del. Utöver detta ska även likställighetsprincipen i 

kommunallagen beaktas det vill säga alla ska behandlas lika.15 Det finns alltså förutbestämda 

                                                 
9 Karlbro & Lindgren, 2015 sid 27. Se även Prop. 1997/98:90 s. 158 och Prop. 2013/14:186. 
10 3 kap 1 § och 3 § PBL. 
11 MÖD mål nr P 602–12. 
12 4 kap 38 § PBL. 
13 1 kap. 2 § PBL. 
14 5 kap. 2 § PBL se även Bengtsson, 2015, s. 53 ff. 
15 2 kap. 2 § KL. 

Översiktplan Detaljplan Bygglov 
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regler för hur olika situationer ska behandlas så kommunen får inte använda sig av en viss typ 

av avtalsvillkor för byggherre A och andra för byggherre B. Några viktiga parametrar som 

behöver belysas i exploateringshänseende är stöd till enskild näringsverksamhet som i 

huvudregel är förbudet.16  Det är bara i undantagsfall ett rättsligt utrymme finns för 

kommunala stödinsatser och det är för att överbrygga marknadsmisslyckanden exempelvis i 

glesbyggd.17  

 

Kommunen måste behandla LOU om en upphandling av något slag ska genomföras i 

exploateringen exempelvis marksanering.18 LOU gäller däremot inte för köp av fastigheter.19 

Vid försäljning av offentlig egendom, så som fastigheter bör det ske på offentlig auktion 

exempelvis öppet anbudsförfarande eller genom oberoende expertvärdering. Metoderna är 

vedertagna juridiskt korrekta metoder som utgår från kommunalrättsligaprinciper.20 

Huvudregeln är i princip att försäljning av fast egendom inte ska ske till lägre pris än 

marknadsvärde.21 Vid försäljningar och köp av nyexploaterade områden där kommunen är 

markägare eller planmyndighet kan det vara svårt att följa principerna eftersom förvärven ofta 

är utifrån uppskattade värden.22 

 

  

                                                 
16 2 kap. 8 § KL se även Lag (2013:388) om tillämpningen av Europiska unionens stadsstödsregler samt RÅ 

1989 not. 78, RÅ 2010 ref. 100 och RÅ 2010 ref. 119. 
17 Prop. 2008/09:21 s. 52 ff. se även RÅ 1979 Ab 14, och RÅ 1995 ref. 98. 
18 1 kap. 4 § LOU se även 5 kap 1 § LOU. 
19 3 kap. 19 § LOU. 
20 SKL, cirkulär 2007:8. 
21 Lindqvist, 2011, s. 113 ff. 
22 SKL, cirkulär 2007:8.  
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 Genomförandeavtal 2.2
I många fall kompletteras lagstiftningen med avtal utöver de rättigheter och skyldigheter som 

finns för kommunen och exploatören. Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp på avtal 

som regelmässigt tecknas vid exploateringar. En definition av begreppet är – ett civilrättsligt 

avtal mellan kommun och byggherre som fastställer gemensamma mål och/eller reglerar 

parters rättigheter och skyldigheter i samband med markexploatering.23  Stor del av 

exploateringen regleras inom genomförandeavtalen och de är därför grunden till om det ska 

finnas en flexibilitet senare i fastighetsförädlingsprocessen.  

 

Exploatören äger marken   Kommunen äger marken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Schematisk figur av praktisk tillämpning av olika avtalsbenämningar.24 

 

En av grundprinciperna till marknadsekonomi är avtalsfrihet det vill säga rätten att sluta avtal 

med vem som helst och om vad som helst.25  Avtalet är det centrala instrumentet för 

civilrättsliga förehavanden och i grunden finns en formfrihet om dess utseende. Parterna kan 

avtala med varandra om formkrav i förhandlingsstadiet exempelvis om att avtal inte ingåtts 

förrän båda parter skrivit under avtalet.26 I förmögenhetsrätt finns det ett lagstadgat formkrav 

                                                 
23 Miller, 1993, s. 7 
24 Karlbro & Lindgren, 2015, sid 133. 
25 Ramberg, 2016, s. 65. 
26 1 § AvtL. 
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vid exempelvis fastighetsöverlåtelse och om inte formkravet följs är köpet ogiltigt.27 Tre 

juridiska grundproblem finns i avtal,  

 

• hur uppkommer avtalsbundenhet?  

• vad innehåller avtalet – vad ska parterna prestera gentemot varandra?  

• vad händer om en part inte uppfyller sitt avtalslöfte?28  

 

Det är inte ett oproblematiskt synsätt att se genomförandeavtal som civilrättsliga eftersom 

parterna har olika förhandlingspositioner där risk för illojal maktanvändning från kommunens 

sida finns. Att kommunen avvänder sin maktposition för att främja egna ekonomiska intressen 

är inte tillåtet, exempelvis genom att bygglov godkänns endast efter att parten har förpliktat 

sig i genomförandeavtal att bidra till någon kommunal verksamhet. Genomförandeavtal får 

därför ej gå längre än vad offentligrättslig lagstiftning medger.29 När kommunen agerar som 

myndighet kan avtalet anses vara ett offentligrättsligt avtal. I realiteten är avtalet av blandat 

slag, det vill säga att det innehåller både offentligrättsliga och privaträttsliga bestämmelser 

därför betraktas genomförandeavtal i allmänhet som civilrättsliga avtal.30 I normalfallet berör 

genomförandeavtalet bara partsförhållandet mellan kommunen och exploatören. 

 

AvtL principer om rättsligt tvång och jämkning av oskäliga avtalsvillkor kan bli aktuella på 

grund av den obalans som finns mellan exploatören och kommunen och detta kan göra att 

avtal blir ogiltiga eller jämkas.31  Vid skälighetsbedömningen tar man hänsyn till 

styrkeförhållandena i avtalsförhandlingen. Fyra rekvisit nämns i doktrinen; 

 

• avtalsbalansen har rubbats väsentligt mellan parterna,  

• det inträffade var oförutsebart vid tiden för avtalet ingående och inte själv hade 

kontroll över händelseutvecklingen,  

• att parterna inte borde räknat med risken för det ändrade förhållandet samt  

• att risken för det förändrade förhållandet inte lämpligen bör bäras av den drabbade 

parten.  

 

                                                 
27 4 kap. 1 § JB. 
28 Ramberg, 2016, s. 84. 
29 Thomas & Smith, 2008, sid 7. Se även NJA 1980:1. 
30 Miller, 1993, s. sid 22 ff. 
31 AvtL 29 § och 36 §.  
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Rekvisiten är stränga och det är ovanligt att avtal jämkas på grund av ändrade förhållanden. 

Återgång regleras inte uttryckligen i AvtL utan finns i allmänna avtalsrättsliga principer och 

rättspraxis. Om ett avtal bedöms ogiltigt är huvudprincipen att prestationerna ska återgå vilket 

betyder att vardera part ska återlämna vad den mottagit. Ibland går inte det vid exempelvis 

prestationer som konsulttjänster, då ska ersättning ges för prestationens värde. 32 En kommun 

har samma möjligheter som en enskild, att på affärsmässiga grunder dra sig ur exempelvis 

entreprenadkontrakt och går inte utanför den kommunala kompetensen. Det kan däremot 

strida mot avtalsregler och kommunen blir skadeståndskyldig.33 Att från kommunen kräva att 

byggherren måste skriva på ett exploateringsavtal anses inte som tvång enligt 29 § AvtL.34  

 

Generella svårigheter i exploateringsförhandlingar brukar vara att,  

• bestämma exploateringsfastighetens kostnadsansvar som betjänar ett större område. 

Det finns en öppning att i en viss utsträckning reglera exploatörens skyldighet att 

utföra anläggningar utanför exploateringsområdet. Kostnaderna ska vara motiverade 

och betjäna den aktuella bebyggelsens nytta av anläggningen samt stå i proportion till 

utbyggnadsområdet.  

• det är vanligt att exploatören står för kostnads- och genomförandeansvar av VA-

anläggningar inom området. I vissa fall kan exploatören då befrias från att erlägga 

anslutningsavgift eller få den reducerad. Beroende på hur kommunens VA-taxa är 

uppbyggd kan detta se olika ut. Kommunen behöver här redovisa någon slags kalkyl 

som underlag för sina krav men den reducerade avgiften utgår ofta från 

förhandlingarna. Det kan vara svårt förstå hur avgiftsbeloppen räknas fram och 

kommunens incitament är att räkna hem kostnader för exempelvis ledningar och 

vattenverk. 

• en oklarhet som finns i exploateringsersättningarna är omfattningen av mark som 

exploatören åläggs att avstå till kommunen för allmän plats. Det anges inte i lag eller i 

förarbete någon storleksgräns vilket gör att en bedömning måste göras från fall till fall.  

 

Avtalsbrott kan vara en faktor som kommer in när förutsättningarna förändras och kommunen 

eller exploatören inte vill eller kan genomföra sina avtalade prestationer. En part som inte 

håller sitt avtalslöfte begår avtalsbrott eftersom grundprincipen är att löften ska hållas. 

                                                 
32 Ramberg, 2016, s. 107 ff. 
33 Lindqvist, 2011, s. 119. 
34 NJA 1980:1. 
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Motparten ska då som utgångspunkt försättas i samma ekonomiska läge som om avtalets höll. 

Det finns olika påföljder som kan användas för att uppnå positivt kontraktsintresse, 

fullgörelse, prisavdrag, hävning och skadestånd. Avtalsbrott förutsätter att avtalsförhållandet 

är bindande, att gällande handlingsvillkor åsidosatts och att avtalet inte har fullgjorts. 

Förutsättningen är även att avtalet ska vara korrekt ingånget och att det är giltigt. När det 

gäller avtalsbrott gäller det att konstatera att handlingsvillkoren överträtts och orsaken till 

avtalsbrottet. Det blir inte avtalsbrott om en part underlåter sig att fullgöra en prestation till 

följd av att avtalsmekanismen är fel eller att avtal består i någon ogiltighetsgrund och inte är 

bindande. Parten kan då hävda sin obundenhet genom att inte fullfölja sitt åtagande. 

Bundenheten till avtalet kan också upphöra vid förändrande förhållanden. Rättsläget efter ett 

avtalsbrott är att en ny situation har uppstått men principen är att bundenheten till avtalet 

kvarstår.35 I exploateringar kan det vara bra att i avtalet reglerat påföljdsfrågan i form av 

vitesklausuler eller frihet från ansvar till följd av olika prestationshinder. 

 

Två huvudregler kan konstateras beträffande avtalsvillkors giltighet inom uppsatsens ram. I 

ett frivilligt ingånget avtal gäller avtalsvillkor som är uppenbart oskäliga eller rättsstridiga tills 

de jämkats eller förkastats av domstol. Rättsprövning av ett avtalsvillkor kan begäras av 

avtalspart. Rättspraxis på området genomförandeavtal är begränsad, vilket troligen beror på 

att det inte finns särskilt stor intresse för exploatörer att processa mot sin uppdragsgivare.36 

  

                                                 
35 Taxel, 1972, s. 34 se även 171 ff. 
36 Miller, 1993, s. 36. 
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3 Exploatören som markägare 
 

Vid en fastighetsförädling där exploatören äger marken tecknas ofta två avtal, ett föravtal i ett 

tidigt skede och ett exploateringsavtal i ett senare skede. Begreppet exploateringsavtal 

används i de fall då byggherren/exploatören äger marken och är reglerat i PBL.37 Vid 

bostadsexploatering baseras kommunens förhandlingsposition på rätten att bestämma var, hur 

och när en detaljplan ska upprättas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Schematisk figur av praktisk tillämpning av avtalsbenämningar.38 

 

 Föravtal  3.1
Föravtal tecknas ofta för att avgöra om ett projekt är genomförbart utifrån ekonomiska och 

planmässiga villkor. Begreppet föravtal används för att beskriva något som är preliminärt och 

som inleder en process och som signalerar om kommande mer detaljerade och mer bindande 

överenskommelser. Föravtal behövs när förutsättningarna är oklara för ett 

exploateringsföretag. Avtalskedjan kan börja med avsiktsförklaring som sedan när 

förutsättningarna behandlats och klarnat kan leda till exploateringsavtal.39  

  

                                                 
37 1 kap. 4 § PBL. 
38 Karlbro & Lindgren, 2015 sid 133. 
39 I rättsfallet NJA 1977 s. 92 prövades innebörden av ”letter of intent”. 
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Figur 7. Schematisk bild över riskbalansen i exploateringen när byggherren äger marken. 

 

De kommunala motiven för avtalet är att större projekt är svåra att genomföra utan föravtal. 

Incitamentet är att garantera att fastighetsförädlingen blir genomförd enligt planen och den 

uppställda tidshorisonten. Syftet blir att spara tid, underlätta planering och projektering, samt 

fördela kostnader på ett smidigt sätt genom att använda avtal som gäller för båda parter. När 

detaljplan är antagen är kommunens möjlighet att tvinga fram ett exploateringsavtal mycket 

svagare eftersom förhandlingspositionen är utifrån planantagandet.40 

 

 Flexibilitet i föravtalet 3.1.1

Föravtalet är ett affärsmässigt samarbete kring ett projekt och ofta regleras utrednings- och 

plankostnader i avtalet. I detta tidiga skede av exploateringen ligger riskerna för parterna i 

utrednings- och plankostnader. Om inte projektet blir av finns det möjligheter att reglera i 

avtalet hur kostnadsbilden ska se ut och det går att ställa skadeståndsanspråk exempelvis för 

utebliven vinst. När ett projekt inte realiseras, detaljplanen inte vinner laga kraft eller 

exploateringsavtal inte tecknas, är en möjlighet att parterna står för sina egna kostander och 

ingen skada ska utgå för någon part. En annan möjlighet är att parterna delar lika på 

kostnaderna eller att man i avtalet bygger upp hypotetiska situationer med olika utfall.41 

 

Att i ett föravtal förhandla om en viss byggrätt är juridiskt inkorrekt eftersom att avtala om en 

byggrätt är att avtala om innehållet i en detaljplan som ännu inte behandlats av 

byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan aldrig anses bunden av 

                                                 
40 Miller, 1993, s. 34. 
41 Miller, 1993, s. 53 ff. 
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ett avtalsvillkor om en framtida detaljplan.42 Det finns däremot en risk att kommunen blir 

skadeståndsskyldig om den inte verkar för byggrätten om avtalet är godkänt av 

kommunfullmäktige.  

 
 Detaljplan 3.2

Ur ett exploateringsperspektiv är det i enlighet med PBL framförallt vid uppförande av ny 

sammanhållen bebyggelse, att en bebyggelse ska förändras eller bevaras och det måste ske i 

ett sammanhang som en detaljplan ska upprättas.43 Grunden ligger i att det behövs en teknisk 

samordning i gemensamma anordningar som exempelvis vägar, VA och en hållbar 

samhällsutveckling. Om fastighetsförädlingen stämmer med befintlig detaljplan behövs ingen 

ny planprocess initieras.  

 

Detaljplanen består normalt av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning. 

Planbeskrivning ska redovisa; 

• planeringsförutsättningarna, 

• planens syfte, 

• hur planen är avsedd att genomföras, organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder, 

• de överväganden som funnits till grund för planens utformning med hänsyn till 

motstående intressen och planens konsekvenser och 

• om planen strider mot översiktplanen44 

 

Kommunen har ett funktionsansvar för den kommunaltekniska infrastrukturen såsom VA-

försörjning, allmän plats och annan teknisk försörjning. Kommunen ska ordna så att 

anläggningarna kommer till stånd och är av en godtagbar standard. Kommunen behöver inte 

alltid utföra, bekosta eller driva anläggningarna och kan tvinga markägaren att stå för 

kostnaden. Huvudregeln är att kommunen är huvudman för allmän platsmark om det inte 

finns särskilda skäl. Fritidsområden brukar kunna vara ett sådant fall där enskilt 

huvudmannaskap är accepterat. Inom de flesta detaljplaner har kommunen ansvar för VA-

försörjningen. Lagen ger en öppning för flera huvudmän i samma detaljplan. 45 

 

                                                 
42 RÅ 1967 ref. 25 
43 4 kap. 2§ och 3 § PBL. 
44 4 kap. 33 § PBL. 
45 4 kap. 7 § PBL och 6 § VAL. 
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Kommunen får inte framtvinga i avtalet att exploatören ska uppföra och beskosta exempelvis 

köpcentrum eller idrottsanläggningar eftersom det inte finns lagstöd för sådana krav. Av 

tvingande karaktär finns lagregler om uttagande avgifter i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (VAL) för va-avgifter och i PBL för gatukostnadsavgifter. Kommunen har inte 

rätt att ta ut avgifter som är högre än vad lagen anger och frivilliga avtal förändrar inte saken. 

Ospecificerade exploateringsavgifter för annat än VA, gatukostnader eller bygglov får inte tas 

ut även om de ska gå till vissa kommunala angelägenheter och de är frivilliga.46 Vid 

försäljning av mark har kommunen större möjlighet att baka in kostnader i köpeskillingen. 

Självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen blir en viktig ledstjärna här. I fördelning av 

anläggningskostnaderna finns tre grundprinciper för kostnadsfördelning i de lagar som är 

aktuella PBL, VAL och Anläggningslag (1973:1149) (AL); 

 

• den båtnad (nytta) fastigheten har av tillgången av anläggningen 

• kostnaden som fastigheten orsakar anläggningen 

• fastighetens användning av anläggningen47 

 

I planbeskrivningen som upprättas tillsammans med detaljplanen ska konsekvenserna av 

plangenomförandet redovisas.48 En redovisning av genomförandefrågorna bör inte göras mer 

omfattande än vad som krävs för att klara ut den aktuella situationen och de ska vara tydliga 

med innebörden för varje fastighet.49  Kommunen redovisar vid samråd huvuddragen av 

exploateringsavtal eller markanvisningar och konsekvenserna av att planen helt eller delvis 

genomförs med stöd av ett eller flera avtal i genomförandebeskrivningen.50 

Genomförandeavtal får inte reglera förhållanden som inte är angivna i paragraferna om 

detaljplanens utformning det vill säga att exempelvis får inte upplåtelseformen till bostäder 

regleras i avtal.51 Bestämmelsen hindrar inte precisa bestämmelser om regleringsbehovet är 

stort i exempelvis komplicerade centrala tätortsområden eller för bevarandet av 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer.52 Det ska också nämnas att om planbestämmelserna på 

                                                 
46 Madell, 2000, s. 120 ff. se även RÅ 1968 ref. 8. 
47 Miller, 1993, s. 38. 
48 Prop. 2009/10:170 s. 216. 
49 MÖD P 214-15. 
50 5 kap. 13 § och 4 kap. 33 § PBL. 
51 4 kap. 32 § och 11 § PBL se även Thomas & Smith, 2008, s. 22. 
52 SKL, cirkulär 14:36. 
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plankartan innehåller en hänvisning till en illustrationskarta, blir också illustrationen 

bindande.53  

 

 Flexibilitet i detaljplanen 3.2.1

En detaljplan ska inte omfatta ett större område än nödvändigt och inte vara mer detaljerad än 

vad som behövs utifrån planens syfte.54  Båda dessa parametrar i rättsreglerna ger en 

flexibilitet i planeringen. Framförallt kan planens omfattning i areal vara av stor betydelse för 

sakägarkretsen och behov av utredningar och detaljregleringar.  

 

Minimikraven för vad en detaljplan ska innehålla är att, 

• bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden,  

• bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är 

huvudman för och  

• bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.55  

Det frivilliga innehållet i en detaljplan regleras i 4 kap. 6 – 18 §§ PBL. 

 

Det finns två begränsningar för vad en detaljplan får reglera; 

• planen får inte vara mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens 

syfte och   

• den ska ta skälig hänsyn till omgivande bebyggelse-, äganderätt- och 

fastighetsförhållanden.56  

 

Kommunen ska bestämma en genomförandetid för detaljplanen på minst 5 år och längst 15 år 

och det finns möjligheter att förlänga den.57 Tiden kan variera för olika områden inom en och 

samma plan och tiden skall avvägas med hänsyn till fastighetsägarnas förutsättningar att 

genomföra planen och övriga omständigheter som är av betydelse. En plan för förtätning av 

innerstadsfastigheter bör ha en längre genomförandetid med hänsyn till de ofta komplicerade 

frågor som kan uppstå. Även industriområden, fritidshusområden och villaområden för enskilt 

bebyggande om områdena är avsedda att tas i anspråk i takt med efterfrågan. 58  Ett av syftena 

                                                 
53 MÖD P 11813–13, och P 7583–16. 
54 4 kap. 32 § PBL se även Prop. 2014/15:122 s. 43. 
55 4 kap. 5 § PBL. 
56 4 kap. 36 § PBL se även Prop. 1985/86:1 s 573. 
57 4 kap. 21 § PBL 
58 SOU 1979:66. 
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med att bestämma en genomförandetid är att påskynda genomförandet av en plan. Under 

genomförande tiden kan exploatören känna sig ganska säker på att få använda marken enligt 

planen. Alla berörda måste kunna utgå från att planen ska realiseras och kunna anpassa sin 

egen planering därefter. I undantagsfall kan uppkomma situationer göra en planändring 

nödvändig redan under genomförandetiden. Om planen ändras eller upphävs innan 

genomförandetidens utgång kan markägaren ha rätt till ersättning. Om en byggrätt försvinner 

efter genomförandetiden finns inte denna rättighet.59 Kommunen kan lösa in mark som 

huvudsakligen inte bebyggts enligt detaljplan efter genomförandetidens utgång men inte om 

det finns ett bygglov som kan tas i anspråk eller att det är en försening på grund av myndighet 

som föreligger. I det senare fallet ska exploatören få förlänga genomförandetiden.60   

 

Kommunen behöver inte upprätta en detaljplan för att en exploatering ska komma till stånd. 

För en tomt som saknar detaljplan, kan förhandsbesked prövas för att sedan få bygglov.61 

Uppfyller man förutsättningarna; 

• att det finns tillräcklig kapacitet i infrastruktur,  

• syftet överensstämmer med översiktsplanen,  

• det inte är en betydande miljöpåverkan,  

• det inte finns motstridiga markintressen och  

• att det inte är för stora eller för många hus,  

finns möjligheten att bygga utan detaljplaneläggning.62 

 

Utifrån plankartan som exempel i början av uppsatsen blir möjligheten att ändra planerna 

praktiskt möjliga med att det exempelvis finns utrymme för att ändra upplåtelseform på 

bostäderna, ändra byggnads höjd upp till max angivna våningar, utformning av allmän plats 

och prickmark. Om planen varit mer generell hade större möjligheter funnits. I denna 

plankarta finns många detaljregleringar om husets placering att det ska vara friliggande med 

mera som starkt påverkar möjligheten att ändra exploateringsplanerna.  

 
 Exploateringsavtal 3.3

I exploateringsavtalet regleras vem som ansvarar för utförande av olika åtgärder och vem som 

ska finansiera dessa. Förhandlingar om exploateringsavtal påbörjas ofta före eller i anslutning 

                                                 
59 4 kap. 39 § samt 14 kap. 9, 13 och 24 §§ PBL se även Bengtsson, 2015, s. 58. 
60 4 kap. 25 § samt 6 kap. 15 § PBL. 
61 9 kap. 17§ och 18 § PBL. 
62 Ahlberg, 2017 se även Dir 2017:6, RÅ 2010 ref. 90 och NJA 2016 s 868.  
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till att detaljplanearbetet påbörjas och avtalet ingås ofta strax innan eller i omedelbar 

anslutning till planantagandet. Avtalets giltighet villkoras normalt med att detaljplanen vinner 

laga kraft. Stora skillnader finns i hur dessa avtal ser ut beroende på vilken policy kommunen 

har i exploateringsfrågor. Som nämnts i tidigare kapitel så är kommunens befogenhet i form 

av myndighet byggd på rättslig reglering och ett villkor i exploateringsavtalen måste ha stöd i 

lagstiftningen. Kommunen får inte tvinga fram prestationer från byggherren utifrån den 

position som planmonopolet ger. Exploateringsavtalets utformning utgår från PBL 

bestämmelser och allmänna rättsregler.63  

 

Kommuner som ingår exploateringsavtal ska ha riktlinjer för detta för att ge en transparent 

process för den byggherre som har för avsikt att exploatera. Övergripande principer och 

kostnader bör framgå samt att det ska kunna förutses vilka krav som kommer att ställas i 

planeringen och plangenomförandet. Riktlinjerna ska översiktligt redovisa under vilka 

förhållanden kommunen avser att ingå exploateringsavtal och även hur beredningen av 

exploateringsavtal avses ske tidsmässigt och formellt. Riktlinjerna är vägledande och kan se 

olika ut för olika delar av en kommun. De är inte bindande vare sig för kommunen eller för en 

exploatör. Kommunen är skyldig att anta riktlinjer innan exploateringsavtal ingås men ett 

avtal som ingås innan riktlinjernas antas inte blir ogiltigt. 64  Bakgrunden till att rättsligt 

reglera exploateringsavtal var avsaknaden av tydliga regler för innehåll och form. 

Förhandlingar av exploateringsavtal kunde leda till onödiga tidsförluster och därigenom 

onödigt höga kostnader. För exploatören var det svårt att förutse kostnadskrav och andra krav 

som kommunen kan komma att ställa vilket gjorde det svårt att planera för framtida 

utbyggnadsprojekt. Ytterligare svårigheter fanns i och med att kommunerna hade olika rutiner 

och förfaringsätt kring avtalen, inte bara för de som hade för avsikt att uppföra ny 

bostadsbebyggelse utan också för andra samhällsbyggnadsintressenter. 65  

 

 Flexibilitet i exploateringsavtalet 3.3.1

I förarbetena sägs att åtgärderna i exploateringsavtalet inte bara måste vara nödvändiga för 

detaljplanen utan kan även vara åtgärder som är direkt föranledda av detaljplanen. Regeringen 

ansåg att parterna borde ha frihet att avtala så att exploateringen kan bli effektiv och därför 

blir exploateringsavtalen en avvägning mellan förutsägbarhet, lagstöd och behovet av 

                                                 
63 Karlbro & Lindgren, 2015, sid 135. 
64 6 kap. 39 § PBL. 
65 Prop. 2013/14:126. s. 146 ff. 
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flexibilitet med situationsberoende lösningar i avtalen för ett effektivt plangenomförande. Det 

kan vara åtgärder som behövs utanför det område som den aktuella detaljplanen avser. Till 

denna kategori hör exempelvis åtgärder som kommunikationer till och från ett nytt 

bostadsområde, avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga. 

Andra nödvändiga åtgärder för att ett område ska kunna bebyggas kan vara marksaneringar 

eller skydds- och säkerhetsåtgärder. Frågor av detta slag kan regleras i ett exploateringsavtal 

eftersom denna typ av åtgärder utgör en ekonomisk kostnad som är en förutsättning för 

planens genomförande.66 Byggherrens åtaganden måste stå i rimligt förhållande till den nytta 

som hen har av planen.67 Det finns två viktiga undantag från huvudregeln om vad exploatören 

får beskosta; 

 

• social infrastruktur får inte ingå som en del i exploateringsavtalets åtagande för 

byggherren, det vill säga det som kommunen har lagstadgad skyldighet att 

tillhandahålla.68  

• exploateringsavtalet får inte reglera ersättning för redan genomförda åtgärder, så vida 

inte detaljplanen är en del i en etappuppbyggnad med flera detaljplaner.69  

 

Tekniska särkrav på byggnationen som går utöver vad som är reglerat i PBL, Plan- och 

byggförordningen (2011:388) och Boverkets föreskrifter får inte föreskrivas i avtalet. Ett 

byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om nio olika områden 

som anges i lagen, bl.a. bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, skydd mot buller, säkerhet 

vid användning samt energihushållning och värmeisolering.70 Regeringen ansåg i senaste 

lagändringen av PBL att den tydligt borde ange att en kommun inte får använda det så kallade 

kommunala planmonopolet eller sin funktion som myndighet för att förmå den enskilde att 

acceptera krav och därmed kostnader som går längre än vad lagstiftaren anser vara nödvändigt 

för att säkerställa väsentliga tekniska egenskaper. Det spelar alltså ingen roll i vilken form 

som kravet ställs, om det sker i en detaljplan, i ett bygglov, i ett startbesked eller i ett avtal. 

Förbudet kan sägas innebära en precisering av legalitetsprincipen, det vill säga kravet på 

lagstöd när det är frågan om ingripande åtgärder från en myndighet i förhållande till den 

enskilde. I förarbetena ser man att avsikten har varit att byggherren ska ha friheten att besluta 

                                                 
66 Prop. 2013/14:126 s. 156. 
67 6 kap. 40 § PBL. 
68 6 kap. 41 § PBL. 
69 6 kap. 42 § PBL 
70 8 kap. 4a § PBL. 
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om den tekniska lösningen, detta är inte reglerat uttryckligen och i gällande rätt finns inte 

något hinder mot att valfriheten kommer till uttryck i avtalsform. Det finns inget som hindrar 

att egenskapskrav förhandlas i genomförandeavtalen om det ligger inom lagens ramar om 

man håller sig inom bestämmelserna.71 Förbudet gäller inte där kommunen i en detaljplan 

bestämmer om byggnadsverks tekniska egenskaper med stöd av 4 kap. 12 eller 16 §.72 

 

I lagstödet för exploateringsavtal finns det stor möjlighet att förhandla om genomförandet av 

exploateringen. Här finns en flexibilitet som egentligen bara begränsas av de uttryckliga 

förbuden om att social infrastruktur och redan utföra åtgärder inte får avtalas. Så länge 

exploateringsavtalet inte går längre än vad lagstödet föreskriver finns full avtalsfrihet. 

Djupare redovisning av lagstödet finns i avsnittet om detaljplan. Utifrån plankartan som 

exempel finns det lagligt stöd att avtala om; 

• plan och bebyggelseutformning ligger ofta som illustration som grund för detaljplanen 

och är inte rättsligt bindande.  

• huvudmannaskap för allmän plats, där grundprincipen är att allmän plats ska ha 

kommunalt huvudmannaskap. Finansiering av allmän plats är en stor kostnad i 

projekten och gatukostnadsersättning har kommunen rätt att ta ut men det finns olika 

beräkningsmodeller. Underhållskostnader får inte täckas med avgifter. 

• huvudmannaskap och finansiering av vägar för allmänheten på kvartersmark.  

• parkeringsköp 

• huvudmannaskap och finansiering av allmänna VA-anläggningar. Kommunen ska 

säkerställa vatten försörjningen och avlopp ordnas i ett större sammanhang.  

• överlåtelse av mark för allmänna ändamål, kommunen har rätt att lösa in mark för 

allmän plats från byggherren och ska då betala ersättning. 

Det finns inte lagstöd för; 

• Upplåtelseformer av bostäder 

• Huvudmannaskap för allmän plats om det inte finns särskilda skäl, ex 

fritidsbebyggelse 

• Trafiksäkerhetsåtgärder och trafiksäkerhetsanordningar exempelvis trafikljus 

• Underhållskostnader för allmän plats exempel asfaltera redan asfalterad väg/gata 

• Finansiering och underhåll av X- och GX-områden 

                                                 
71 Prop. 2013/14:126 s. 219 ff. 
72 Prop. 2013/14:126 s. 306. 
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• Upplåtelse av X-områden utan ersättning, detta strider mot ersättningsreglerna. 

• Finansiering av övrig infrastruktur i form av exploateringsbidrag exempelvis 

ersättning per bildad tomt och renovera ett badhus. 

 

4 Kommunen som markägare 
 
Markanvisningsavtal är inte reglerade i PBL. Markanvisningsavtal utgår från att kommunen 

äger marken och överlåter den till en exploatör som är intresserad att bebygga den. 

Byggherren får ensamrätt att under en viss tid och under vissa villkor förhandla med 

kommunen om förutsättningar för fastighetsförädling av specifik kommunalägd mark. För 

exploatören handlar det ofta om att få en utfästelse från kommunen om företräde vid 

överlåtelse och eventuellt även priset. Markanvisningsavtalet bekräftar kommunens beslut om 

exploatering samtidigt som den visar att byggherren accepterar de villkor som avtalats. Här 

ges incitament för exploatören att lägga resurser på planering och projektering i 

avtalsförhandlingar och detaljplanearbete. När detaljplanen antas eller bygglov ges sker en 

överlåtelse av den kommunala marken till exploatören samtidigt som ett slutligt avtal tecknas 

vars innehåll är av samma art som exploateringsavtalet.73 

 

Kommunen äger marken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Schematisk figur av praktisk tillämpning av olika avtalsbenämningar.74 

                                                 
73 Karlbro & Lindgren, 2015 s. 138. 
74 Karlbro & Lindgren, 2015 sid 133. 
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Byggherrens motiv för att ingå markanvisningsavtal är att ett lämpligt markområde finns 

tillgängligt, att marken har en byggrätt eller att den kommer att förses med en genom 

processen. Ytterligare motiv är att projektet är ekonomiskt genomförbart det vill säga att en 

värdeökning sker utifrån den förändrade markanvändningen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Schematisk bild över riskbalansen i exploateringen när kommunen äger marken. 

 

På samma sätt som i exploateringsavtalen gäller de allmänna rättsprinciperna i 

markanvisningsavtal. Skillnaden är att i markanvisningen baserar sig kommunens 

förhandlingsgrund på markägandet. Det är således inte kommunens planmonopol som vid 

exploateringsavtal som är avtalsgrundande. Markanvisningen har inte samma rättsliga 

begränsningar i de villkor som ställs upp som i ett exploateringsavtal. Kommunen får inte 

blanda ihop sina roller som markägare och planmyndighet i avtalet. Vad som avtalas i 

markanvisningsavtalet är en förhandlingsfråga beroende på betalningsvilja och 

prestationsvilja från parterna. 

 

Ett flertal regleringar gäller vid markanvisningar. Kommunen är ålagd att redovisa riktlinjer 

för markanvisningar, där ska kommunens utgångspunkter, mål, genomförande och 

prissättning av markanvisningarna redovisas för att på ett transparent sätt ge förutsägbarhet 

till den exploatör som vill förhandla med kommunen.75 Ett vanligt sätt för kommunen att göra 

markanvisningar är att använda sig av markanvisningstävlingar. Direktanvisning sker bäst 

genom en oberoende expertvärdering där marknadsvärdet fastställs genom accepterade 

marknadsindikationer och värderingsmetoder. 

 

                                                 
75 Lagen om (2014:899) riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 §. 
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 Flexibilitet i markanvisningsavtalet 4.1.1

I markanvisningsavtalet finns det en större rättslig frihet än i exploateringsavtal eftersom 

kommunens förhandlingsposition utgår från markägandet. Kommunen får inte blanda ihop 

sina roller som markägare och planmyndighet i avtalet.  

 

Utifrån plankartan som exempel kan detta vara frågor som berörs i ett markanvisningsavtal; 

• företräde för byggherren att genomföra projektet 

• utförande och bekostande av utrednings- och detaljplanarbete 

• byggrätt och tidplan 

• principer för fördelning av exploateringskostnader.76 

 

När kommunen anvisar mark utan en detaljplaneläggning omfattas det inte av bestämmelsen 

om tekniska särkrav, det är då varken är fråga om ett ärende enligt PBL eller genomförande 

av en detaljplan. Inte heller gäller förbudet när kommunen handlar i egenskap av byggherre 

eller fastighetsägare. Om kommunen avser att behålla äganderätten till fastigheten spelar det 

ingen roll om kommunen anvisar mark i ett område som har detaljplanelagts eller ska 

detaljplaneläggas. Avser kommunen däremot att överlåta marken omfattas markanvisningen 

av förbudet eftersom kommunen inte kan anses handla som fastighetsägare när kommunen 

använder sig av planmonopolet. Förbudet gäller inte heller situationer där kommunen i en 

detaljplan bestämmer om byggnadsverks tekniska egenskaper med stöd av 4 kap. 12 eller 16 § 

PBL.77 

 

När markanvisningsavtalet inte avser genomförande av detaljplan, finns det i princip inga 

hinder för att i avtal ställa upp villkor om krav avseende byggnadsverks tekniska egenskaper, 

i vart fall inte så länge villkoren är hållbara utifrån t.ex. regleringen kring avtal, köp av fast 

egendom och kommunens kompetens enligt kommunallagen.78 

 
 Detaljplan 4.2

Prövningen av markens användning är den samma och ingen större skillnad finns i 

flexibiliteten för detaljplanen i de olika ägarförhållandena. Se avsnitt 3.3. 

 

                                                 
76 Miller, 1993, s. 46. 
77 Prop. 2013/14:126 s. 306. 
78 Prop. 2013/14:126 s. 219 ff. 
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 Fastighetsöverlåtelse 4.3
Fastighetsöverlåtelsen utgår från jordabalkens regler om fast egendom.79 Fastighetsköpet är 

bundet till formkraven i jordabalken och ett fastighetsköp blir inte fullbordat förrän dessa krav 

är uppfyllda. 80 Sakrättsligt räknas i princip ägarrättsövergången av en vara ha skett genom 

avtalet men eftersom fastighetsköpet är ett formbundet avtal uppstår inte bundenhet förrän 

formkravet uppnåtts.81 

 

 Flexibilitet i fastighetsöverlåtelsen 4.3.1

Generellt finns inte stor flexibilitet i fastighetsöverlåtelsen men vissa delar kan man öppna 

upp för lite flexibilitet. Förutom formkraven i fastighetsköpet kan svävarklausuler anges som 

tas in i köpehandlingen för att de ska få giltighet.82 Klausuler av denna art håller köpet 

svävande och att köpet kan gå tillbaka om en händelse sker eller inte. Klausulerna får inte 

villkoras längre än två år för att förhindra lång tid av osäkerhet. Om parterna har avtalat om 

längre tid är köpet ogiltigt och ingen part är bunden till köpet och om ingen tid är angiven 

anses det som två år. 83 Svävarklausuler måste finnas med i köpebrevet för att fortsätta gälla. 84  

Beroende på klausulerna i köpetavtalet kan fastighetsköpet bli ogiltigt om fel begås i 

undertecknandet. Den som för kommunen undertecknar ett avtal om fastighetsköp kan vara 

firmatecknare för kommunen. Firmatecknarens underskrift räcker dock inte för bindande avtal 

om kommunfullmäktige ska godkänna avtalet.85  

 

Tvåårsregeln gäller inte klausuler som gör köpet villkorat av att köpeskillingen erläggs eller 

att fastighetsbildning sker vid arealsförvärv. Villkor om betalningserläggande kan alltså ges 

på lång tid. En lösning för denna form är fastighetskredit och bankgaranti där säljaren har 

panträtt i fastigheten. Det är möjligt att köpa en fysisk del av en fastighet under vissa villkor 

vilket innebär att ett visst område på en fastighet kan köpas men köpet endast är giltigt om 

fastighetsbildning sker i överenstämmelse av köpet.86 Ansökan om förrättning måste ske 

senast sex månader från att köpehandlingen upprättas. 87 Om köpet är beroende av villkor har 

inte köparen möjlighet att erhålla full lagfart och som ett klassiskt exempel på en 

                                                 
79 1 kap. 1 § JB. 
80 4 kap. 1-3 §§ JB. 
81 Victorin & Hager, 2015, s. 86. 
82 4 kap. 3 § JB. 
83 4 kap. 4 § JB. 
84 4 kap. 6 § JB Se även 20 kap. 14 § JB. 
85 NJA 1998 s. 610. 
86 4 kap. 7 § JB. 
87 Victorin & Hager, 2015, ss. 97 ff. se även Ramberg, 2016, s. 222. 
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svävarklausul kan nämnas att kommuner, när de säljer obebyggda fastigheter, anger att köpet 

ska gå tillbaka om säljaren inte bebyggt densamma under en viss tid.88 Parterna kan behöva 

förlänga tvåårsfristen eftersom tiden ibland går ut. Att detaljplan eller likande kan dra ut på 

tiden är inte ovanligt, lösningen kan då vara att parterna förhandlar om att förlänga tiden med 

ytterligare två år.89 Om plangenomförandet tar lång tid kan parterna avtala om att förnya 

köpet. Vill inte en part förnya avtalet, kan motparten bli lidande till följd av ogiltighetsregeln.  

Utifrån plankartan som exempel kan flexibilitet läggas exempelvis genom svävarklausuler 

utifrån arealsförvärv. 

 

Kommuner får inte upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för en fordran. Kommunen får 

däremot överta betalningsansvaret för lån som tidigare tagits upp mot säkerhet av panträtt i 

egendomen. Regeln tar sikte enbart på ”upplåtande” av panträtt och hindrar således inte att en 

kommun tar ut pantbrev i sin fasta egendom.90 Av olika finansiella anledningar ingår ibland 

kommuner sälj- och hyr tillbaka-avtal. Ett led i dessa avtal brukar vara att kommunen efter en 

viss tid får ska ha rätt att köpa tillbaka den berörda egendomen. Det finns tveksamheter om 

detta är tillåtet eller inte, enligt KL är pantsättning inte förenligt och villkorad försäljning är 

ogiltig enligt JB regler om fastighetsköp.91 Däremot kan det i bolagsform finnas öppningar för 

avtalade transaktioner. Tveksamhet finns om detta är förenligt med den kommunala 

kompetensen och kommer inte att behandlas inom ramen för uppsatsen. 

 

Kommunen får göra skyddsinteckningar för att säkerställa bebyggelse vid försäljning av 

småhustomter det vill säga ta ut en avgift som betalas tillbaka när byggnaden är uppförd som 

en del i sin bostadspolitik. Vid tilldelning av tomter har kommunen i princip frihet att efter 

vad den finner gott bestämma villkoren än om det kan ses som om det missgynnar vissa 

medborgare. Villkoren måste vara sakligt grundande och ämna till att bidra till en förbättrad 

bostadsförsörjning i kommunen.92 Vid större exploateringar tas ofta en markanvisningsavgift 

ut som avräknas vid fastighetsöverlåtelsen. 

 

                                                 
88 20 kap. 6 § p. 3 JB.  
89 Prop. 1970:20 del B s. 157. 
90 11 kap 22 § KL. 
91 Lindqvist, 2011, s. 242 se även SOU 1991:81. 
92 Lindqvist, 2011, s. 261 ff. RÅ 1974 A 1709 och RÅ 1977 ref. 117. 
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 Fastighetsbildning 4.4
Fastighetsbildning får inte ske i strid med rättsligt bindande planer enligt PBL, det vill säga att 

fastighetsbildningen måste överensstämma med detaljplanen. I lämplighetsprövningen vid 

fastighetsbildning kan detaljplanen överta prövningen eftersom prövningen anses vara utförd i 

planen. Fastställda äldre planformer som exempelvis byggnadsplaner, stadsplaner, 

fastighetsplaner är fortfarande rättsligt bindande.93  Fastighetsbildningen måste följa 

ändamålet som planen uppställer exempelvis är det inte möjligt att bilda en fastighet för 

bostadsändamål på mark som är planlagd för industriändamål. Det blir viktigt med 

plantolkningen i fastighetsindelningen när det finns planbestämmelser som direkt anger 

fastighetsbildningsåtgärder exempelvis högsta antal fastigheter på kvartersmark, minimikrav 

på tomtstorlek, hur stor yta av fastigheten som får bebyggas eller gränsdragning mellan 

fastigheter. 94 Det är endast i plankartan som fastighetsgränser är rättsligt bindande och 

bestämmelserna om planbeskrivningen i genomförandedelen ger planbeskrivningen 

rättsverkan.95 

  

 Flexibilitet i fastighetsbildning 4.4.1

Det finns undantagsvillkor i lämplighetsprövningen vilket ger möjlighet till en 

fastighetsreglering än fast en lämplig fastighet inte uppnås, kriteriet är då att det sammantaget 

blir en nytta och summan av åtgärder blir positiv.96 Vid succesiv fastighetsbildning utifrån 

undantagsbestämmelserna i FBL krävs en mer ingående prövning av förrättningen för att 

bedöma fastigheten. Vid en bedömning av vad som är lämplig fastighetsbildning får man 

alltså beakta den utveckling som varit och göra en bedömning av hur framtiden blir med 

hänsyn till de speciella förutsättningar som finns.97 Inom planområdet kan det vara så att en 

anpassning efter planen bäst vinns steg för steg. I dessa fall krävs det inte att en 

fastighetsbildningsåtgärd leder till fullständig planöverenstämmelse, det räcker med att 

överenstämmelsen ökar och att den underlättar för att i framtiden nå överenstämmelse. Kravet 

på förbättring behöver inte sträckas så långt, utan om en positiv nettoeffekt uppkommer 

exempelvis att fastighetsindelningens överensstämmelse med detaljplan blir bättre än tidigare 

så är kravet uppfyllt. 98 Förbättringskravet är i praktiken högre vid nybildning av fastighet än 

vid ombildning. En mera ändamålsenlig indelning får inte motverkas och åtgärden får inte 
                                                 
93 Ekbäck, 2012, ss. 37 ff. se även Prop. 1969:128 s B182. 
94 4 kap. 18 § PBL se även Prop. 2009/10:170 s. 201 ff. och 430 f. 
95 4 kap. 31 § och 33 § PBL. 
96 Bengtsson, 2015, s. 77 ff. 
97 3 kap. 1 § och 9 § FBL se även NJA 1978 s.539 II och NJA 2004 s. 106 
98 Prop. 2009/2010:170, s. 473 ff. jfr. Prop. 1985/86:1, s. 710. 
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försvåra genomförandet av ytterligare fastighetsbildningsåtgärder. Om fastighetsbildningen 

gör det lättare att i framtiden bilda en fastighet som stämmer överens med planen, får åtgärden 

anses ha sådan förbättringseffekt som avses i lagrummet. Det finns inte specificerat i 

lagrummet vad förbättringen ska stå i. Här måste man uppmärksamma bestämmelserna om 

förutsättningar för bygglov det vill säga att lov inte kan ges förrän fastigheten 

överensstämmer med detaljplanen.99 Lämplighetsvillkoren får inte frångås annat än när ett 

plangenomförande kan underlättas. Bestämmelserna gäller bara inom planområdet men 

olämpliga restfastigheter utanför området bör också kunna bildas enligt förarbetena om de är 

nödvändiga för indelningen att överensstämma med detaljplanen. 100 Fastighetsindelning kan 

göras direkt i detaljplanen eller vid senare tillfälle och eftersom bestämmelserna är bindande 

för FBL, LL och AL ska lämplighetsprövningen då göras i planarbetet och behöver inte 

prövas senare i fastighetsbildningsförättningen.101  

 

 

 

 

 

 

Figur. 11 Schematiskt exempel på succesiv fastighetsbildning. 

 

Utifrån plankartan som exempel hade större flexibilitet funnits om direkta 

fastighetsbildningsåtgärder inte funnits i plankartan. Om en succesiv fastighetsbildning hade 

varit beskriven i detaljplanen hade fastighetsförädlingen kunnat etappindelas.   

                                                 
99 9 kap 30 § PBL. 
100 Prop.1969:128, s. 172 ff. 
101 Julstad, 2018, s. 68. 
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Analys 
 
Utifrån de nedslag som uppsatsen gör i lagstiftningen finns det som jag ser det en stor 

flexibilitet att vid en vikande konjunktur vända på klacken och göra något annat i sin 

fastighetsförädling. För den exploatör som är lite framsynt finns det möjlighet att ändra sina 

planer i pågående planering. Svårare är det att ändra planerna när grävskoporna och 

byggkranarna står på plats rent ekonomiskt. Om marknaden viker är det i avtalsförhandlingen 

grunden för de framtida kostnaderna ligger. Här finns det incitament för båda parter att 

kontrollera de framtida kostnaderna. För exploatören måste kostnaderna inrymmas i det 

framtida markpriset och för kommunen att säkerställa infrastrukturen på ett hållbart sätt utan 

att påföra skattekollektivet kostnader. 

 

Genomförandeavtalen ger flexibilitet att i planeringskedet möjliggöra för båda parter att 

reglera sina kommande risker i form av exploateringens art och framtida kostnader. 

Avtalsbundenhet i avtalen blir en nyckel om konjunkturen sviker. Om en exploatör inte kan 

eller vill genomföra sina åtaganden blir återgångsklausuler, vitesklausuler och säkerheter 

avgörande för vem som lider ekonomisk skada i slutändan. Av största vikt blir det för 

kommunen att i sin roll som myndighet inte gå utanför sina befogenheter så att avtalskraven 

inte kan anses oskäliga och att de ses som otillbörligt tvång. Det är inte tillåtet att avtala om 

framtida byggrätter eller bygglov det finns rättspraxis där kommunen gått över sina 

befogenheter och förlorat i domstol. I NJA 1980:1 konstaterar man att villkor för att 

byggnadslov skulle kunna erhållas är att utöva tvång och i enlighet med det är tvånget 

rättsstridigt, rätten hänvisar här till 29 § i AvtL. Att kommunen kräver att byggherren måste 

skriva på ett exploateringsavtal anses inte som tvång enligt 29 § AvtL enligt samma rättsfall.  

 

Utifrån lagkravet om att exploateringsavtalen inte får gå längre än vad lagstiftningen medger 

ger inte en svart eller vit definition på vad som är tillåtet eller inte eftersom lagstiftningen och 

förarbetena inte tydligt beskriver ut den exakta gränsen. Även markanvisningsavtalets 

slutavtal kopplas under detta paraply eftersom det är av samma karaktär som 

exploateringsavtalet. Rättspraxis på området exploateringsavtal är begränsad eftersom 

lagrummet är relativt nytt men även historiskt finns få rättsfall vilket kan bero på att det inte 

finns särskilt stor intresse för exploatörer att processa mot sin uppdragsgivare.102 En domstol 

har möjlighet att grunda sin bedömning på offentligrättsliga principer så som bland annat 

                                                 
102 Miller, 1993, s. 36. 
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legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen. Trots detta kan det tänkas att de väljer att 

basera sin bedömning utifrån ett civilrättsligt synsätt.103 Detta ger en möjlighet för parterna att 

avtala utifrån civilrättsliga principer. I RÅ 1997 ref 66 konstaterar man att planavgifter strider 

mot likställighetsprincipen. 

 

I planeringsprocessen finns all möjlighet att i förhandlingen av genomförandeavtalen att baka 

in flexibiliteten. Det blir i genomförandeavtalen som nyckeln finns för att i ett senare skede 

kunna bromsa eller gasa exploateringen eftersom avtalsvillkoren reglerar parterna åtaganden. 

De rättsregler som är uppställda kring genomförandeavtalen ser vi nu som civilrättsliga och 

då kan man avtala om i princip allt som inte är förbjudet det vill säga social infrastruktur och 

ersättning för redan gjorda åtgärder. De kostsamma åtagandena i fastighetsförädlingen som 

finansiering av infrastruktur finns det enligt min mening stor förhandlingsmöjlighet till 

flexibilitet för parterna utifrån att det finns lagstöd för kommunen att ta ut kostnaderna och för 

exploatören utifrån sin förhandlingsförmåga. En tydlig begränsning är förbudet mot tekniska 

särkrav. Från början var det ett förbud mot just särkrav men i lagtexten begränsas det till 

endast tekniska särkrav, vilket e contrario tillåter övriga särkrav.  

 

Eftersom genomföranadeavtalen är basen till flexibiliteten blir det också basen till att påverka 

hur detaljplanen ska se ut. Att lägga flexibla detaljplaner som inte reglerar för mycket detaljer 

skrivs det om i doktrin och pratas om i allmänhet men i praktiken vill och ska kommunen 

agera för ett hållbart samhälle och ska då lägga in begränsningar i detaljplanen för att uppnå 

detta. I praktiken blir detaljplanen den största begränsningen om man i ett sent skede vill 

ändra sina planer. Den rättsligt bindande planen gäller tills den ändras eller upphävs och om 

exploateringen inte överensstämmer med planen måste den göras om. Att starta en ny dyr 

process och vid en vikande konjunktur kan vi anta att det inte finns ekonomiska muskler till 

och risken finns att fastigheten blir oexploaterad. Lagstiftningen är inte begränsningen i 

detaljplanen eftersom den tydligt säger att planen inte ska vara mer detaljerad än nödvändigt 

dock ska den ta hänsyn till omgivande förhållanden. Regleringen begränsar i sig inte 

flexibiliteten att förändra planerna under resans gång. Inte heller planbeskrivningen i sitt 

uttryck begränsar flexibiliteten i planens utformning. Formkravet att 

planeringförutsättningarna, syftet och hur planen är avsedd att genomföras, samt de 

överväganden som gjorts inskränker i sig inte friheten i planen. Ändå är detaljplanen det som 

                                                 
103 Madell, 2000. s. 120 med vidare hänvisning till NJA 1998 s.610. 
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ofta kommer upp som problemtiken i processen. Om delar av bostadsmarknaden viker och 

bostadsrätter exempelvis inte går att sälja längre kan planerna ändras utan problem eftersom 

det inte är tillåtet att reglera upplåtelseformen av bostäder. Svårigheten blir om exploatören 

vill bygga högre hus än vad planen anger eller vill exploatera för verksamhet på mark 

planlagd för bostäder, då krävs en detaljplaneändring. Det går att göra misstag som påverkar 

flexibiliteten exempelvis att hänvisa till illustrationer i plankartan som då gör illustrationerna 

bindande se MÖD P 11813–13 och P 7583–16. Om man har en plan som ej överensstämmer 

med det önskade projektet kan en smärre avvikelse från planen vara en öppning men 

tolkningen är restriktiv och inget man borde sträva efter. Åtgärden måste då vara förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.104 

Det frivilliga innehållet i detaljplanen kan man ur flexibilitetssyn se som att de inte behöver 

vara med och därför finns full frihet att lämna dem därhän för att inte reglera för mycket i 

planen.  

 

Ur exploatörens perspektiv finns det möjlighet att ändra planerna om detaljplanen endast 

innehåller de obligatoriska kraven. Ur det kommunala perspektivet finns en risk att hög 

flexibilitet kan ge en fastighetsförädling som inte passar in eller är lämpliga i 

omkringliggande stadsmiljö, exempelvis stora höga hus som medges i opreciserade lägen. 

Bygglov medges utifrån planförutsättningarna och kan inte nekas om de överensstämmer med 

detaljplanen. Positivt kan vara att flexibla planer kan säkerställa byggrätter som inte har varit 

aktuella och kan ge planberedskap för osäkra utvecklingsbehov. Den flexibla detaljplanen kan 

tyvärr ge ett otillfredsställande medborgarinflytande och sakägarinsyn. Detaljplaner ska vara 

så tydliga att allmänheten och politiken får en klar uppfattning om den blivande miljön. MÖD 

P214-15 handlar om att redovisningen av planens förutsättningar och konsekvenser måste 

vara tillräckliga. 

 

Genomförandetiden är en parameter som påverkar riskerna och utifrån kommunens perspektiv 

kan en kort genomförandetid ge möjlighet att lösa mark eller planlägga om marken vid 

förändrade förutsättningar, utan ersättningstvång. Utifrån exploatörens perspektiv kan en lång 

genomförandetid ge möjlighet att om markanden viker skaffa nya intressenter, skapa 

ekonomiska förutsättningar eller att vänta på marknadens uppgång. Storleken på detaljplanen 

kan påverka kostnadsbilden utifrån mängden utredningar som behövs i planläggningen och 

                                                 
104 9 kap. 31c § PBL. 
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genom att medvetet planlägga det som behövs för exploateringen kan en möjlighet utifrån 

båda parter inte ta för stora grepp. Detta ger också en möjlighet att ändra planerna och att 

sakägarkretsen begränsas.  

 

Vid fastighetsöverlåtelsen finns inte mycket flexibilitet om man ser det utifrån köpets 

formkrav däremot finns det en flexibilitet i tidpunkten för överlåtelsen med svävarklausuler. 

Användandet av svävarklausuler är en gråzon utifrån att de inte gäller längre än två år men det 

går att omförhandla köpet. Detta gör att det i praktiken går att ha svävande köp under en 

ganska lång tid. Öppningen i lagstiftningen om succesiv fastighetsbildning skulle kunna rädda 

projekt vid en vikande konjunktur eftersom man i enlighet med planen etappvis 

fastighetsbilda ett område under en längre tid. Detta behöver vara reglerat i detaljplanen eller i 

ett planprogram. I både NJA 1978 s. 539 II och NJA 2004 s. 106 finns resonemang om 

olämpliga fastigheter utifrån 3 kap. 9 § FBL.  

 

 Slutsats 4.5
Det finns en flexibilitet i den svenska lagstiftningen att ändra planera för ett 

exploateringsprojekt om incitamenten ändras. Vid en lågkonjunktur eller att bostadsbubblan 

spricker helt eller delvis finns det ett flertal lösningar som kan användas för att trygga 

möjligheterna att fortstätta ett byggprojekt i en annan riktning än den först planerade tanken. 

Möjlighet finns i smarta genomförandeavtal och detaljplaner säkra upp exploateringen för 

framtiden genom att:  

 

• avtala om rätt saker inom lagstiftningens ramar och balansera riskerna för båda parter. 

• våga göra mera generella detaljplaner med medveten genomförandetid utifrån de 

unika förutsättningar som finns för varje projekt. Reglera bort det man inte vill ska 

hända och låt övrigt få vara fritt. Rena fastighetsbildningsåtgärder i detaljplanen 

minska möjligheten till att ändra projektets art.   

• svävarklausuler och succesiv fastighetsbildning som medger etappindelning av 

exploateringen kan hjälpa till om ekonomiska svårigheter uppkommer. 
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