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1 Inledning 
 

1.1 Kort om ämnet 

Låt säga att en privat aktör äger en stor fastighet i ett attraktivt område i en stad någon-

stans i Sverige. Det finns ingen detaljplan för området. På fastigheten har genom åren 

funnits industrier av olika slag, men de gamla fabrikerna har sedan länge rivits och mar-

ken är i stort sett oexploaterad. Fastighetsägaren vill exploatera marken genom att 

bygga bostäder, gator och anläggningar för vatten och avlopp och tar därför kontakt 

med stadsbyggnadsförvaltningen i kommunen där fastigheten är belägen. Stadsbygg-

nadsförvaltningen delar ägarens intentioner och anser att marken är lämplig för bebyg-

gelse i syfte att minska den rådande bostadsbristen. De vill dock att bebyggelsen ska ut-

formas för att passa in i det omkringliggande landskapet. Stadsbyggnadsförvaltningen 

inser även att stora investeringar behöver göras innan bebyggelsen kan ske, inte minst 

genom sanering av den tidigare industrimarken, utbyggnad av gator samt en omfattande 

utbyggnad av vatten och avlopp. De avser att ålägga exploatören samtliga kostnader, 

inte minst eftersom de förstår att de innehar en stark ställning genom det kommunala 

planmonopolet. Fastighetsägaren är mån om att samarbetet med kommunen ska fungera 

och accepterar motvilligt kommunens krav i exploateringsavtalet. Fastighetsägaren är 

dock något bekymrad och inte helt tillfreds med att betala för sådant som han anser vara 

kommunala angelägenheter. Fastighetsägaren anser att kraven i exploateringsavtalet är 

ställda på ett sätt som gör att förutsättningarna för hans ursprungliga intentioner med 

området har förändrats till det sämre. Dessutom anser han att kommunens tekniska krav 

som syftar till att bebyggelsen ska vara klimatsmart och fri från buller är orimliga ef-

tersom motsvarande krav inte ställs i några andra kommuner.  

 

Sedan 1 januari 2015 finns bestämmelser om exploateringsavtal i plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL). Bestämmelserna är ett led i ett omfattande lagstiftningsarbete i syfte 

att tillgodose behovet av nya bostäder.1 Lagstöd för att teckna exploateringsavtal ansågs 

före lagändringen följa av de s.k. exploatörsbestämmelserna i 6 kap. 3-10 §§ och 12 § 

plan- och bygglag (1987:10) (ÄPBL) samt det kommunala planmonopolet.2 Förutsätt-

																																																								
1 Prop. 2013/14:126 s 39-42. 
2 A prop s 155.  
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ningarna ansågs dock oklara i fråga om exploateringsavtal; dels avseende förutsäg-

barheten, dels genom att det förekom att kommuner ställde krav på åtaganden som om-

fattade byggnation av anläggningar såsom skolor, trafikanläggningar eller idrottsplat-

ser.3 Det kunde därför ifrågasättas vilka åtgärder en exploatör skulle utföra. Explo-

atörsbestämmelserna ansågs därmed inte ändamålsenligt utformade, vilket föranledde 

att bestämmelserna upphävdes.4 Lagstöd för kommuner att under vissa omständigheter 

ålägga en byggherre att vidta åtgärder som normalt sett ska utföras av kommunen följer 

numera av 6 kap. 39-42 §§ PBL. Åtgärderna ska vara nödvändiga för detaljplanens ge-

nomförande samt stå i rimligt förhållande till genomförandet. Att kommuner i avtalsre-

lationen med exploatören har en särskild ställning genom det kommunala planmonopo-

let gör att de åtaganden som regleras i exploateringsavtalet får stor betydelse. Det ter sig 

därmed naturligt att kommunen kan spara stora kostnader genom att låta en byggherre 

utföra åtaganden av olika slag.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats analyseras och diskuteras vilka åtaganden som är förenliga med PBL 

samt om lagändringen motsvarar intentionerna. I anslutning till de aktuella bestämmel-

serna analyseras även förbudet mot kommunala särkrav. Med hänsyn till den nyligen 

genomförda lagändringen är rättsläget avseende de krav som kan ställas i exploaterings-

avtalet och vilka åtaganden som kan åläggas byggherren inte helt klarlagt. Det förefaller 

således naturligt att granska motiven och syftena bakom lagändringen i PBL samt un-

dersöka vilka andra lagar, förordningar och föreskrifter som tillmäts betydelse för till-

lämpningen för att klarlägga vad som gäller. I syfte att redogöra för åtagandena är det 

även relevant att identifiera vilka åtaganden som normalt sett ställs i exploateringsavtal.  

 

För att uppnå syftet att undersöka vilka åtaganden i ett exploateringsavtal som är fören-

liga med gällande rätt är den övergripande frågeställningen att undersöka hur exploate-

ringsavtal regleras sedan lagändringen 1 jan 2015.5 För att besvara den övergripande 

frågeställningen är följande underliggande frågeställningar relevanta; 

- Vilka åtaganden i ett exploateringsavtal kan enligt gällande rätt åläggas byggherren? 

- Vilken verkan har förbudet mot kommunala särkrav i exploateringsavtal? 

																																																								
3 Prop. 2013/14:126 s 149.  
4 A prop s 171. 
5 SFS 2014:900. 
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- Motsvarar lagstiftningen de intentioner som låg bakom lagändringen?  

 

1.3 Avgränsning 

Genomförandeavtal används som en samlingsbeteckning för exploateringsavtal och 

markanvisningsavtal. Avgörande för klassificeringen av avtalet är vem som äger mar-

ken. Markanvisning definieras i 1 kap. 4 § PBL som ett avtal mellan en kommun och en 

byggherre som ger byggherren rätt 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. En motsvarande definition finns i 1 § 2 st lag (2014:899) 

om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Om kommunen är ägare av marken och 

ett avtal därmed är att anse som ett markanvisningsavtal blir med hänsyn till avtalsfri-

heten andra bestämmelser än vad som föreskrivs i 6 kap. 39-42 §§ PBL tillämpliga. I 

motsats till ett exploateringsavtal kan ett markanvisningsavtal upprättas även i det fall 

avtalet inte rör genomförande av en detaljplan.6 Även om vissa uppenbara likheter före-

ligger mellan exploateringsavtal och markanvisningsavtal finns dock betydande skillna-

der avtalen emellan. I ett markanvisningsavtal grundar sig kommunens förhandlingspo-

sition på markägandet snarare än det kommunala planmonopolet, vilket innebär att de 

krav kommunen kan ställa inte är underkastade samma begränsningar som gäller för 

exploateringsavtal.7 När kommunen säljer mark är det på frivillig basis, vilket innebär 

att maktbalansen parterna emellan skiljer sig. Vad byggherren är beredd att erlägga i 

form av vederlag eller prestationer samt kommunens intresse av att en markförsäljning 

kommer till stånd är till stor del en fråga om förhandlingar parterna emellan.8 Med hän-

visning till den ovan gjorda distinktionen mot markanvisningsavtal avgränsas uppsatsen 

till att avse exploateringsavtal. En avgränsning sker även mot äldre rätt som inte kom-

mer att utredas i den mån det inte är nödvändigt för förståelsen.  

  

1.4 Metod och material 

Metoden som valts är en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att lagtext tolkas med 

stöd av lagförarbeten, prejudikat och doktrin.9 Det bör dock uppmärksammas att den ak-

tuella lagregleringen trädde i kraft 1 januari 2015 och att rättspraxis från högsta instans 

																																																								
6 Prop. 2013/14:126 s 219. 
7 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 5 uppl, s 138. 
8 Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: fastighetsnomenklatur, s 214. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattaren, s 43 f.  
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därmed är begränsad. Domar och beslut från Mark- och miljööverdomstolen kan som 

huvudregel inte överklagas och ges således en viss prejudicerande verkan.10 Om det an-

ses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen får dock ett mål överklagas till Högsta 

domstolen i enlighet med 5 kap. 5 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Det 

bör dock anmärkas att denna s.k. ventil inte gäller för mål enligt MB som har över-

klagats till mark- och miljödomstol från en myndighet.11  

 

Doktrinen på området är sparsam; det är huvudsakligen Thomas Kalbro som har be-

handlat exploateringsavtal i litteraturen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 

gett ut information i två olika cirkulär, vilka främst riktar sig mot kommuner och lands-

ting. Det huvudsakliga materialet utgörs med ovanstående i beaktande av Statens offent-

liga utredningar (SOU) samt regeringens propositioner, i synnerhet regeringens propo-

sition 2013/14:126 En enklare planprocess. Denna proposition utgör grunden för de 

idag gällande lydelserna i 6 kap. 39-42 §§ PBL.  

 

1.5 Terminologi 

Terminologin i uppsatsen följer huvudsakligen de definitioner som återfinns i 1 kap. 4 § 

PBL. I enlighet med 6 kap. 40 § PBL används termerna fastighetsägare och byggherre 

som avtalsparter till kommunen i exploateringsavtalet. Med termen exploatör avses den 

som exploaterar marken och kan därför avse såväl fastighetsägare som byggherre. Som 

nämnts i avsnitt 1.3 används genomförandeavtal som en beteckning för såväl markan-

visnings- som exploateringsavtal. Enkelt uttryckt så används exploateringsavtal när an-

nan än kommunen äger marken då detaljplanen initieras.12 Om kommunen äger marken 

ifråga sker oftast en markanvisning genom ett markanvisningsavtal med en eller flera 

byggherrar. Ett markanvisningsavtal kan således innebära att en byggherre ges ensam-

rätt att förhandla med markägaren om att förvärva mark i syfte att bebygga den. Om be-

byggelsen genomförs kan byggherren förvärva marken i enlighet med avtalet.13  

 

Med kommunala särkrav åsyftas krav uppställda av en enskild kommun på ett bygg-

nadsverks tekniska egenskaper som går utöver vad som stadgas i PBL, plan- och bygg-

																																																								
10 Prop. 2009/10:215 s 177.  
11 A prop s 209. 
12 Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: fastighetsnomenklatur, s 212 f. 
13 A a s 213 f. 
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förordningen (2011:338) (PBF) eller Boverkets byggregler (BBR).14 I samband med 

lagändringen infördes ett uttryckligt förbud mot sådana krav i 8 kap. 4 a § PBL. Förbu-

det gäller när kommuner ställer tekniska egenskapskrav på ett byggnadsverk vid plan-

läggning, andra ärenden vid genomförande av detaljplaner samt vid genomförande av 

en detaljplan.15  Från förbudet undantas vissa i paragrafen angivna fall. Förbudet inne-

bär exempelvis att kommuner i exploateringsavtalet inte får ställa krav på att en bygg-

nad ska ha lägre energianvändning än vad som anges i BBR.16  

 

1.6 Disposition 

I avsnitt 2 redogörs kort för bakgrunden till den lagändring som trätt i kraft genom SFS 

2014:900. I avsnittet redogörs även för de utredningar som föregick propositionen samt 

motiven bakom bestämmelserna. I avsnitt 3 utreds exploateringsavtalets syfte och inne-

håll. I avsnittet behandlas även andra rättskällor som ger stöd för tillämpningen samt 

kommunens kompetens och befogenhet avseende exploateringsavtal. I avsnitt 4 identi-

fieras och utreds vilka åtaganden som typiskt sett är aktuella att vidta eller finansiera 

med fokus på rekvisiteten i de aktuella bestämmelserna i PBL. Avsnitt 5 behandlar 

kommunala särkrav. I avsnitt 6 granskas särskilt vad som gäller för åtaganden som rör 

sanering och i avsnitt 7 diskuteras upphandlingsrättsliga aspekter på exploateringsavtal. 

I avsnitt 8 analyseras exploateringsavtal i allmänhet och lagändringen genom SFS 

2014:900 i synnerhet. Därtill diskuteras rättsläget de lege ferenda.  

 

 

2 Lagreglering av exploateringsavtal 
 

2.1 Rättsläge före 1 jan 2015 

Det rättsliga stödet för att teckna exploateringsavtal före lagregleringen följde inte ut-

tryckligen av PBL utan ansågs av Kalbro och Lindgren följa av allmänna och särskilda 

rättsregler för planering och genomförande.17 De rättsliga begränsningarna avseende de 

krav som ställdes i exploateringsavtalet utgjordes ytterst av regeringsformen (1974:152) 

																																																								
14 Prop. 2013/14:126 s 225.  
15 A prop s 213-217. 
16 SKL cirkulär 14:36 s 14. 
17 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 4 uppl, s 135 f.  
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(RF) och de i RF reglerade principerna om legalitet, objektivitet samt likhet. Därtill be-

gränsades avtalsfriheten av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för-

mögenhetsrättens område (AvtL) samt kommunallagen (1991:900) (KL). Kalbro och 

Mattsson förespråkade i en artikel att exploateringsavtalen skulle lagregleras i syfte att 

göra avtalsinnehållet rimligt, transparant och förutsägbart. Artikelförfattarna noterade 

att det saknades en modern lagstiftning som tog sikte på exploateringsavtalens utform-

ning, att exploateringsavtalen tillämpades på ett varierande sätt mellan kommunerna 

samt att flera exploateringsavtal innehöll avtalsvillkor som saknade lagstöd.18 

 

I propositionen till lagändringen anfördes att den rättsliga grunden för att teckna exploa-

teringsavtal tidigare bestod av två delar. Den ena delen utgjordes av 1 kap. 2 § PBL, 

d.v.s. det kommunala planmonopolet. Den andra delen utgjordes av de idag upphävda 

exploatörsbestämmelserna, d.v.s. 6 kap. 3-10 och 12 §§ ÄPBL. Bestämmelserna regle-

rade främst upprättande av fastighetsplaner och en ordalydelsestolkning gav således 

inget uttryckligt stöd för att ingå exploateringsavtal.  I propositionen anfördes vidare att 

de angivna bestämmelserna tillämpats i liten utsträckning samt att avtalen  i många fall 

haft ett vidare perspektiv än vad som ursprungligen varit avsett.19 Propositionen följde 

till stora delar det resonemang som fördes i SOU 2012:91, av vilken följer att villkoren i 

exploateringsavtalet ska ses som ett uttryck för kommunens myndighetsutövning. I ut-

redningen påtalades risken för att kommunen utnyttjade sin ställning vid avtalsförhand-

lingar.20 Vad avser rättspraxis på området konstaterades att den varit sparsam och ut-

gjordes av en handfull rättsfall, vilket kan sägas bero på att aktörerna inte ville stöta sig 

med kommunen där de avser bedriva byggverksamhet. För mindre byggherrar antogs att 

ekonomiska skäl hindrade dem från att ifrågasätta kommunens villkor i exploaterings-

avtal.21 

 

Som sammanfattning av det tidigare rättsläget kan fastslås att exploateringsavtal i olika 

former ingicks men att lagstödet utgjordes av bestämmelser med delvis annat syfte. Att 

antalet tvister förekom i ringa utsträckning kan troligtvis förklaras av att exploatörerna 

var måna om att samarbeta med kommunerna, inte minst på grund av det kommunala 

																																																								
18 Kalbro, Thomas, Mattsson, Hans, Exploateringsavtal mellan kommun och byggherre: Oklart lagstöd 
och problematisk tillämpning, Ekelund m.fl., Skrifter till Anders Victorins minne, s 288-290. 
19 Prop. 2013/14:126 s 155.  
20 SOU 2012:91 s 200.  
21 A bet s 208.  
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planmonopolet. I syfte att utröna de motiv som låg bakom lagregleringen bör de utred-

ningar som föregick propositionen granskas närmare.  

 

2.2 Motiv bakom lagändring 1 jan 2015 

2.2.1 SOU 2012:86 

I ett kommittédirektiv beslutades under 2011 att utreda vissa frågor i syfte att underlätta 

byggandet i Sverige. Utredaren fick främst i uppdrag att utreda och kartlägga kommu-

nernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i PBL, PBF och 

BBR.22 I direktivet ingick även att lämna författningsförslag i lämpliga delar. I decem-

ber 2012 överlämnades delbetänkandet SOU 2012:86. Utredningen föreslog en defi-

nition av genomförandeavtal, en stoppbestämmelse avseende krav på tekniska egen-

skaper som gick utöver PBL eller föreskrifter meddelade med stöd av PBL samt att 

Mark- och miljödomstolen skulle bli första instans för överklagande av detaljplaner 

istället för länsstyrelsen.23 I utredningen påpekades att kommunala särkrav inte heller 

före lagändringen explicit var tillåtna i exploateringsavtal.24 En ”stoppbestämmelse” fö-

reslogs i utredningen för att komma till rätta med de individuella krav som vanligen 

uppställdes i genomförandeavtal. Kraven skulle inte få gå utöver de krav som ställs i 

Boverkets byggregler.25 I utredningens författningsförslag förordades en bestämmelse i 

6 kap. PBL med syfte att exploateringsavtal inte skulle få innehålla krav avseende plan-

genomförande som gick utöver bestämmelserna i 6 kap. PBL.26 

 
2.2.2 SOU 2012:91 

SOU 2012:91 utgjorde ett delbetänkande i syfte att utreda ett effektivare plangenomfö-

rande. Enligt kommittédirektivet skulle en särskild utredare se över reglerna om genom-

förande av detaljplan samt belysa förutsättningarna och lämpligheten att genom lag re-

glera förfarandet kring och innehållet i exploateringsavtal. Utredaren skulle även lämna 

de författningsförslag som ansågs nödvändiga.27  I utredningen konstaterades att ut-

gångspunkten som följde av exploatörsbestämmelserna och den kompletterande lagstift-

ningen om ansvar och ersättning varit att byggherren skulle svara för kostnader för all-

																																																								
22 Kommittédirektiv 2011:100, s 1. 
23 SOU 2012:86 s 13.  
24 A bet s 59.  
25 A bet s 69. 
26 A bet s 23. 
27 Kommittédirektiv 2011:104, s 1.  
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männa platser och VA-anläggningar inom det aktuella planområdet och på den egna 

kvartersmarken. Investeringar för övriga anläggningar skulle dock bekostas av det all-

männa.28 I utredningen anfördes att det fanns skäl för en lagreglering i syfte att bidra till 

bättre förutsägbarhet och balans mellan parterna.29 Vad gäller åtaganden i exploate-

ringsavtal framhölls att det fanns skäl att tydliggöra gränserna för kommunens och 

byggherrens ”ekonomiska och andra åtaganden”.30 Vidare anfördes att en förutsättning 

för byggherrens åtaganden bör vara ett politiskt beslut i ett tidigt skede där kommunens 

avsikter framgår. Av det politiska programmet skulle kommunens utgångspunkter och 

mål framgå.31 Utredarens ståndpunkt var även att exploateringsavtal skulle kunna om-

fatta åtgärder utanför området för detaljplanen ifall det förelåg särskilda skäl. Med sär-

skilda skäl åsyftades i sammanhanget att åtgärderna skulle vara nödvändiga för planens 

genomförande eller på annat sätt direkt föranledda av planen, även om åtgärderna före-

togs utanför området för detaljplanen.32 Ett exploateringsavtal ansågs kunna reglera alla 

ekonomiska mellanhavanden mellan kommunen och en byggherre. Även andra frågor 

med ekonomiska konsekvenser ansågs kunna regleras i exploateringsavtalet, vilket ex-

emplifierades genom sanering av förorenad mark, gestaltningsprogram samt utform-

ningen av allmänna platser.33 I utredningen framhölls att Lantmäteriet var den myndig-

het som ansågs bäst lämpad att bedöma innebörden av ett exploateringsavtal.34 Utreda-

ren menade att ett samråd med Lantmäteriet var önskvärt i ett tidigt skede av processen. 

Det skulle därutöver föreligga ett krav för Lantmäteriet att under granskningstiden yttra 

sig över förslaget till exploateringsavtal om det inte ansågs obehövligt.35 

 
2.2.3 SOU 2013:34 

I slutbetänkandet SOU 2013:34 föreslogs ett förenklat förfarande för detaljplaner samt 

att exploatörsbestämmelserna skulle upphävas. I utredningen ansågs att översiktsplanen 

skulle få ett mer betydande inflytande och att översiktsplanen borde vara det forum där 

många frågor klaras ut.36 I det fall översiktsplanen uppfyllde vissa kriterier och tydligt 

redovisade markanvändningen, skulle det i vissa fall inte föreligga något krav på detalj-

																																																								
28 SOU 2012:91 s 195.  
29 A bet s 254. 
30 A bet s 265. 
31 A bet s 268. 
32 A bet s 269. 
33 A bet s 270.  
34 A bet s 273. 
35 A bet s 273. 
36 SOU 2013:34 s 15. 
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plan.37 I utredningen fanns även förslag på att enklare kunna upphäva äldre detaljplaner 

samt ändrade bestämmelser om genomförandetid.38 

 

2.2.4 Proposition 2013/14:126  

I mars 2014 överlämnades regeringens proposition 2013/14:126 En enklare planprocess 

till riksdagen. Propositionen innehöll ett övergripande förslag om att förenkla detaljpla-

neprocessen genom att göra ett enkelt planförfarande till standardförfarande. I proposit-

ionen anfördes i enlighet med de tidigare utredningarna avseende exploateringsavtal att 

Lantmäteriets roll i planeringsprocessen skulle tydliggöras, att kommuner skulle vara 

skyldiga att anta riktlinjer för exploateringsavtal samt att exploateringsavtalens materi-

ella innehåll skulle lagregleras.39  Gällande exploateringsavtalens materiella innehåll de-

lade propositionen till stor del synsättet från SOU 2012:91, d.v.s. att exploateringsavta-

lens innehåll skulle lagregleras samt att det av PBL skulle framgå vilka åtaganden som 

är tillåtna.40 Det rekvisit som i 6 kap. 40 § PBL anger att åtaganden ska vara nödvändiga 

för detaljplanens genomförande exemplifierades i propositionen med kommunikationer 

till och från ett område, avhjälpande av markföroreningar samt andra säkerhets- och 

skyddsåtgärder.41 Vad gäller rekvisitet om att åtgärderna ska stå i rimligt förhållande till 

nyttan av planen anfördes att överenskommelserna ska vara skäliga med hänsyn till ex-

ploateringens art och omfång samt den nytta de avtalsslutande parterna har av att detalj-

planen genomförs på ett bra sätt. Begränsningar i vilka åtaganden som skulle tillåtas ut-

gjordes uttryckligen till åtaganden om s.k. social infrastruktur. I propositionen motive-

rades ett sådant förbud med att det förekommit att kommuner reglerat frågor om att ex-

ploatören skulle uppföra eller bidra till kostnaderna för anläggningar som kommunen 

har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla. Sådana anläggningar exemplifierades 

med byggnader för vård, skola och omsorg.42 I lagförslaget ingick även förfaranderegler 

för hur exploateringsavtal ska ingås, krav på att kommunalt uppställda riktlinjer för ex-

ploateringsavtal samt upphävande av exploatörsbestämmelserna. Riktlinjerna syftar till 

att en exploatör i god tid ska kunna sätta sig in i vilka krav och förutsättningar han kom-

mer mötas av under förhandlingarna med kommunen.43  

																																																								
37 SOU 2013:34 s 16.  
38 A bet s 18. 
39 Prop. 2013/14:126 s 146-159. 
40 A prop s 156.  
41 A prop s 156 f.  
42 A prop s 158 f. 
43 A prop s 150. 
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I förhållande till utredningarna följde propositionen till stor del betänkandet i SOU 

2012:91 och samtliga förslag överensstämmer helt eller delvis med förslagen i utred-

ningen. Lantmäterimyndighetens roll begränsades dock i jämförelse med utredningen 

till att avse vad myndigheten ska verka för i samrådet, att myndigheten ska yttra sig i 

granskningsskedet samt att myndigheten ska ge råd om tillämpningen av bestämmelser i 

PBL.44 Förslagen om att Lantmäteriet skulle verka för förenlighet med övriga bestäm-

melser samt lämna ett yttrande om lagenligheten antogs dock inte, vilket motiverades av 

att Lantmäteriet istället skulle ge råd om tillämpningen av bestämmelser om exploate-

ringsavtal.45   

 

 

3 Exploateringsavtal 
 

3.1 Definition 

Exploateringsavtal definieras i 1 kap. 4 § PBL som ett avtal om genomförande av en de-

taljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark 

som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbygg-

nad av statlig transportinfrastruktur. I anslutning till definitionen av begreppet anfördes 

i  SOU 2012:86 att exploateringsavtal även skulle innefatta fall där avtalet avser både 

privat och kommunal mark.46 I SOU 2012:91 konstaterades att någon officiell termino-

logi inte förelåg och att termen exploateringsavtal skulle användas när byggherren äger 

merparten av den mark som byggprojektet avser och där kommunens förhandlingsposit-

ion grundas på det kommunala planmonopolet.47 Av definitionen i 1 kap. 4 § PBL fram-

går att exploateringsavtal inte omfattar avtal om utbyggnad av statlig infrastruktur. I 

propositionen motiverades avgränsningen mot statlig transportinfrastruktur av att ut-

byggnader i sådana fall kommer till stånd efter planläggning med stöd av väglagen 

(1971:948) eller lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Vid uppförande av sådana 

anläggningar, vilka ofta sker genom statliga myndigheter såsom Trafikverket, är det en-

																																																								
44 Prop. 2013/14:126 s 144 f.  
45 A prop s 145. 
46 SOU 2012:86 s 69.  
47 SOU 2012:91 s 191 f.  
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ligt definitionen inte fråga om ett exploateringsavtal och ett avtal kan således ingås utan 

beaktande av kommunens riktlinjer eller övriga bestämmelser om exploateringsavtal.48 

 

I propositionen berördes inte frågan om ett exploateringsavtal är att hänföra till ett civil-

rättsligt eller offentligrättsligt avtal. I SOU 2012:91 ansågs avtalet vara civilrättsligt. 

Kalbro menar emellertid att det för exploateringsavtalen gäller bestämmelser som går 

utanför rent civilrättsliga överenskommelser. Villkoren i exploateringsavtalen måste 

därför ha stöd i den offentligrättsliga regleringen, d.v.s. PBL samt allmänna rättsreg-

ler.49 Att hänföra tvister antingen till allmän domstol eller förvaltningsdomstol är därför 

förenat med viss svårighet och bedömningen bör göras i det enskilda fallet. Frågor om 

beslutsordning, delegation och andra förvaltningsrättsliga frågor bör givetvis prövas i 

förvaltningsdomstol. Förhållanden mellan parterna i avtalet bör dock i viss mån kunna 

prövas i allmän domstol, särskilt avseende åtaganden som inte fullföljts enligt avtalet.   

 

3.2 Exploateringsavtalets syfte och innehåll 

Exploateringsavtalets huvudsakliga syfte är att reglera överenskommelser om hur en 

exploatering ska genomföras. Parterna i avtalet är vanligtvis en kommun samt en bygg-

herre. Beroende på vilken typ av exploatering som ska genomföras kan innehållet vari-

era i omfattning. I avtalet regleras vanligen allt från bebyggelsens utformning till ansvar 

för sanering av mark, marköverlåtelser och utförande av andra kommunala anlägg-

ningar.50 Ett exploateringsavtal initieras när någon avser att utföra en åtgärd enligt 5 

kap. PBL, d.v.s. en sådan åtgärd som innebär att en detaljplan antas, ändras eller upp-

hävs. Efter upprättandet av ett exploateringsavtal får såväl kommunen som byggherren 

klarlagt vem som ska bekosta åtgärder, hur exploateringen ska gå till samt andra avtals-

villkor som är av betydelse. Exploateringsavtalet fyller också en funktion att lämna in-

syn i arbetet i stort men även lämna insyn i avtalens villkor och utformning.51 

 

Det framgår inte uttryckligen av lagförarbeten eller PBL om det är möjligt att ingå ex-

ploateringsavtal vid bebyggelse inom en befintlig detaljplan. Sett i ljuset av att bestäm-

melserna behandlar genomförande av detaljplaner samt att åtgärderna enligt 6 kap. 40 § 

																																																								
48 Prop. 2013/14:126 s 288. 
49 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 5 uppl, s 135.  
50 A a s 135.  
51 SOU 2012:91 s 256. 
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PBL ska vara nödvändiga för detaljplanens genomförande bör det inte föreligga något 

stöd för att ingå ett exploateringsavtal om det inte är i anslutning till antagande, ändring 

eller upphävande av en detaljplan. Ytterligare argument för en sådan tolkning är att ex-

ploateringsavtalet ingås i anslutning till antagandet av en detaljplan samt att det i övriga 

fall inte är fråga om ett plangenomförande.  

 

3.3 Rättsligt stöd 

3.3.1 Det kommunala planmonopolet 

Det kommunala planmonopolet grundas på 1 kap. 2 § PBL och innebär att det är en 

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Kommuner 

ges således ensamrätt att anta detaljplaner enligt PBL. Däremot kan underlag för att 

fatta beslut tas fram av utomstående aktörer. I enkelt ordalag är det ytterst kommunen 

som bestämmer hur marken ska användas eftersom detaljplaner vinner laga kraft genom 

kommunala beslut. En detaljplan kan initieras genom att en byggherre ansöker om plan-

besked i enlighet med 5 kap. 2 § PBL. I planbeskedet ska kommunen redogöra för sin 

avsikt med området och om planläggning ska påbörjas. I planbeskedet ska kommunen 

även ge en övergripande tidpunkt när de bedömer att planen kan komma att antas.52 Ett 

positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan kommer att antas, 

utan endast att ett visst planarbete ska påbörjas.53  Utöver planförslaget ska kommunen 

ha genomfört samråd och ställt ut förslaget för granskning innan detaljplanen kan antas.  
 

Kommunens kompetens och befogenhet är dock inte oinskränkt. Grundläggande be-

stämmelser om kommunernas självstyre finns i RF. Av 14 kap. 1 § RF följer att beslu-

tanderätten utövas av valda församlingar och av 14 kap. 2 § RF följer att kommunerna 

sköter lokala och regionala angelägenheter. Närmare bestämmelser om kommuner finns 

i KL. Självstyret kan även begränsas genom beslut i riksdagen, författningar och enligt 

andra kompetensbegränsande principer.  

 

3.3.2 Kommunala riktlinjer för exploateringsavtal 

För kommuner som avser att ingå exploateringsavtal föreligger sedan lagändringen ett 

krav på att anta riktlinjer innehållande utgångspunkter och mål för sådana avtal i enlig-

het med 6 kap. 39 § PBL. Bestämmelsen motiverades i propositionen av att exploatören 
																																																								
52 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 4 uppl, s 37.  
53 SOU 2015:109 s 157. 
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i god tid ska kunna sätta sig in i vilka krav och förutsättningar som kommunen kommer 

att ställa i avtalet.54 Riktlinjerna är generella för kommunen och behöver inte vara kopp-

lade till ett visst avtal eller detaljplaneområde.55 Syftet med riktlinjerna är att ange när, 

under vilka förhållanden och inom vilket område kommunen avser ingå exploaterings-

avtal. Av riktlinjerna ska även framgå vilka åtgärder kommunen avser att ålägga exploa-

törer samt andra avsikter som kan vara av betydelse. Riktlinjerna är vägledande till sin 

natur och syftar till att skapa transparens och ökad tydlighet i förhandlingarna.56 Med 

hänsyn till riktlinjernas vägledande funktion är de inte bindande för kommunen eller 

exploatören. I propositionen framhålls dock att det ligger i sakens natur att kommuner 

väntas följa de riktlinjer som har beslutats.57 Att anta riktlinjer utgör inte en förutsätt-

ning för ingåendet av ett exploateringsavtal, vilket innebär att ett avtal ska anses giltigt 

även om det ingåtts utan upprättade riktlinjer.58  

 

SKL har i ett cirkulär förtydligat vad de anser bör framgå av riktlinjerna.59 Enligt SKL 

bör av riktlinjerna framgå principer för kostnadsfördelning, krav på utformning och 

standard av gator, vägar och platsmark, krav på åtaganden före bebyggelse, krav på sä-

kerhet i form av bankgarantier, förekomsten av gestaltningsprinciper samt den tidsmäss-

iga beredningen. Det som SKL har anfört synes tillsammans med vad som framgår av 6 

kap. 39-42 §§ PBL generellt sett ha utgjort grunden för kommunala riktlinjer som de ser 

ut idag.60  

 

Med ovanstående i beaktande är det anmärkningsvärt att lagstiftaren har valt att införa 

en skyldighet för kommuner att anta riktlinjer men inte infört någon sanktion för det fall 

ett exploateringsavtal ingås utan upprättade riktlinjer eller i övrigt inte följs. I samband 

med lagregleringen av exploateringsavtal ändrades överklagandeordningen genom en 

ny bestämmelse i 13 kap. 1 § p. 8 PBL till att kommunens beslut om riktlinjer överkla-

gas i den ordning som gäller för laglighetsprövning.61 Om en kommun antagit riktlinjer 

som är lagenliga till sitt innehåll krävs därför att klaganden kan visa att beslutet faller in 

																																																								
54 Prop. 2013/14:126 s 150. 
55 A prop s 302 f.  
56 A prop s 150 f.  
57 A prop s 151.  
58 A prop s 151 f. 
59 SKL cirkulär 14:46 s 12.  
60 Se riktlinjer för exploateringsavtal i Göteborgs kommun, Norrköpings kommun samt Umeå kommun.  
61 Prop. 2013/14:126 s 35. 
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under någon av prövningsgrunderna i 10 kap. 8 § KL för att beslutet ska kunna upphä-

vas. Förutsatt att beslutet tagits i laga ordning är möjligheterna till framgång med en så-

dan talan begränsade.   

 
3.3.3 Plan- och byggförordning (2011:338) 

I PBF finns tillämpningsföreskrifter till PBL, vilka utfärdas med stöd av bemyndi-

ganden i 16 kap. PBL.  Förordningen innehåller bestämmelser i flera delar såsom defi-

nitioner, krav, bestämmelser om krav och tillsyn samt funktions- och säkerhetsåtgärder. 

I förordningen finns inga uttryckliga föreskrifter om exploateringsavtal. Det som indi-

rekt kan påverka exploateringsavtalen är dock bestämmelserna om planer och områdes-

bestämmelser i 2 kap, kraven på byggnadsverk i 3 kap. samt bemyndiganden till Bover-

ket i 10 kap. PBF. 

 

3.3.4 Boverkets föreskrifter 

I enlighet med 10 kap. PBF får Boverket meddela de föreskrifter som behövs för till-

lämpningen inom 14 olika områden, däribland utformningskrav, tekniska egenskaps-

krav och allmänna platser. Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd 

miljö, fysisk planering samt byggande och förvaltning av bebyggelse.62 Boverket har 

gett ut sina föreskrifter och allmänna råd i BFS 2011:6 som innehåller ett stort antal fö-

reskrifter och råd om exempelvis tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, 

material, energihushållning och bullerskydd. Föreskrifterna är relativt tekniska i sin ut-

formning. Med stöd av föreskrifterna finns gällande krav på energianvändning, upp-

värmning och andra krav som skulle kunna ställas på byggnader i ett exploateringsavtal. 

 

3.4 Detaljplaneprocessen 

3.4.1 Detaljplaneprocessen före antagande 

Förfarandet vid upprättandet av detaljplaner innebär en avvägning mellan de berördas 

inflytande och rättssäkerhet å ena sidan samt en effektiv behandling å andra sidan.63 I 

syfte att åskådliggöra i vilket skede exploateringsavtalet tecknas syftar detta avsnitt till 

att redogöra för processen när en detaljplan upprättas, antas eller ändras.  

  

																																																								
62 1 § Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket.  
63 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 4 uppl, s 37. 
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En aktuell översiktsplan ska finnas i varje kommun i enlighet med 3 kap. PBL. Över-

siktsplanen är inte bindande utan ska ange den långsiktiga inriktningen av den fysiska 

miljön. Några föreskrifter om översiktsplanens detaljeringsgrad finns inte utöver 5 kap. 

PBL.64 Utöver översiktsplanen kan kommunen underlätta planeringen genom kvalitets- 

och utvecklingsprogram, av vilka det framgår vilka avsikter som kommunen har.65  

 

Detaljplaneändringen initieras genom en ansökan om planbesked i enlighet med 5 kap. 

2-5 §§ PBL. När marken är privatägd kan initiativet tas av byggherren själv genom en 

informell kontakt eller genom en formell ansökan.66 I begäran om ett planbesked ska 

ändamålet och den ungefärliga omfattningen beskrivas. Om planbeskedet är positivt ska 

kommunen inleda planarbetet. Någon garanti för detaljplanens genomförande föreligger 

dock inte och kommunen kan under hela skedet välja att avbryta planarbetet.67 I det fall 

kommunen bedömer att det behövs ska ett planprogram upprättas och en dialog påbör-

jas med de som berörs av detaljplanen. I detta skede får även riktlinjerna för exploate-

ringsavtal och eventuella markanvisningar betydelse då syftet med riktlinjerna delvis är 

att klargöra processen inför en detaljplaneläggning. Ifall detaljplanen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas samt bli föremål för samråd och granskning.68 

 

3.4.2 Val av förfarande 

Detaljplaner som påbörjats efter 1 jan 2015 hanteras enligt standardförfarande, utökat 

förfarande eller samordnat förfarande. Vilket förfarande som tillämpas påverkar hur 

samråd och granskning ska genomföras.69 Det grundläggande förfarandet är standard-

förfarande i enlighet med 5 kap. 6 § PBL, vilket innebär att kommunen ska ha tagit fram 

ett planförslag, haft samråd om förslaget och låtit det granskas enligt 5 kap. 8-37 §§ 

PBL innan detaljplanen kan antas. Ett utökat förfarande ska enligt 5 kap. 7 § PBL an-

vändas för en detaljplan som inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 

granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. För samordnat förfarande tillämpas 5 kap. 7 a § PBL med 

innebörden att förfarandet kan användas om kommunen anser det lämpligt, förenligt 
																																																								
64 SOU 2015:109 s 153 f.  
65 A bet s 156.  
66 A bet s 159.  
67 A bet s 156 f.  
68 A bet s 158 f.  
69 A bet s 65. 
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med översiktsplanen och är för en verksamhet som tillståndsprövats med stöd av miljö-

balken (1998:808) (MB) samt för åtgärder som prövats enligt väglagen (1971:948) eller 

enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.70 Om ett samordnat förfarande till-

lämpas kan kommunen undvika dubbelprövningar vid större infrastrukturprojekt samt 

tillämpa gemensamma samråd.71 

 
3.4.3 Utredningar före detaljplaneläggning 

Kommunerna har givits en stor valfrihet att bestämma i vilken form och i vilket skede 

utredningar ska genomföras.72 Vid exploateringsprojekt av större omfattning  kan utred-

ningskostnaderna vara betydande, exempelvis i fråga om undersökningar av mark- och 

vattenförhållanden eller bullernivåer. Om byggherren medverkar från start kan ansvars-

fördelningen mellan kommunen och byggherren tydliggöras i ett tidigt skede. Kommu-

nerna råder dock inte över sådana utredningar som företas av staten genom exempelvis 

Trafikverket eller länsstyrelsen.73 Kalbro och Lindgren anser att fördelningen av kost-

nader av det ovan nämnda slaget är en fråga som kan regleras i avtal utanför exploate-

ringsavtalet och kan ses som ett ”letter of intent”.74 Situationen kan dock problemati-

seras i högre grad. Finns lagstöd för en sådan tolkning? Hur förhåller sig ett sådant avtal 

till exploateringsavtalet?  

 

Det avtal som Kalbro och Lindgren benämner som ett ”letter of intent” bör närmast vara 

att anse som ett planavtal. Den rättsliga grunden för en kommun att ta ut avgifter för så-

dana avtal följer av 12 kap. 8-10 §§ PBL. Kommunen bör i dessa fall ha befogenhet att 

förskjuta kostnader för undersökningar och utredningar till exploatören, med iaktta-

gande av självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §  KL. Situationen kan dock ifrågasättas på 

två grunder. För det första innebär en full kostnadstäckning att det saknas incitament för 

kommunen att bedriva utredningarna så kostnadseffektivt som möjligt. Exploatörens in-

flytande över utredningarnas omfattning blir därvid litet. För det andra innebär kost-

nadstäckningen att mindre resursstarka byggherrar får en nackdel gentemot större bygg-

herrar då kostnaderna kan vara svåra att förutse samt uppgå till höga belopp.  

 

																																																								
70 Prop. 2009/10:170 s 242-244. 
71 Prop. 2013/14:126 s 77. 
72 SOU 2015:109 s 161 f.  
73 A bet s 163 f.  
74 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 5 uppl, s 134.  
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I relation till exploateringsavtal bör det vara möjligt att i kommunens riktlinjer fastslå 

om och på vilket sätt kostnaderna ska fördelas samt när kostnaderna ska erläggas. Ett 

föravtal bör även kunna beaktas i förhandlingarna när exploateringsavtalet ingås. I ett 

längre perspektiv vore det även önskvärt med en mer utförlig reglering i syfte att på för-

hand kunna fastställa fördelningen av kostnaderna i en högre utsträckning.  

 

I relation till planavtal bör följande nämnas om regleringen i 4 kap. PBL. I 4 kap. PBL 

finns dels obligatoriska planbestämmelser, dels frivilliga planbestämmelser. Av intresse 

är 4 kap. 2 § PBL, av vilken det följer att kommunen prövar lämpligheten av detaljpla-

nen. I 4 kap. 11-16  §§ PBL stadgas vad kommunen i en detaljplan får bestämma. No-

terbart i sammanhanget är att kommunen får bestämma om bebyggandets omfattning, 

byggnaders användning samt andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och 

lägenheternas storlek. 4 kap. 14 § PBL ger kommuner möjlighet att villkora bygglov el-

ler startbesked med att vissa villkor ska uppfyllas. Ett sådant exempel är 4 kap. 14 § p. 4 

PBL som ger möjlighet att villkora bygglov eller startbesked med att markens lämplig-

het ska säkerställas genom att markföroreningar avhjälps eller andra skydds- eller sä-

kerhetsåtgärder vidtas. 4 kap. 14 § p. 5 PBL ger kommuner möjlighet att villkora lov el-

ler startbesked med att åtgärder avseende olägenheter för omgivningsbuller ska ha vid-

tagits.  

 
3.4.4 Beslutsordning   

Vanligtvis ingås exploateringsavtalet före detaljplanen antas och kan villkoras av att de-

taljplanen ska träda i kraft.75 Beslutsordningen framgår av 5 kap. 27-32 §§ PBL. Detalj-

planer ska huvudsakligen antas av kommunfullmäktige, besluten kan dock delegeras till 

kommunstyrelse eller byggnadsnämnd ifall antagandet är av rutinkaraktär eller av ringa 

intresse från en allmän synpunkt. Kommunfullmäktige bör dock anta detaljplaner för 

större områden, detaljplaner med motstridiga intressen eller detaljplaner som medför 

större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.76 Ett kommunalt beslut att anta 

detaljplan överklagas till länsstyrelsen.  

																																																								
75 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 5 uppl, s 134.  
76 Prop. 1985/86:1 s 624 f.  
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4 Åtaganden enligt 6 kap. 39-42 §§ PBL 
 

4.1 Riktlinjer 

Av 6 kap. 39 § PBL följer att kommunen ska anta riktlinjer för exploateringsavtal. Rikt-

linjerna ska innehålla utgångspunkter och mål för avtalen samt grundläggande principer 

för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet samt andra förhållanden. 

Detta avsnitt syftar inte till att i detalj redogöra för riktlinjernas innehåll, utan hänvisar i 

den delen till avsnitt 3.3.2 samt 8.1.2.  

 

4.2 Tillåtna åtaganden 

4.2.1 Lydelse 

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 

och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna 

ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i 

byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes 

nytta av planen.  

 

Av den ovan nämnda lydelsen i 6 kap. 40 § PBL följer rekvisiten för de åtaganden som 

kan regleras i exploateringsavtalet. I de följande avsnitten granskas rekvisiteten att 

vidta, att finansiera, nödvändiga åtgärder samt rimligt förhållande till nyttan av planen. 

 
4.2.2 Att vidta 

Ett exploateringsavtal får enligt lydelsen i 6 kap. 40 § PBL innehålla åtagande för bygg-

herren att vidta åtgärder av olika slag, såsom anläggande av gator och andra allmänna 

platser. Vad som ska förstås av begreppet vidta och hur det ska tolkas i relation till fi-

nansiera framgår inte uttryckligen av propositionen. Anledningen står att finna i att det 

tidigare förekom att exploatören avstod mark eller bekostade anläggandet av gator och 

avlopp för att sedan överlämna dessa till kommunen. I gengäld avstod kommunen från 

att ta ut avgifter från exploatören och någon upphandlingsskyldighet ansågs därför inte 

föreligga.77 Sedan domen i mål C-399/98 La Scala har det däremot ansetts föreligga en 

																																																								
77 SOU 2012:91 s 275 f samt SKL cirkulär 2003:109 s 3.  



	 19 

skyldighet att upphandla sådana anläggningar även om de kostnadsfritt överlämnas till 

kommunen. Att lagstiftaren valt att införa rekvisitet vidta parallellt med finansiera bör 

således ha ett samband med den situation där exploatören uppför anläggningar för att 

sedan överlämna dem till kommunen. Ur ett terminologiskt perspektiv skulle vidta-

gande av en åtgärd i en sådan situation kunna ersätta att finansiera i det fall ingen er-

sättning utbetalas. Sådana villkor i exploateringsavtal ska dock anses som ett köp av en 

byggentreprenad och därför föregås av upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU).78 Att lagstiftaren valt att införa rekvisitet vidta är dock något be-

synnerligt med hänsyn till att den gängse uppfattningen varit att anläggningarna ska 

upphandlas även om de överlämnas till kommunen utan kostnad. Möjligen skulle rekvi-

sitet få en större innebörd och skulle dessutom kunna kvarstå oförändrat om det fast-

slogs att någon upphandlingsskyldighet inte förelåg. Det är dock olyckligt att det i pro-

positionen inte tydliggörs i högre utsträckning huruvida detta är att anse som en upp-

handlingssituation och hur rekvisitet ska tolkas.  

 

Propositionen överensstämmer i stort med vad som föreslogs i SOU 2012:91, dock an-

vändes i SOU 2012:91 termen ombesörja istället för vidta. Något skäl till varför rege-

ringen valde den senare termen framgår inte av propositionen. Någon skillnad utöver 

den rent stilistiska bör därför inte föreligga. Trots den nyligen genomförda lagändringen 

råder det fortfarande en viss oklarhet avseende upphandlingsskyldigheten, vilket ut-

vecklas ytterligare i avsnitt 7.  

 
4.2.3 Att finansiera 

I propositionen uttalas att åtgärder för iordningsställande av gator, vägar, andra all-

männa platser samt anläggningar för vatten och avlopp kan vara aktuella att finansieras 

av byggherren.79 Utgångspunkten för bestämmelsernas införande angavs i propositionen 

vara de upphävda bestämmelserna som fanns i 6 kap. 3-10 och 12 §§ ÄPBL. Något ut-

rymme att ta ut kostnader utöver de faktiska kostnaderna torde inte vara för handen utan 

begränsas genom självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL. Kommunen får således ta ut 

befogade kostnader. Om ett överskott uppstår ska det tillföras verksamheten och ifall 

det lämnas till förvaltningen ska det hållas isär från övriga medel.80 

																																																								
78 SOU 2012:91 s 275 f.  
79 Prop. 2013/14:126 s 156.  
80 Prop. 1993/94:188 s 81-88.  
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Utöver självkostnadsprincipen följer begränsningar i fråga om vilka kostnadsslag och 

vilka belopp som ska anses godtagbara av de övriga rekvisiten i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

Åtgärderna måste vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras, stå i rim-

ligt förhållande till nyttan av planen och får inte avse åtaganden om att bekosta anlägg-

ningar för social omsorg. Vilka åtaganden som ska anses tillåtna beror därmed till stor 

del på den enskilda exploateringen. Att finansiering av ett åtagande i ett fall anses upp-

fylla rekvisiten hindrar därför inte att samma åtagande i ett annat fall bedöms an-

norlunda. En sådan situation kan föreligga vid åtgärder för avhjälpande av föroreningar 

eller åtgärder för att kommunikationer till och från området ska fungera.81 På samma 

sätt kan kostnaden för de aktuella åtagandena i ett fall anses stå i rimligt förhållande till 

nyttan av planen men i ett annat fall inte. En prövning av varje åtagande i det individu-

ella fallet är därför alltid att föredra.  

 
4.2.4 Nödvändiga åtgärder 

Av 6 kap. 42 § PBL följer att åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Åtgärderna behöver dock inte vara inom det specifika planområdet 

utan kan omfatta åtgärder som är direkt föranledda av detaljplanen.82 Åtgärder som be-

hövs för kommunikationer, trafikreglering eller andra investeringar i den tekniska infra-

strukturen kan anses nödvändiga. Finansiering av avfarter till ett nytt köpcentrum kan 

således anses nödvändigt, även i det fall åtgärderna vidtas utanför det område som den 

aktuella detaljplanen avser.83 Skydds- och säkerhetsåtgärder kan vara nödvändiga ifall 

de vidtas för att göra marken lämplig för bebyggelse, dock framgår av propositionen 

inget närmare klargörande för i vilka situationer sådana åtgärder kan vara aktuella.84 

Avhjälpande av föroreningar kan i många fall vara nödvändiga för detaljplanens genom-

förande. I denna del hänvisas till avsnitt 6.  

  

Övriga åtgärder som kan vara nödvändiga är av mer administrativ karaktär. Sådana åt-

gärder kan vara ansökan om lantmäteriförrättningar, säkerhetstester och förfarandet vid 

eventuella tvister.85  Rekvisitet ger utrymme för tolkning och många åtgärder skulle 

																																																								
81 Prop. 2013/14:126 s 156 f. 
82 A prop s 156. 
83 A prop s 156 f.  
84 A prop s 156 f.  
85 A prop s 157.  
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kunna anses nödvändiga, även situationer som kan vara svåra att förutse. Begränsningar 

kan dock följa av de övriga rekvisiten i 6 kap. 40-42 §§ PBL och påkallar därför en 

prövning i det enskilda fallet.  

 
4.2.5 Rimligt förhållande till nyttan av planen 

Att åtagandena ska ha ett rimligt förhållande till exploatörens nytta av planen innebär att 

de överenskommelser som träffas ska vara skäliga med hänsyn till exploaterings art och 

omfång samt den nytta som parterna har av att detaljplanen genomförs.86 I proposition 

2009/10:170 uttalas att en avvägning bör göras mellan den enskildes och det allmännas 

intresse som kan motivera en eventuell inskränkning.87 Här bör det noteras att en gene-

rell värdestegring sker när marken är detaljplanerad, vilket kan komma fastighetsägaren 

tillgodo. Detta bör beaktas inom ramen för avvägningen.  

  

Här uppstår dock frågan hur det ska avgöras om åtagandena står i rimligt förhållande till 

nyttan av planen. I propositionen anfördes att så länge byggherren eller fastighetsägaren 

uppnår någon ekonomisk nytta med avtalet så är kravet uppfyllt.88 Av förarbetsuttalan-

dena att döma är det således ekonomisk nytta som avses. Med en sådan uttalad stånd-

punkt kan det dock diskuteras vilken prövning som egentligen behöver företas, då en 

definition av ”någon ekonomisk nytta” kan anses vidgående. Ingåendet av exploate-

ringsavtalet i sig bör närmast förutsätta att kravet på nytta är uppfyllt. Möjligen kan 

storleken beaktas på den totala investeringen, om en eller flera byggherrar ska stå för 

kostnaden samt åtgärdernas koppling till genomförandet. Vem som ska avgöra förhål-

landet framgår inte av propositionen. Olika argument kan vara användbara och beror gi-

vetvis på det enskilda fallet, men hänsyn bör möjligen kunna tas till den totala kostna-

den i relation till exploateringens storlek och förväntade intäkter.  

 

4.3 Social infrastruktur 

Exploateringsavtalet får enligt 6 kap. 41 § PBL inte innehålla åtaganden om att helt eller 

delvis bekosta anläggningar som avser ”social infrastruktur”. Sådana anläggningar kan 

avse byggnadsverk för vård, utbildning, omsorg och andra verksamheter som kommu-

																																																								
86 Prop. 2013/14:126 s 157.  
87 Prop. 2009/10:170 s 250.  
88 Prop. 2013/14:126 s 157. 



	 22 

nen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla.89 Bestämmelsen föreslogs ursprung-

ligen i SOU 2012:91.90 Bakgrunden till bestämmelsen var dels att liknande bestäm-

melser fanns i de nordiska grannländerna, dels att det förekom att kommuner ansåg att 

skolor, daghem, idrottsanläggningar och liknande anläggningar var att anse som nöd-

vändiga och att kommunen därmed kunde ålägga exploatören att finansiera eller utföra 

åtgärderna.91 Ytterligare motiv till bestämmelsen är svåra att finna. I SOU 2012:91 utta-

las kort att ”det vore principiellt felaktigt att legalisera den typen av finansiering, sär-

skilt för åtgärder som omfattas av kommunens lagstadgade skyldigheter att tillhanda-

hålla.”92 Även om det i Danmark, Nederländerna och Norge inte är tillåtet med liknande 

åtaganden medges det i Finland, Storbritannien och Tyskland.93 Det kan även konstate-

ras att remissinstanserna överlag var positiva till förslaget.94 

 

4.4 Åtgärder som vidtagits före avtalets ingående 

En fråga av central betydelse vid lagstiftningsarbetet var huruvida investeringar som 

gjorts före exploateringsavtalets ingående skulle beaktas.95 Sådana investeringar kan 

avse kostnader för gator, vägar och trafikplatser.96 I SOU 2012:91 uttalades att det inte 

fanns någon anledning att normalt sett acceptera att ett avtal i efterskott reglerar åtgär-

der som vidtagits före det att planen antagits. Om utbyggnaden sker etappvis föreslogs 

dock att finansiering skulle kunna ske.97 Denna uppfattning följde i propositionen, i vil-

ken det ansågs att investeringar som skett i historisk tid eller som i övrigt saknar ett di-

rekt samband med genomförandet inte skulle vara aktuella för finansiering i ex-

ploateringsavtalet.98 Skiljelinjen, d.v.s. tidpunkten för när finansiering skulle kunna ske, 

föreslogs i SOU 2012:91 vara tiden för kommunens beslut.99 I propositionen anfördes 

dock, efter Lagrådets yttrande, att skiljelinjen bör vara den tidpunkt då avtalet ingås. 

Förskottsbetalningar, d.v.s. reglering av kostnaderna för planerade framtida investe-

ringar, torde vara godtagbara och kan följa av kommunens riktlinjer. 100  

																																																								
89 Prop. 2013/14:126 s 158. 
90 SOU 2012:91 s 267.  
91 SOU 2012:91 s 215 f samt prop. 2013/14:126 s 158 f. 
92 SOU 2012:91 s 270. 
93 Kalbro, Finansiering av infrastruktur, s 56. 
94 Prop. 2013/14:126 s 153 f. 
95 A prop s 158.  
96 A prop s 305.  
97 SOU 2012:91 s 271.  
98 Prop. 2013/14:126 s 158. 
99 SOU 2012:91 s 267. 
100 Prop. 2013/14:126  s 158.  
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Propositionen och lydelsen i 6 kap. 42 § PBL lämnar vissa frågor obesvarade. Med 

etappvis utbyggnad avses en av flera detaljplaner som ingår i planläggningen av ett om-

råde. Om en detaljplan saknas kan det framgå av kommunens riktlinjer att ett visst om-

råde är aktuellt för etappvis utbyggnad och vilka kostnader kommunen avser finansiera 

genom exploateringsavtal. Genom förskottsreglering ges kommunen enligt proposit-

ionen möjlighet till förskottsreglering av planerade investeringar. Detta uttalande kan 

dock ifrågasättas; någon sådan möjlighet följer inte av ordalydelsen och några övervä-

ganden utöver ett stycke i propositionen förekommer inte.101 Troligtvis öppnar rege-

ringen för möjligheten att i de antagna riktlinjerna lämna utrymme för förskottsreglering 

av definierade områden som är aktuella för exploatering. Uttalandet bör således kunna 

träffa exempelvis ett stort hamnområde i en liten kommun där exploatören åläggs om-

fattande kostnader. Det är dock anmärkningsvärt att frågan om förskottsreglering inte 

behandlats närmare och inte framgår av lagtextens ordalydelse. I det fall uttalandet ses i 

ljuset av att skiljelinjen före propositionen föreslogs vara tidpunkten för kommunens 

beslut om detaljplan kan dock uttalandet ses som mer rimligt. Att i det fallet förskotts-

reglera kostnader för markberedning och liknande åtgärder före detaljplanens ikraftträ-

dande kan ses som rimligt. Möjligen ansågs även att rekvisiten om nödvändighet och 

rimligt förhållande till planens nytta kunde avgränsa vilka kostnader som skulle kunna 

vara föremål för förskottsreglering.  

 

4.5 Övriga åtaganden 

4.5.1 Gatukostnader 

Utöver vad som regleras i exploateringsavtalet kan vissa kostnader tas ut med stöd av 

andra bestämmelser. Denna typ av alternativ finansiering kan vara aktuell vid mindre 

exploateringar eller i de fall en exploatering genomförs utan stöd av exploateringsav-

tal.102 I det fall ett exploateringsavtal ingås är det dock önskvärt att i avtalet reglera alla 

ekonomiska mellanhavanden mellan en kommun och en byggherre.103 Nedan redogörs 

för hur finansiering av gatukostnader kan ske när en exploatering genomförs utan ex-

ploateringsavtal samt hur kommunens kostnadstäckning i sådant fall påverkas.  

 

																																																								
101 Prop. 2013/14:126  s 158.  
102 A prop s 170. 
103 A prop s 304.  
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För gatukostnader gäller de s.k. gatukostnadsbestämmelserna i 6 kap. 24-27 §§ PBL. Av 

bestämmelserna följer att kommunen får besluta att ägarna till fastigheterna i området 

ska stå för kostnaderna för att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats 

samt andra åtgärder som är avsedda att tillgodose ett områdes behov av allmänna plat-

ser. Kostnaderna ska dock fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. För gatukostnader in-

räknas markkostnader, kostnader för vägbana och övriga anordningar.104 De kostnader 

som anses ersättningsgilla vidgades i ÄPBL, varvid det uttalades att ”kommunerna bör 

ges möjlighet att genom avgifter från fastighetsägarna täcka sina kostnader för samtliga 

anläggningar som avser ett visst bebyggelseområdes eget behov”. Kostnader såsom ga-

tubelysning anses således som ersättningsgilla.105 Utrymmet för att med stöd av gatu-

kostnadsbestämmelserna låta exploatören bekosta andra åtgärder bör bedömas efter om 

anläggningen behövs för området. Gång- och cykelbanor anses behövas i relation till 

gatorna, men för torg, parker, större parkeringsytor blir behovsbedömningen svårare. En 

behovsbedömning bör därför innehålla en avvägning mellan kostnaderna för anlägg-

ningen och nödvändigheten.106 Exakt vilka åtgärder som får finansieras är svårt att be-

döma eftersom förhållandena varierar. Frågorna bör därför avgöras utifrån de lokala 

förhållandena.107   

  

Även om åtaganden avseende gatukostnader kan ha ett direkt samband med exploate-

ringsavtalet redovisas ofta en gatukostnadsutredning parallellt. I gatukostnadsutred-

ningen kan kommunen redovisa sitt beslut avseende gatukostnaderna.108 Med hänsyn 

till rättsutvecklingen, särskilt domen i mål C-399/98 La Scala, har dock många kommu-

ner valt att upphandla anläggningarna enligt LOU.109 Om gatukostnaderna regleras i ex-

ploateringsavtalet och därmed inte tas ut med stöd av gatukostnadsbestämmelserna bör 

kommunen ha större möjligheter att ålägga exploatören olika åtgärder. Sådana åtagan-

den begränsas istället av att de måste vara nödvändiga och stå i rimligt förhållande till 

nyttan av planen.  

 

																																																								
104 Prop. 1980/81:165 s 26.  
105 Prop. 2009/10:170 s 455 f. 
106 Prop. 1980/81:165 s 27.  
107 Prop. 1985/86:1 s 224.  
108 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 5 uppl, s 81.  
109 SKL cirkulär 2003:109 s 3.  
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4.5.2 VA-anläggningar 

I likhet med vad som ovan anförts om gatukostnader kan kostnader för VA-anlägg-

ningar tas ut med stöd av andra bestämmelser än vad som gäller för exploateringsavtal. 

För VA-anläggningar gäller bestämmelserna i lag (2006:412) om allmänna vattentjäns-

ter (LAV). I SOU 2012:91 föreslogs en uttrycklig hänvisning till LAV i 6 kap. PBL, 

dock ansågs i propositionen att en sådan hänvisning inte var nödvändig utan istället 

följde av 6 kap. 1 § PBL.110 Bestämmelserna i 24-28 §§ LAV innebär att kommunen får 

ta ut avgifter för anläggningen via taxa. VA-taxan består i regel av två sorters avgifter; 

anläggningsavgiften (engångsavgift) samt brukningsavgiften (årlig avgift).111  

  

Det rättsliga stödet för att i exploateringsavtalet ålägga exploatören kostnaderna för VA-

anläggningar bör alltså följa av såväl 6 kap. 40 § PBL som LAV. De eventuella be-

gränsningar som följer bör rimligen utgöras av kraven på nödvändighet och rimligt för-

hållande i 6 kap. 40 § PBL. En begränsning följer också av indirekt av 34 § LAV, med 

innebörden att avgifternas belopp ska beräknas efter taxa. Av 30 § LAV följer att kost-

naderna inte får överstiga vad som är nödvändigt för ordnande och drift av anlägg-

ningen, d.v.s. enligt självkostnadsprincipen. Av 31 § 1 st LAV följer även ett krav på att 

avgifterna ska fördelas efter vad som är skäligt och rättvist. Kommuner har befogenhet 

att meddela föreskrifter om taxan och kan överlåta till huvudmannen att med tillämp-

ning av föreskrifterna fastställa avgifternas belopp. I likhet med vad som gäller för ga-

tukostnader bör kommunen ha möjlighet att ta ut högre belopp om kostnaderna istället 

regleras i exploateringsavtal. I praktiken kan exploatören med stöd av 6 kap. 40 § PBL 

antingen genomföra åtgärderna och lämna över dem till kommunen utan kostnad eller 

bekosta VA-avgiften för att sedan ersättas av kommunen för sina kostnader. I det sist-

nämnda fallet uppstår dock en viss konflikt med upphandlingslagarna, vilket behandlas i 

avsnitt 7.112 

  
4.5.3 Finansiera anläggandet av andra allmänna platser 

Av 6 kap. 40 § PBL följer att ett exploateringsavtal får avse åtaganden att vidta eller fi-

nansiera åtgärder för andra allmänna platser. Vad som avses med ”andra allmänna plat-

ser” framgår inte av propositionen, bortsett från att åtgärderna ska vara nödvändiga för 

																																																								
110 Prop. 2013/14:126 s 302.  
111 Kalbro/Lindgren, Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – 
transaktionskostnader i onödan?, s 8.  
112 A a s 8. 
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detaljplanens genomförande.113 Förutsatt att terminologin i 6 kap. 40 § PBL följer defi-

nitionen i 1 kap. 4 § PBL avses med allmänna platser en gata, en park, ett torg eller ett 

annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Inom begrep-

pet ryms enligt Boverket även lekplatser, busskurer längs en gata samt en grillplats.114 

Beroende på det geografiska läget är det inte osannolikt att räkna in andra åtgärder 

såsom enklare idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen normalt sett är hu-

vudman för. Det kan anses egendomligt att exploatören bekostar sådana platser som all-

mänheten har tillgång till, men även här bör åtagandena begränsas av kraven på nödvän-

dighet och att åtgärderna ska stå i rimligt förhållande till nyttan av planen. En viss 

gränsdragningsproblematik är emellertid svår att bortse ifrån. Låt säga att kommunen 

vill uppföra en fotbollsplan av konstgrästyp i samband med exploatering av ett nytt bo-

stadsområde. Exploatören inser att en sådan fotbollsplan är dyrare att anlägga gentemot 

en gräsplan och motsätter sig kommunens önskemål. En tolkningsfråga blir därför om 

det kan anses nödvändigt med en konstgräsplan eller om önskemålet kan uppfyllas ge-

nom anläggandet av en gräsplan. Frågan har inget givet svar, men övervägande skäl ta-

lar för att anläggandet av en fotbollsplan torde vara tillräckligt. Vilket underlag fot-

bollsplanen ska ha bör istället vara föremål för förhandling på avtalsrättslig nivå.  

 
4.5.4 Gestaltningsprogram 

Det kan antas att kommuner i varierande utsträckning har önskemål och synpunkter på 

hur ett område ska utformas och gestaltas samt att dessa önskemål inte alltid stämmer 

överens med exploatörens intentioner. En naturlig fråga är därför om det redan i exploa-

teringsavtalet kan avtalas om utformningen och gestaltningen av ett område. Kommuner 

har med stöd av 8 kap. 1 § p. 2 PBL en viss befogenhet att att ställa krav på ett bygg-

nadsverks estetiska utformning. I begreppet åsyftas exempelvis färgsättning, storlek, 

materialval och fasadutformning.115 I lagtexten uttrycks detta genom att byggnaden ska 

ha en god form-, färg-, och materialsamverkan, vilket ska förstås som att byggnaden ska 

vara estetiskt tilltalande.116 Kravet torde dock beaktas först i samband med ansökan om 

bygglov.117 Det råder inget förbud mot att i exploateringsavtalet ställa krav på gestalt-

ning, istället borde möjligheterna begränsas av kraven på att åtgärderna ska stå i rimligt 
																																																								
113 Prop. 2013/14:126 s 156.  
114 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-
mark/, 2016-04-19.  
115 Prop. 1997/98:117 s 16.  
116 Prop. 2009/10:170 s 257 f.  
117 A prop s 460.  
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förhållande till nyttan av detaljplanen. Krav på utformning kan även ställas genom att i 

exploateringsavtalet hänvisa till ett gestaltningsprogram. 118  Gestaltningsprogrammet 

kan vara detaljerat i sin utformning med illustrationer och ritningar och anses som ett 

komplement till detaljplanen.119 En naturlig fråga att ställa är vilken rättslig status ett 

gestaltningsprogram har i det fall det utgör ett komplement till exploateringsavtalet. Om 

gestaltningsprogrammet inte utgör en del av detaljplanen eller exploateringsavtalet finns 

inget stöd för att det ska vara bindande vid en bygglovsprövning utan kan snarare jäm-

ställas med uppgifter i samråd eller vid utställningar. Byggherren har därför inte ansetts 

bunden att följa gestaltningsprogrammet vid ansökan om bygglov.120  

 
4.5.5 Marköverlåtelser 

Ett exploateringsavtal får enligt propositionen innehålla villkor som reglerar överlåtelser 

av mark i syfte att tillgodose behovet av allmänna platser, gator, vägar, andra allmänna 

platser samt VA-anläggningar.121  Till dessa ekonomiska åtaganden hör såväl marköver-

låtelser som upplåtelser av rättigheter på exploatörens mark.122 Ett sådant villkor kan ta 

formen av att mark överlåts från byggherren till kommunen för allmänna platser och all-

männa tomter på kvartersmark i detaljplanen.123 Stöd för att i exploateringsavtalet re-

glera marköverlåtelser följde tidigare av exploatörsbestämmelserna i 6 kap. 3-10 och 12 

§§ ÄPBL.124 

 

Vid marköverlåtelser gör sig distinktionen mot markanvisningsavtal gällande. Även om 

markanvisningsavtal tillämpas i det fall kommunen är ursprunglig markägare bör det fö-

rekomma fall där marken till en viss del ägs av kommunen och till en viss del ägs av en 

eller flera exploatörer. Om en sådan situation ska hänföras till bestämmelserna om mar-

kanvisningsavtal eller exploateringsavtal framgår inte av propositionen. SKL har identi-

fierat samma frågeställning och är av åsikten att en sådan situation bör omfattas av be-

stämmelserna om exploateringsavtal. Även i de fall ett helägt kommunalt bolag äger 

marken bör det enligt SKL vara fråga om ett exploateringsavtal snarare än ett markan-

																																																								
118 Prop. 2013/14:126 s 157.  
119 Caesar m fl, Bäste herren på täppan, s 25-33. 
120 HF 727/11 (6). 
121 Prop. 2013/14:126 s 156.  
122 A prop s 304.  
123 SOU 2012:91 s 194. 
124 Prop. 2013/14:126 s 155.  
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visningsavtal.125 Med hänsyn till de olika avtalens karaktär delar jag SKL:s bedömning. 

I ett markanvisningsavtal är förvärvet av marken i sig det huvudsakliga syftet. I övriga 

fall bör betydelsen av marköverlåtelserna vara underordnade andra åtaganden och avta-

let bör därför hänföras till exploateringsavtal.  

 

Begränsningar avseende marköverlåtelser bör följa av rekvisiten om nödvändighet och 

rimligt förhållande till nyttan av planen i 6 kap. 40 § PBL. En marköverlåtelse inom ra-

men för exploateringsavtalet bör därför stå i direkt förhållande till genomförandet och 

inte avse överlåtelser utan koppling till bebyggelsen. En fastighetsägare med ett stort 

innehav av mark bör således inte kunna dra nytta av att avtala om andra marköverlåtel-

ser inom kommunen.  

 
4.5.6 Övriga åtaganden 

En intressant fråga är ifall en kommun i exploateringsavtalet kan ställa krav på bebyg-

gelsens upplåtelseform. Ett sådant krav kan gälla att exploatören åtar sig att bygga en 

viss andel hyresrättslägenheter eller en viss andel bostadsrättslägenheter. Av 4 kap. 1 § 

PBL följer att en detaljplan får reglera mark- och vattenområdens användning, bebyg-

gelse och byggnadsverk. Att inräkna krav på en viss upplåtelseform under någon av 

dessa torde inte vara aktuellt. Att kommunen genom 4 kap. 18 § PBL kan utforma fas-

tigheternas storlek och på så vis anpassa bebyggelsen till att passa en viss upplåtelse-

form ger inte heller något direkt stöd för sådana krav. I SOU 2002:21, den s.k. ägarlä-

genhetsutredningen, uttalades att kommuner i de flesta fall har möjlighet att ställa krav 

på upplåtelseform.126 Denna ståndpunkt har dock ifrågasatts i senare utredningar.127 

Med beaktande av att något uttryckligt stöd för att ställa krav på upplåtelseform inte fö-

religger delar jag slutsatsen att sådana krav inte är giltiga. Argument för den slutsatsen 

är att regleringen i PBL tar sikte på den fysiska utformningen och inte på upplåtel-

seformen som sådan. Läget torde vara annorlunda i det fall det sker en markanvisning, 

d.v.s. i det fall där kommunen är den ursprungliga ägaren till marken. I sådant fall bör 

kommunen kunna ställa högre krav på hur marken ska användas och därigenom avtala 

om upplåtelseformen. På ett teoretiskt plan skulle en detaljplan innehållande villkor att 

																																																								
125 SKL cirkulär 14:36 s 2.  
126 SOU 2002:21 s 123.  
127 SOU 2015:109 s 279.  
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upplåtelseformen endast avser hyresrätter kunna förhindra en ombildning till bostadsrät-

ter, i det fall en detaljplaneändring inte kommer till stånd.  

 

4.6 Begränsningar utöver PBL  

Begränsningar i vilka åtaganden som enligt PBL kan åläggas exploatören följer è 

contrario av bestämmelserna i 6 kap. 40 § PBL samt av begränsningarna i 6 kap. 41-42 

§§ PBL. Begränsningar kan dock följa av andra rättsprinciper och författningar. I det 

följande avsnittet undersöks vilka begränsningar utöver 6 kap. 40-42 §§ PBL som kan 

påverka innehållet i exploateringsavtal. 

 

Ytterst regleras kommunens befogenheter av RF och de däri befästa principerna om le-

galitet, självständighet och objektivitet samt det kommunala självstyret. Det kommunala 

självstyret följer även av KL och uppdelningen mellan den fria och den specialreglerade 

sektorn. I den fria sektorn har kommunen befogenheter enligt KL, medan den specialre-

glerade sektorn innehåller speciallagstiftning.128   

 

Utöver RF och de allmänna rättsprinciperna begränsas alltså kommunernas kompetens 

av KL. Kommunernas befogenheter regleras huvudsakligen i 2 kap. KL. Av 2 kap. KL 

följer att angelägenheterna måste ha anknytning till kommunens område, att kommu-

nens medlemmar ska behandlas lika samt att individuellt riktat stöd bara får ges om 

synnerliga skäl föreligger. Kommunens ekonomiska förvaltning regleras i 8 kap. KL, 

vilket ger befogenhet enligt 8 kap. 3 b § KL att ta ut avgifter för de tjänster och nyttig-

heter som de tillhandahåller. Kommunen får dock inte ta ut högre avgifter än kostna-

derna, den s.k. självkostnadsprincipen.  

 

I lagförarbeten till bestämmelserna diskuteras inte frågan om hur åtaganden kan påver-

kas av AvtL och om ett villkor kan prövas på den grunden. Med stöd av AvtL skulle ett 

avtal kunna förklaras ogiltigt enligt 33 § eller ett avtalsvillkor jämkas enligt 36 §. I ett 

sådant fall prövas avtalsvillkoret mot AvtL:s bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor.  

Kalbro tycks inte vara främmande för att en jämkning kan ske och konstaterar att det i 

två äldre rättsfall, RÅ 1968 ref 8 samt RÅ 1975 Ab 487, ansetts möjligt att jämka vill-

																																																								
128 Bull, Regeringsformen – en kommentar, s 297.  
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koren.129 Frågan om 36 § AvtL kan dock utvecklas mer än så. För att en tillämpning ska 

vara aktuell krävs att avtalsvillkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, om-

ständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständighet-

erna i övrigt. Särskilt skydd enligt 36 § 2 st AvtL kan gälla ifall exploatören har en un-

derlägsen ställning i avtalsförhållandet, även om parten inte är konsument. Att angripa 

ett avtal på ett avtalsvillkor som var känt vid avtalets tillkomst och som ingåtts på fri-

villig basis är lagtekniskt möjligt men omfattas av den restriktiva tillämpning som råder. 

Liknande resonemang kan föras kring 33 § AvtL. Oskäliga avtalsvillkor i exploaterings-

avtalet bör kunna jämkas eller avtalet ogiltigförklaras med stöd i ovanstående bestäm-

melser. I realiteten bör dock möjligheterna till jämkning och ogiltighetsförklaring vara 

små med hänsyn till den restriktiva tillämpningen.  

 

4.7 Överträdelser och överklaganden 

4.7.1 Beslut om exploateringsavtal 

En viktig distinktion bör göras mellan ett överklagande av kommunens beslut att ingå 

exploateringsavtal och tvister om exploateringsavtalets innehåll.130  

 

När kommunen har fattat beslut om att ingå ett exploateringsavtal kan avtalet prövas ge-

nom laglighetsprövning enligt 10 kap. KL. Rätt att klaga har enligt 10 kap. 1 § KL 

kommuninvånare. Vad som kan överklagas enligt 10 kap. KL specificeras i 10 kap. 2 § 

och innefattar beslut av fullmäktige och nämnder. Grunderna för en laglighetsprövning 

enligt 10 kap. KL framgår av 10 kap. 8 §, med innebörden att ett överklagat beslut ska 

upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning, hänför sig till något som inte är 

kommunens angelägenhet, det organ som fattat beslutet har överskridit sin befogenhet 

eller om beslutet strider mot annan lag eller författning.  

 

13 kap. 1 § PBL innehåller en uppräkning av vilka beslut som kan överklagas enligt 10 

kap. KL, d.v.s. genom laglighetsprövning. Av intresse för exploateringsavtalens över-

klagbarhet kan nämnas att sådana beslut rör antagande, ändring samt upphävande av de-

taljplan, beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra 

allmänna platser samt kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal. Vad gäl-

ler klagorätten i PBL gentemot förvaltningslagen (1986:223) (FL) kan nämnas att 13 
																																																								
129 Kalbro/Lindgren, Markexploatering, 4 uppl, s 143.  
130 Prop. 2013/14:126 s 164. 
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kap. 8 § PBL hänvisar till 22 § FL. Klagoberättigade är således fastighetsägare, inneha-

vare av bostadsrätt eller hyresrätt, hyresrättsorganisationer samt andra boende och en-

skilda som är direkt berörda.131  

 

Den som vill väcka talan om exploateringsavtalets innehåll hänvisas enligt proposit-

ionen till  allmän domstol.132 Det som prövas i ett sådant fall är om beslutet har laglig 

grund, exempelvis i fråga om oskäliga avtalsvillkor eller om avtalet i övrigt står i strid 

med bestämmelserna i PBL.  

 
4.7.2 Åtaganden som nullitet 

Om ett specifikt villkor i ett exploateringsavtal saknar stöd i lag bör det inte prövas mot 

PBL. Den som vill påkalla en prövning av exploateringsavtalets innehåll, tolkning eller 

giltighet är istället hänvisad till allmän domstol.133 I anslutning till kommunala särkrav 

(se avsnitt 5) uttalades i propositionen att när kommunen ställer andra krav på tekniska 

föreskrifter än vad som följer av föreskrifter eller Boverkets byggregler ska sådana krav 

utgöra en nullitet, d.v.s. villkor utan verkan. Vad en sådan nullitet får för verkan på ex-

ploateringsavtalet i övrigt framgår inte av propositionen. Detta leder till frågan; kan ett 

avtalsvillkor lämnas utan verkan när det inte är förenligt med PBL men exploaterings-

avtalet i övrigt gälla oförändrat?   

 

En nullitet är självverkande och kan beaktas ex officio av domstolen. Rättshandlingen 

ska även verka mot en kontrahent i god tro.134 För att ogiltighet ska inträda och vara an-

gripbar krävs dock en reaktion från någon av parterna. Sett med propositionens utta-

lande i beaktande bör en sådan reaktion vara att angripa beslutet i domstol. Bestämmel-

sen kan dock få effekt så länge god tro föreligger, vilket innebär att båda parter bör un-

dersöka att samtliga åtaganden är förenliga med PBL.135 Att medkontrahenten måste 

vara i god tro bör hindra den hypotetiska situationen att en exploatör medvetet ingår ett 

exploateringsavtal innehållande ett villkor som är oförenligt med lag, för att sedan an-

gripa villkoret i domstol. Rättspraxis avseende villkor som ansetts vara en nullitet i ex-

ploateringsavtal är ytterst begränsad, blott ett fall av betydelse har kunnat hittas. I MÖD 

																																																								
131 RÅ 2010 ref 13, RÅ 82 2:21. 
132 Prop. 2013/14:126 s 164. 
133 A prop s 164.  
134 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 241.  
135 Boverket, PM om bestämmelser i detaljplan, s 9. 
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2012:29 anser ett tekniskt råd i en skiljaktig mening att en planbestämmelse som vill-

korade ett förhandsbesked med att en utsläppsnivå från en närliggande billackering 

skulle minska var att anse som en nullitet.  

 

En begränsad rättspraxis och de korta förarbetsuttalandena kan ses något överraskande. 

Om ett villkor i ett exploateringsavtal utgör en nullitet skulle det kunna påverka avtalet 

ur flera hänseenden. Om bestämmelserna om kommunala särkrav äger motsvarande till-

lämpning i exploateringsavtal står en effektiv möjlighet öppen att använda. Enligt en ut-

redning gjord av Kalbro och Smith 2008 var endast 45 procent av antalet genomgångna 

avtal helt lagenliga.136 Antalet villkor som skulle kunna anses oförenliga är således be-

tydande och ett stort ansvar vilar därför på parterna att kontrollera att villkoren har stöd 

i PBL.  

 

  

5 Kommunala särkrav 
 

5.1 Lagändring  

Trots kritik från flera remissinstanser såsom Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stock-

holm och SKL infördes 1 jan 2015 ett förbud mot kommunala särkrav i 8 kap. 4 a § 

PBL.137 Ett kommunalt särkrav är krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som 

går utöver vad som stadgas i 4 kap. 12 och 16 §§ PBL. Som exempel kan nämnas att en 

kommun inte får vara alltför ambitiös och ställa högre krav på energihushållning än vad 

som framgår av BBR. Förekomsten av kommunala särkrav hade utretts i SOU 2012:86, 

där det framgick att särkrav ställdes i genomförandeavtal, detaljplaner samt i samband 

med bygglovsprövningar.138 Kraven ställdes huvudsakligen på energihushållning och 

tillgänglighet. 139  Någon formell definition av särkrav föreligger inte, men i SOU 

2012:86 definieras särkrav som ”olika krav med nivåer utöver Boverkets byggregler- 

BBR (BFS 2011:26) på tekniska egenskaper för byggnader.”140  

  

																																																								
136 Kalbro/Smith, Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer, s 31.  
137 Prop. 2013/14:126 s 213-217.  
138 SOU 2012:86 s 45 f.  
139 A bet s 41. 
140 A bet s 9.  
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5.2 Förbudet i 8 kap. 4 a § PBL 

De skäl som angavs i SOU 2012:86 till att förbjuda kommunala särkrav avseende tek-

niska egenskapskrav innefattade två olika huvudargument. Det första argumentet utgjor-

des av att kraven påverkade på en lokal nivå genom att kraven hade inverkan på bygg-

nadens tekniska egenskaper, gav upphov till direkta merkostnader för projektering och 

uppförande, motverkade industriella koncept som kunde ge lägre byggkostnader samt 

gav upphov till administrativa kostnader för såväl den offentliga sektorn som aktörerna i 

byggprocessen. Det andra argumentet bestod i att särkrav motverkade fri rörlighet av 

byggprodukter samt att konkurrensen minskade när kommuner ställde olika krav och 

dessutom kunde ändra kraven vid den tidpunkt kommunen bestämde.141 Särkraven an-

sågs följaktligen påverka byggkostnaderna negativt och bidrog således till indirekta 

kostnader i form av minskat bostadsbyggande. 142  

 

Att förbudet mot särkrav endast gäller tekniska krav medför en viss gränsdragningspro-

blematik. Enligt propositionen berör förbudet inte utformningskrav. Förbudet är inte 

heller avsett att påverka krav enligt 4 kap. 12 § PBL, d.v.s. krav på skyddsåtgärder för 

att motverka markföroreningar, erosioner och störningar från omgivningen. Kommu-

nens befogenhet enligt 4 kap. 16 § PBL att i detaljplan bestämma om byggnaders place-

ring, utformning etc. påverkas inte heller av förbudet 143 Om kommunen bryter mot 8 

kap. 4 a § PBL och trots förbudet ställer egna krav på tekniska egenskaper är dessa krav 

utan verkan.144 I propositionen lämnas dock en viss möjlighet för kommunen att ställa 

olika slags krav när de agerar i egenskap av byggherre. Kraven ska i dessa fall vara 

nödvändiga för att byggnaden ska vara ändamålsenlig. Kommunen får även ta hänsyn 

till tekniska egenskaper i en upphandling.145 Möjligheten att ställa sådana krav begrän-

sas dock till de byggnadsverk som inte uppfyller kraven i PBL samt anslutande före-

skrifter.146 Något definitivt klargörande för vid vilka situationer detta avses tillämpas 

ges inte i propositionen.  

 

																																																								
141 SOU 2012:86 s 47 f. 
142 Prop. 2013/14:126 s 218.  
143 A prop s 225.  
144 A prop s 306.  
145 A prop s 223 f.  
146 A prop s 224.  
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5.3 Generella egenskapskrav  

De väsentliga egenskapskraven anges i 8 kap. 4 § p. 1-9 PBL. Om ett uppställt krav träf-

far någon av dessa nio avseenden rör det sig således om ett tekniskt egenskapskrav. 

Kraven specificeras i 3 kap. 7-22 §§ PBF samt i Boverkets föreskrifter. Grunden till be-

stämmelserna utgörs av EU:s direktiv 89/106/EEG, som numera har ersatts av byggpro-

duktförordningen (EU) nr 305/2011.147 Bestämmelser om egenskapskrav finns även i 

PBF, vilken ersatte förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnads-

verk m.m. I 3 kap. 7-22 §§ PBF preciseras egenskapskraven avseende bärförmåga, 

stadga och beständighet samt andra krav såsom säkerhet i händelse av brand och egen-

skapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.  

 

I relation till exploateringsavtal innebär förbudet mot kommunala särkrav att de tek-

niska krav som kommunen ställer inte får skilja sig mellan kommuner och att möjlighet-

erna att ställa olika sorters miljökrav blir begränsade. För byggherren innebär förbudet 

däremot att byggreglerna i mindre utsträckning regleras i exploateringsavtalet och där-

för blir mer enhetliga och förutsägbara.  

 

5.4 Överträdelser 

Om det trots förbudet förekommer ett kommunalt särkrav i exploateringsavtalet utgör 

ett sådant krav en nullitet och är således utan verkan.148 Vid en tvist prövas villkoret 

mot PBF och BBR eller regleringen i övrigt, se avsnitt 4.7.2. Ogiltighetspåföljden kan 

anses något anmärkningsvärd eftersom det inte heller före lagändringen var tillåtet att 

ställa särkrav; dock fanns inte någon påföljd att tillgå när ett beslut vunnit laga kraft.149  

 

SKL har i ett cirkulär ställt sig frågan vad som gäller om exploatören ensidigt åtar sig 

att bygga på ett sätt som går utöver Boverkets föreskrifter. Något klart svar ges inte på 

frågan, men SKL menar att legalitetsprincipen begränsar kommunens möjligheter att 

träffa sådana uppgörelser. SKL anser det därför vara tveksamt om en utfästelse i fråga 

om tekniska egenskapskrav utöver lagstiftningen kan ges civilrättsligt bindande ver-

kan.150 Jensen är dock av en annan åsikt. Jensen exemplifierar det hela med en bygg-

																																																								
147 Prop. 2009/10:170 s 265.  
148 Prop. 2013/14:126 s 223.  
149 Jensen, U, Kommunala särkrav, Ny Juridik 4:15 s 15-19.  
150 SKL Cirkulär 14:36 s 17.  
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herre som på eget bevåg vill uppföra ett passivhus. Ett krav är att anse som ett mini-

mikrav om exempelvis takhöjden inte får vara lägre än 2,70 meter. Om exploatören åtar 

sig att uppföra huset med en högre takhöjd bör det enligt Jensen därför inte ses som ett 

särkrav. Eftersom förbudet i 8 kap. 4 a § PBL endast gäller när en kommun ställer krav, 

bör det enligt Jensen inte vara fråga om något krav i den bemärkelsen och ogil-

tighetspåföljden bör inte kunna göras gällande. Om byggherren vill bygga mer ambitiöst 

än vad som föreskrivs i PBF och BBR bör således detta tillåtas.151 

 

Vad gäller överklagandeordningen bör en talan om ett avtalsvillkor i exploateringsavta-

let prövas som en fastställelsetalan i enlighet med 13 kap. 2 § Rättegångsbalken 

(1942:740) (RB). Exploatören bör således yrka att villkoret är ogiltigt eftersom det står i 

strid med PBL. Någon rättspraxis i relation till kommunala särkrav har inte påträffats.  

 

5.5 Analys  

Den stora nyheten vid införandet av 8 kap. 4 a § PBL var inte förbudet i sig, utan sna-

rare ogiltighetspåföljden. Till följd av 4 kap. 12 § samt 4 kap. 16 § PBL råder begräns-

ningar avseende de krav som får ställas i detaljplan. Att anta lokala program avseende 

tekniska särkrav bör således vara uteslutet. Föremål för förbudet är de nio olika egen-

skapskraven som uppställs i 8 kap. 4 § PBL och som preciseras i Boverkets byggregler, 

vilket ger upphov till en viss gränsdragningsproblematik. Är fönsterpartier av ett visst 

mått utformningskrav eller att räkna som energihushållning och värmeisolering enligt 8 

kap. 4 § p. 6 PBL? Är solpaneler på en fasad i söderläge att anse som utformning eller 

energihushållning?  

 

Om byggherren tar initiativ till egna tekniska krav bör förbudet inte vara tillämpligt. 

Som påpekats av Jensen bör sådana förhandlingar dokumenteras för att ett villkor vid en 

efterföljande process inte ska anses utgöra en nullitet.152 Förbudet som sådant präglas av 

den kompromiss som gjorts, där kraven begränsades till tekniska egenskaper. Frågan 

kvarstår hur stor inverkan förbudet kommer att ha i ett längre perspektiv. En byggherre 

som följer ett otillåtet särkrav vid bebyggelse riskerar att fördyra arbetet. Om byggher-

ren påtalar särkraven riskerar han samtidigt att försämra relationen till kommunen där 

																																																								
151 Jensen, U, Kommunala särkrav, Ny Juridik 4:15 s 16-25.  
152 A a s 25. 
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han är verksam. Den kommun som har ställt kravet riskerar att få kravet ogiltigt, vilket i 

de flesta fall inte bör vara avgörande för kommunens ekonomiska och sociala övervä-

ganden. Med hänsyn till att förbudet riktar sig mot kommuner är parternas olika rätts-

följder olyckliga och i viss mån träffas byggherren av ett förbud som ursprungligen rik-

tats mot kommuner.  

 

Att ett ensidigt åtagande när som helst kan återtas talar för den tolkning som Jensen fö-

retar. Därtill delar jag uppfattningen att förbudet endast bör gälla när kommunen ställer 

krav, vilket inte träffar de fall när byggherren gör ett ensidigt åtagande. Jag instämmer 

därför med Jensens tolkning av bestämmelserna, vilket innebär att exploatören ensidigt 

bör kunna åta sig att bygga på ett sätt som går utöver vad som regleras i PBF och BBR. 

Kommunen bör dock i dessa fall vara noga med att understryka att kravet är på exploa-

törens begäran, för att inte riskera en ogiltighetsförklaring i ett senare skede.  

 

Att ett byggbolag troligtvis inte väljer att föra en talan mot en kommun och avtalspart 

gör att förbudets inverkan med stor sannolikhet inte kommer att ha någon avgörande be-

tydelse. Det återstår dock att se hur strängt rättstillämparen kommer att följa förbudet, 

eftersom möjligheterna att föra talan successivt lär öka när fler detaljplaneärenden på-

börjats efter lagens ikraftträdande.153  

 

 

6 Sanering 
 

6.1 Kort om gällande rätt  

Förorenade områden är vanligt förekommande och härstammar från en tid när miljökra-

ven ställdes lågt och miljöfarligt avfall lämnades på det enklaste möjliga sättet.154 För-

oreningarna kan bestå av ämnen som har släppts ut i marken eller vattnet. För såväl en 

kommun som en exploatör är det av stor vikt att ansvaret för att avhjälpa föroreningar 

klarläggs i ett så tidigt skede som möjligt. Att reglera sådana kostnader i exploaterings-

																																																								
153 SFS 2014:900, p 6.  
154 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, s 204.  
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avtalet är således naturligt, inte minst eftersom avhjälpandet av markföroreningarna kan 

vara en nödvändig förutsättning för detaljplanens genomförande.155  

 

I 4 kap. PBL regleras avhjälpande av markföroreningar. 4 kap. 12 § PBL ger befogenhet 

för en kommun att i detaljplan bestämma skyddsåtgärder för markföroreningar. Av 4 

kap. 14 § p. 4 PBL följer att kommunen får villkora detaljplanen med att markens lämp-

lighet för bebyggande ska vara säkerställd genom att en markförorening har avhjälpts 

eller skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagits. Lagrummets knappa lydelse ger emellertid 

upphov till gränsdragningsfrågor för hur långt ansvaret sträcker sig samt hur detaljerade 

krav kommunen kan ställa på exploatören. Propositionen ger inget svar utöver att arbe-

tet omfattar aktiviteter för att identifiera, undersöka, analysera, bedöma och åtgärda en 

föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada samt följa upp utförda åtgärder.156 Paral-

lellt med PBL:s bestämmelser om miljöskydd i 2 kap. 1-6 §§ PBL ska enligt 1 kap. 3 § 

MB även denna lag tillämpas för verksamheter som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa, miljö eller andra intressen. Den grundläggande principen i MB är att 

förorenaren betalar, vilken kommer till uttryck i 2 kap. 8 § MB. Här ställs frågan på sin 

spets; vem är att anse som förorenare i det fall verksamheten är nedlagd? 

 

I 10 kap. MB finns bestämmelser som preciserar principen om att förorenaren betalar. 

Bestämmelserna vilar på direktiv 2004/35/EG, det s.k. miljöansvarsdirektivet. Den som 

bedrivit eller bedriver den verksamhet som medfört skadan har ansvaret att avhjälpa 

densamma i den mån det anses rimligt, vilket följer av 10 kap. 2 § MB. En åtskillnad 

görs mellan föroreningsskada och allvarlig miljöskada. Vid en allvarlig miljöskada in-

nebär skyldigheten att avhjälpandet även gäller för andra skador än vad som orsakats av 

föroreningarna, såsom påverkan på vattenmiljön eller den biologiska mångfalden.157 För 

en fastighet som inte ägs av kommunen tillämpas 10 kap. 3 § MB, med följden att om 

en verksamhetsutövare saknas ska var och en som förvärvat fastigheten ses som ansva-

rig om de kände till eller borde ha känt till föroreningen. Om en föroreningsskada är för 

handen ska den avhjälpas med stöd av 10 kap. 4 § MB. Om någon verksamhetsutövare 

inte går att finna, svarar istället den senare förvärvaren av fastigheten för avhjälpandet.  

 

																																																								
155 Prop. 2013/14:126 s 157.  
156 Prop. 2006/07:122 s 42.  
157 Prop. 2006/07:95 s 126 f.  
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6.2 Avhjälpandeansvarets innebörd  

Den som är ansvarig att avhjälpa en föroreningsskada ska enligt 10 kap. 4 § MB i skälig 

omfattning utföra eller bekosta avhjälpandet. I MB används termen avhjälpa med 

samma innebörd som efterbehandla.158 Vad som avses med skälig omfattning preciseras 

inte i lagförarbeten, men har behandlats i flera rättsfall från Mark- och miljööverdom-

stolen. Att närmare precisera vad avhjälpandet ska bestå av för åtgärder avgörs i det en-

skilda fallet, men i kontexten är markberedningsåtgärder det mest aktuella. I proposit-

ionen anfördes att avhjälpande bör definieras som utredning, efterbehandling och andra 

åtgärder som behövs för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljö-

skada.159 

 

Verksamhetsutövarens skyldighet att avhjälpa föroreningar är dock inte oinskränkt. Av 

preskriptionsbestämmelsen i 10 kap. 8 § MB följer att preskriptionslagen (1981:130) 

inte är tillämplig för avhjälpande av föroreningsskador och allvarliga miljöskador. Moti-

vet till den slopade preskriptionen har kritiserats av Bengtsson.160 Föroreningar kan ha 

uppstått långt före en exploatering sker. De aktuella övergångsbestämmelserna i lag 

(1998:811) om införande av miljöbalken innehåller en central bestämmelse i 8 § om att 

bestämmelserna i 2 kap. 8 § samt 10 kap. 2 § MB ska tillämpas för verksamheter vars 

faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969. Detta får till innebörd att om den fak-

tiska verksamheten varit i drift och lagts ner efter 30 juni 1969 ska verksamhetsutövaren 

enligt 10 kap. 2 § MB ansvara för avhjälpandet av föroreningar som har uppstått såväl 

före som efter denna tidpunkt. Om verksamheten som bidragit till föroreningarna inte 

varit i drift efter ovan nämnt datum saknas således möjlighet att ålägga verksamhetsutö-

varen ansvar.161 Eftersom villkor i exploateringsavtal kräver stöd i den offentligrättsliga 

regleringen kan bestämmelserna begränsa vilka kostnader som kan åläggas exploatören 

i exploateringsavtalet.   

 

																																																								
158 Prop. 2006/07:95 s 54.  
159 A prop s 54 f.  
160 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, s 209. 
161 MÖD 2014:14. 
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6.3 Vem är verksamhetsutövare? 

Någon enhetlig definition av verksamhetsutövare föreligger inte i MB, utan överlämna-

des till rättstillämpningen att avgöra.162 10 kap. 2 § MB ger dock de yttre ramarna och 

definierar verksamhetsutövare som ”den som bedriver eller bedrivit en verksamhet eller 

vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada”.  

 

I rättspraxis synes en bred tolkning av begreppet verksamhetsutövare förekomma. Av-

snittet ämnar inte att fullständigt redogöra för rättspraxis, dock kan några vägledande 

rättsfall nämnas. Verksamhetsutövare i MB:s mening har i MÖD 2010:19 ansetts kunna 

vara såväl kommun som Statens Järnvägar avseende sanering av mark i anslutning till 

en tågstation. I MÖD 2005:64 ansågs ett miljöåtervinningsföretag vara verksamhetsutö-

vare vid en kommunal återvinningsstation och i MÖD 2013:28 ålades saneringsansvar 

för ett moderbolag till ett likviderat dotterbolag såsom verksamhetsutövare.  

 

I det fall någon verksamhetsutövare inte kan anses stå till svars föreligger enligt 10 kap. 

3 § MB ett subsidiärt ansvar för fastighetsägare som vid förvärvet kände till eller borde 

ha upptäckt föroreningsskadan. För att ansvar ska kunna göras gällande bör det först 

uteslutas att det kan finnas andra än bolaget som skulle kunna anses vara verksamhets-

utövare.163 Bestämmelsen är även avsedd att täcka de fall när en verksamhetsutövare 

finns men som av någon anledning inte kan bekosta avhjälpandet. Fastighetsägarens an-

svar kan inte heller gå utöver verksamhetsutövarens ansvar. 164 

 

När avhjälpande av förorenad mark är aktuellt kan som ovan nämnts PBL och MB till-

lämpas parallellt. I de kommande avsnitten ges exempel på hur så kan ske.  

 

6.4 Skälig omfattning  

Som ovan nämnts är det den ansvarige för föroreningen som enligt 10 kap. 4 § 1 st MB 

ska avhjälpa skadan eller i skälig omfattning utföra eller bekosta avhjälpandet. Av 10 

kap. 4 § 2 st MB följer de relevanta rekvisiten för skälighetsbedömningen. I rättspraxis 

har dock utvecklats en bedömning i två steg, där det först utreds vilka efterbehand-

																																																								
162 Prop. 2006/07:95 s 127.  
163 MÖD 2011:1. 
164 Prop. 2006/07:95 s 103.  
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lingsåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt och där-

efter sker en bedömning av ansvarets omfattning. Bedömningen ska vara objektiv.165 De 

rekvisit som av rättspraxis tillmätts störst betydelse torde vara den tid som förflutit mel-

lan föroreningarna samt den aktiva verksamhetsutövarens bidrag till föroreningarna.166 

Vid tillkomsten av bestämmelserna ansågs det väsentliga för skälighetsbedömningen 

vara ifall föroreningarna skett långt tillbaka i tiden, kostnaderna för efterbehandlingen 

samt om verksamheten bedrivits i överensstämmelse med de regler och villkor som för 

tiden gällde.167 

 

Om fler än en verksamhetsutövare är ansvariga till föroreningarna ska de enligt 10 kap. 

6-7 §§ MB svara solidariskt i den mån ansvaret inte är begränsat. Talan väcks i sådant 

fall i domstol. Avgörande för solidaritetsprövningen bör vara i vilken utsträckning verk-

samhetsutövarna medverkat till föroreningen samt omständigheterna i övrigt.168 I MÖD 

2012:59 prövades om en senare förvärvare av en fastighet på vilken det bedrivits indu-

striverksamhet kunde föra en regresstalan mot den tidigare verksamhetsutövaren. 

Regresstalan avseende kostnaderna för saneringen som avsåg utsläpp av olja bifölls ge-

nom att MÖD fördelade ansvaret utifrån den tid som respektive verksamhetsutövare be-

drivit sin verksamhet.169 

 

6.5 Hur högt kan kraven ställas i exploateringsavtalet? 

De avgränsningar som följer för ansvaret att sanera står att finna i såväl PBL som MB. 

Av 10 kap. 4 § MB begränsas avhjälpandet av en föroreningsskada till att i skälig om-

fattning utföra eller bekosta avhjälpandet. Om avhjälpandet däremot följer av exploate-

ringsavtal begränsas ansvaret enligt 6 kap. 40 § PBL till åtgärder som är nödvändiga för 

detaljplanens genomförande samt står i rimligt förhållande till nyttan av planen. Lag-

hänvisningarna ger således ingen heltäckande bild över hur långt åtgärderna sträcker 

sig. Villkoren i exploateringsavtalet ska dock ha stöd i den offentligrättsliga regleringen, 

vilket bör vara MB i detta fall. Att avhjälpandet enligt 10 kap. 4 § MB ska vara av skä-

lig omfattning bör ge stöd för att i avtalet införa en klausul om att exploatören står för 

kostnaden upp till ett visst belopp.  
																																																								
165 MÖD 2014:2 samt MÖD 2010:18. 
166 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, s 206. 
167 Prop. 1997/98:45 del 1 s 605.  
168 Prop. 1997/98:45 del 2 s 122.  
169 MÖD 2012:59 (8). 
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I 2 kap. 2-5 §§ MB finns hänsynsregler, vilka enligt 2 kap. 2 § MB gäller för såväl pri-

vatpersoner som företag. Att bestämmelserna även gäller för den som avser bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd innebär att exploatering innefattas och därmed måste 

hänsynreglerna följas. Bestämmelsen är av övergripande karaktär, varför ytterligare 

vägledning följer av PBL. Vilka specifika åtgärder som enligt 2 kap. 10 § MB kan åläg-

gas aktören påverkas i viss mån av miljökvalitetsnormerna i 5 kap. MB samt övriga fö-

reskrifter.170 Utöver 5 kap. MB finns miljökvalitetsnormer som utges av Naturvårdsver-

ket samt Havs- och vattenmyndigheten.171 Föreskrifterna är rättsligt bindande om lägsta 

miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett visst område.172 

 

Rättspraxis på området för hur långt avhjälpandeåtgärderna sträcker sig är sparsam. I 

MÖD 2010:24 förelades med stöd av 10 kap. 4 § MB en verksamhetsutövare att genom-

föra och bekosta täckning av deponi, bortgrävning av förorenad jord samt behandling av 

det förorenade grundvattnet. Det förorenade området utgjordes av en fastighet där det 

tidigare bedrivits verksamhet i form av sågverk. I MÖD 2010:18 specificerades inte 

vilka åtgärder som ett bolag i egenskap av verksamhetsutövare skulle vidta, däremot 

ålades bolaget att ansvara för 25 % av efterbehandlingskostnaderna. Ansvaret jämkades 

genom en skälighetsbedömning där domstolen beaktade att en lång tid förflutit sedan 

föroreningarna uppstod.  

 

Med ovanstående i beaktande bör det föreligga begränsningar i hur höga krav som 

kommunen kan ställa i exploateringsavtalet. Det bör därför ligga i båda parternas in-

tresse att reglera fördelningen av kostnaderna i ett så tidigt skede som möjligt. Vid an-

svarsfördelningen bör betydande hänsyn tas till vad som anses utgöra skälig omfattning 

samt den tid som förflutit sedan föroreningarnas uppkomst. 

 

6.6 Övriga hänsynstaganden  

I fråga om exploatörens ekonomiska förhållanden påverkar skyldigheten att sanera har 

det uttalats att sådana aspekter inte ska spela in när efterbehandlingsansvaret ska fast-

																																																								
170 Prop. 1997/98:90 s 163.  
171 13 § Miljötillsynsförordning (2011:13).  
172 SOU 2015:109 s 73.  
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ställas.173 Ett sådant hänsynstagande skulle dock kunna göras med stöd av 6 kap. 40 § 

PBL, d.v.s. att åtagandet ska stå i rimligt förhållande till nyttan av planen eller med stöd 

av bestämmelsen om ansvarets omfattning i 10 kap. 4 § 2 st MB.  

 

Om exploatören i samband med markarbete orsakar föroreningar kan ansvar enligt 9 

kap. MB göras gällande. Sådana åtgärder torde falla in under 9 kap. 1 § p. 2 MB, ifall 

markberedningarna leder till att föroreningar frigörs.174 Även detta förhållande kan an-

vändas för att påtala vikten av att i tidigt skede reglera ansvarsfördelningen av kostna-

derna i exploateringsavtalet.  

 

Den geografiska avgränsningen för saneringen behandlades inte i lagförarbeten till be-

stämmelserna. Det bör dock följa av 9 kap. MB att så länge verksamhetsutövaren är 

skyldig till föroreningarna, är han även skyldig att bekosta avhjälpandet. Om en till 

verksamhetsutövaren gränsande fastighet även har förorenad mark, bör detta enligt 10 

kap. 6-7 §§ MB beaktas i ansvarsfördelningen. Bevisfrågorna kan dock bli svåra, vilket 

tydliggörs i MÖD 2012:59. Om en verksamhetsutövare kan bevisa att dennes bidrag är 

så obetydligt att det inte ensamt motiverar en efterbehandling ska denna också ansvara 

för en motsvarande andel i enlighet med 10 kap. 6 § 1 st MB.  

 

Avseende de exploateringsavtal där kommunen på frivillig basis åtar sig att avhjälpa 

föroreningar torde stödet för en sådan utfästelse vara rekvisitet i skälig omfattning enligt 

6 kap. 40 § PBL samt att bestämmelsen i 4 kap. 14 § PBL är dispositiv. Kommunen kan 

även ha varit verksamhetsutövare i det fall de drivit verksamhet i form av värmeverk, 

avloppsreningsverk etc. Sådana utfästelser bör göras utifrån 2 kap. 1 § KL och bedömas 

utifrån om angelägenheten är skälig, lämplig och har anknytning till kommunens om-

råde eller medlemmar.175 

 

 

																																																								
173 MÖD 2010:31.  
174 Prop. 1997/98:45 del 2 s 107 f.  
175 Prop. 1948:140 s 71 f.  
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7 Upphandlingsrättsliga aspekter 
 

7.1 Allmänt om LOU 

Som nämnts i avsnitt 4.2.2 råder delade uppfattningar huruvida en offentlig upphand-

ling måste ske om det i exploateringsavtalet föreskrivs att exploatören ska stå för uppfö-

randet av kommunala anläggningar. Exploatören står normalt sett för kostnaderna oav-

sett om kommunen bygger anläggningarna och sedan debiterar exploatören eller om ex-

ploatören utför anläggningarna för att sedan överlämna dem till kommunen. Kommunen 

påverkas således inte av kostnadernas storlek eller av vem som utför anläggningarna.176 

Med hänsyn till oklarheterna kring rekvisitet att vidta i 6 kap. 40 § PBL är det därför av 

intresse att utreda huruvida någon upphandlingsskyldighet faktiskt föreligger vid åta-

ganden av nämnt slag.  

 

Vid tidpunkten för uppsatsens författande präglas upphandlingsområdet av viss rättso-

säkerhet, vilket beror på att Sverige inte hunnit införa de nya upphandlingsdirektiven 

innan de fått direkt effekt och därmed i vissa delar kan åberopas och tillämpas i svenska 

domstolar.177 När gällande rätt beskrivs åsyftas därför rättsläget före 18 april 2016, 

d.v.s. tidpunkten före direktiven fick direkt effekt och därmed kan åberopas av enskilda 

inför nationella myndigheter och domstolar.  

 

Det kommande avsnittet behandlar således rättsläget enligt den gällande lydelsen i LOU 

och rättspraxis. Avsnittet därefter behandlar rättsläget efter 18 april 2016, d.v.s. den 

eventuella verkan av de artiklar som har direkt effekt samt de ändringar som i lagråds-

remissen föreslagits att införas i nya LOU.178 Propositionen har vid författandet ännu 

inte lämnats till riksdagen.  

 

7.2 Gällande rätt enligt LOU 

Med stöd av 6 kap. 24 § PBL har kommuner i exploateringsavtal föreskrivit att exploa-

törer ska uppföra anläggningar som kommunen egentligen är huvudman för. I samband 

																																																								
176 Kalbro/Lindgren, Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – 
transaktionskostnader i onödan?, s 7. 
177 Direktiv 2014/23/EG, direktiv 2014/24/EG samt direktiv 2014/25/EG.  
178 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling.  
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med exploateringen och utan föregående upphandling har sedan anläggningarna över-

lämnats till kommunen utan ersättning.179 Om ett sådant förfarande tillämpats har ex-

ploatören ansetts fullgjort skyldigheten att erlägga gatukostnader. Upplägget som sådant 

liknar till stor del ett uppmärksammat fall från EU-domstolen, det s.k. La Scala-målet, 

vilket behandlas i avsnitt 7.3180  

 

Förenligheten med EU-rätten för åtaganden enligt 6 kap. 40 § behandlades i betänkan-

det.181 I betänkandet anfördes efter en diskussion av EU-rättslig praxis att åtaganden om 

att uppföra gator, allmänna platser eller VA-anläggningar innebär ett köp av en bygg-

entreprenad och därför ska upphandlas om värdena överstiger tröskelvärdet.182  

 

I ett senare betänkande görs dock en annan analys. I SOU 2015:109 konstateras i mot-

sats till SOU 2012:91 att något generellt krav på upphandling av kommunala allmänna 

platser inte föreligger. De två huvudargumenten utgörs av att kommunen inte påverkas 

ekonomiskt av resultatet från en eventuell upphandling eftersom exploatören enligt PBL 

är skyldig att stå för kostnaderna samt att de legala förutsättningarna i La Scala-domen 

skiljer sig från vad som är fallet i Sverige.183 Utredarnas slutsats var följaktligen att 

några lagändringar inte krävdes. Istället föreslogs att Boverket och Lantmäteriet skulle 

utforma förtydligande riktlinjer om hur offentliga upphandlingar skulle hanteras vid 

olika former av bebyggelseexploateringar.184 I syfte att undersöka huruvida La Scala-

domen har påverkat den eventuella upphandlingsskyldigheten är det av intresse att när-

mare undersöka hur domen har tolkats i Sverige samt vilken betydelse de olika tolk-

ningarna har fått avseende exploateringsavtalens innehåll.  

 

7.3 Rättsläget efter La Scala-domen 

Som åskådliggjorts i lagstiftningsarbetet har det förelegat oklarheter huruvida upphand-

ling måste företas vid uppförandet av kommunala allmänna platser. SKL har i ett cirku-

lär gjort bedömningen att uppförande av gemensamma anläggningar bör föregås av 

upphandling och att upphandlingsskyldighet råder för arbeten såväl över- som under 

																																																								
179 SKL cirkulär 2003:109 s 3.  
180 Mål C-399/98 La Scala.  
181 SOU 2012:91 s 274-276.  
182 A bet s 275 f.  
183 SOU 2015:109 s 296.  
184 A bet s 297.  
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tröskelvärdet.185 Kalbro och Lindgren har i en artikel ifrågasatt den rådande uppfatt-

ningen och menar att det i vissa fall inte utgår någon motprestation när ingen transakt-

ion genomförs mellan kommunen och exploatören. Om ingen transaktion sker mellan 

parterna menar Kalbro och Lindgren att någon upphandling i många fall inte behöver 

ske just på den grunden att kommunen inte har några kostnader.186 

 

La Scala-målet gällde ett avtal mellan en italiensk kommun och en exploatör. Exploatö-

ren skulle bekosta och uppföra en teater som sedan skulle överlämnas kostnadsfritt till 

kommunen i utbyte mot att stadsbyggnadsavgiften reducerades med ett motsvarande be-

lopp.187 EG-domstolen fastslog att direktiv 93/97/EEG var tillämpligt och att det således 

skulle ha skett en offentlig upphandling ifall vissa förutsättningar var uppfyllda.188 Av-

talet ansågs innehålla ekonomiska villkor motsvarande köp av en byggentreprenad och 

skulle således ha föregåtts av offentlig upphandling.189 I jämförelse med den svenska 

regleringen och de åtaganden som typiskt sett regleras i exploateringsavtal skiljer sig 

därmed förutsättningarna. Det skulle därför ha varit önskvärt om det i samband med 

lagregleringen av exploateringsavtal klarlagts vilka åtaganden som ska anses som eko-

nomiska villkor och därmed vara upphandlingspliktiga. Huruvida det föreligger ett köp 

när en exploatör enligt villkor i exploateringsavtalet bekostar och uppför anläggningar 

som sedan överlämnas till kommunen utan vederlag står fortfarande osagt. I frånvaron 

av ett förtydligande är det dock förståeligt att arbeten av det aktuella slaget föregås av 

upphandling.  

 

7.4 Föreslagna ändringar i LOU 

Med ledning av de nya upphandlingsdirektiven samt lagrådsremissen avseende nya be-

stämmelser på upphandlingsområdet är det relevant att undersöka om den nya regle-

ringen i någon mån kommer att påverka exploateringsavtal. Lagändringen avser att ge-

nomföra tre direktiv genom en ny lag om offentlig upphandling, en ny lag om upphand-

ling inom försörjningssektorerna samt en ny lag om upphandling av koncessioner.190 I 

lagrådsremissen föreslås inga följdändringar i PBL. I direktiven finns inte heller någon 
																																																								
185 SKL cirkulär 2003:109 s 3.  
186 Kalbro/Lindgren, Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – 
transaktionskostnader i onödan?, s 9 f. 
187 Mål C-399/98, p 32.  
188 Mål C-399/98 p. 52. 
189 Mål C-399/98 p. 86.  
190 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s 1.  
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artikel som uttryckligen reglerar genomförandeavtal, d.v.s. exploateringsavtal eller 

markanvisningsavtal. Någon direkt ändring i avseendet bör därför inte följa av införan-

det av de nya upphandlingslagarna.  

 

Fastighetsköp föreslås vara fortsatt undantaget från LOU.191 Byggkoncessioner föreslås 

definieras som skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor, där ersättningen utgörs av 

rätten att utnyttja ett byggnadsverk eller betalning.192 Någon definitiv ändring av rättslä-

get genom införandet av de nya direktiven och de nya upphandlingslagarna bör således 

inte vara aktuell. Den gängse uppfattningen att uppförande av gemensamma anlägg-

ningar bör upphandlas i konkurrens ifall de överstiger tröskelvärdet bör därför gälla 

även efter att direktiven fått direkt effekt.  

 

 

8 Analys 
 

8.1 Resultat av lagändringen 

8.1.1 Generella motiv  

Lagändringen i PBL syftade till att skapa en bättre förutsägbarhet, bättre balans mellan 

parterna i avtalet, tydliggöra exploateringsavtalets konsekvenser för tredje man samt 

öka allmänhetens insyn i dessa frågor. Om syftena uppnåddes skulle det även bidra till 

att detaljplaner inte överklagades i samma utsträckning som tidigare.193 Kommande av-

snitt syftar till att närmare utreda hur utfallet blev i ljuset av de bakomliggande syftena. 

 

8.1.2 Riktlinjer för exploateringsavtal 

I syfte att öka förutsägbarheten för parterna infördes en skyldighet för kommuner att 

anta politiskt förankrade riktlinjer för exploateringsavtal. Med riktlinjerna som stöd 

”skulle en exploatör få möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka krav och förutsättningar 

som han eller hon kan mötas av i förhandlingarna med kommunen”.194 En genomgång 

av slumpvis utvalda kommunala riktlinjer visar att så inte har blivit fallet. I riktlinjerna 

står istället att finna uttryckliga eller omskrivna hänvisningar till 6 kap. 40 § PBL, om 

																																																								
191 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s 384.  
192 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s 197.  
193 Prop. 2013/14:126 s 161 f.  
194 A prop s 150.  
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föravtal avses tecknas samt att självkostnadsprincipen ska tillämpas.195 Vilka specifika 

åtaganden som ska bekostas av exploatören framgår som regel inte av riktlinjerna utan 

följer av förhandlingar i den enskilda exploateringen.  

 

En viss oklarhet råder även kring riktlinjernas status som rättskälla. Som anfört tidigare 

fattar kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för verksamheten. Riktlinjer finns på 

flera områden, såsom för omsorg, miljö och natur, föreningsstöd eller trafik och natur. 

En viss jämförelse kan även göras med finansrätten, där s.k. soft law förekommer. Ett 

sådant exempel är ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilket är en sorts självreglering för 

marknaden. Den rättsliga statusen är dock oklar. På EU-rättslig nivå förekommer olika 

icke-bindande normer att tillgå för rättstillämparen, såsom Draft Common Frame of Re-

ference.196 De kommunala riktlinjerna torde närmast vara av samma innebörd i den juri-

diska hierarkin. Någon uttrycklig sanktion står inte att finna i det fall kommunen inte 

följer riktlinjerna. En kommunmedlem som vill överklaga är således hänvisad till en 

laglighetsprövning av beslutet enligt 13 kap. 1 § p. 8 PBL samt 10 kap. KL.  

 

Sammanfattningsvis kan riktlinjernas faktiska inverkan ifrågasättas på grunderna att de 

är vägledande samt i många fall vaga till sin innebörd. Även om SKL i ett cirkulär har 

förtydligat vad de anser bör framgå av riktlinjerna har flera kommuner valt betydligt va-

gare formuleringar.197 Det återstår att se vilken effekt bestämmelserna får i ett längre 

perspektiv och i vilken utsträckning kommuner kommer att frångå riktlinjerna.  

 
8.1.3 Maktbalans mellan parterna 

En uttalad anledning till lagändringen var den beroendeställning som förelåg i förhand-

lingssituationen mellan exploatören och kommunen.198 I syfte att motverka beroende-

ställningen genom bättre transparens och förutsägbarhet infördes en skyldighet för 

kommunen att anta riktlinjer för exploateringsavtal.199 I termer av rättslig status är som 

ovan nämnts riktlinjernas inverkan begränsad, eftersom de inte är bindande för kommu-

nen eller exploatören. Att en exploatör för en laglighetstalan mot ett kommunalt beslut i 

samma kommun som exploateringen avses utföras är något motsägelsefullt, eftersom 

																																																								
195 Se riktlinjer för exploateringsavtal i Umeå, Norrköping och Göteborg.  
196 NJA 2009 s 672.  
197 SKL cirkulär 14:46 s 12. Jfr riktlinjer för exploateringsavtal i Norrköpings kommun.  
198 Prop. 2013/14:126 s 149.  
199 A prop s 150 f.  
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exploatören i många fall är beroende av ett väl fungerande samarbete. Att en viss be-

roendeställning förekommer trots lagregleringen är således ofrånkomlig.  

 

I syfte att skapa en bättre balans mellan parterna infördes även ett förbud mot kommu-

nala särkrav avseende ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Införandet av ett förbud 

mot kommunala särkrav stärker exploatörens ställning i relation till kommunen. De po-

sitiva effekterna härav ska inte underskattas och kan innebära lägre byggkostnader samt 

öka den fria rörligheten av byggprodukter, vilket bör komma exploatören till godo.  

 
8.1.4 Tydliggöra exploateringsavtalets konsekvenser 

Vad som avses med att tydliggöra exploateringsavtalet konsekvenser framgår inte ut-

tryckligen av propositionen. Tydliggörandet torde dock avse exploateringsavtalets kon-

sekvenser för tredje man200, möjligheten att hävda utformningskrav i bygglovspröv-

ningen201 samt sambanden mellan olika plangenomförandefrågor.202 Vad avser konse-

kvenserna för tredje man bör offentligheten i ett exploateringsavtal bidra till att tredje 

man har goda möjligheter att analysera konsekvenserna av avtalet. Vad gäller utform-

ningskraven kvarstår dock möjligheten att i ett separat avtal komma överens om ge-

staltningen. En sådan överenskommelse bör fortfarande vara giltig men begränsas av 

kraven på rimligt förhållande till nyttan av planen samt av förbudet mot kommunala 

särkrav. När ett gestaltningsprogram följer som en bilaga till exploateringsavtalet bör 

begränsningar följa av 4 kap. PBL. Kommunen begränsas således i vilka krav de fak-

tiskt kan ställa och något fullständigt tydliggörande kan i det avseendet inte anses ha 

uppnåtts.  

 

Oaktat det ovanstående kan det antas att lagregleringen skickade en tydlig signal om att 

parterna i ett exploateringsavtal inte är fria att avtala om vad som helst. Genom att tyd-

liggöra exploateringsavtalets konsekvenser kan det därför antas att medvetenheten har 

ökat för såväl kommuner som exploatörer. 

 

																																																								
200 Prop. 2013/14:126 s 161 f. 
201 A prop s 200 f.  
202 A prop s 131 f.  
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8.1.5 Öka allmänhetens insyn  

I detaljplanearbetet innefattas samråd och granskning. Många kommuner tillhandahåller 

därvid underlag på sina webbplatser.203 I SOU 2012:91 föreslogs ursprungligen att ex-

ploateringsavtalet skulle finnas tillgängligt vid samråd och vid annan granskning.204 Ef-

ter att flera remissinstanser kritiserat förslaget med hänsyn till förhandlingarnas öppen-

het ändrades förslaget till att det av samrådet ska framgå om kommunen avser ingå ex-

ploateringsavtal samt avtalets huvudsakliga innehåll.205 Bestämmelserna i 4 kap. 31-33 

§ samt 5 kap. 13 § PBL gäller därmed för exploateringsavtal, vilket innebär att kom-

munen ska redovisa det huvudsakliga innehållet samt konsekvenserna av att planen ge-

nomförs med stöd av exploateringsavtal.206 Vad som avses med det ”huvudsakliga inne-

hållet” står dock inte helt klart. Även om ett utlämnande av exploateringsavtalet samt 

andra allmänna handlingar kan ske i enlighet med offentlighetsprincipen bör sekretess 

kunna göras gällande i vissa delar,  exempelvis med stöd av 19 kap. Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) (OSL). Någon total insyn kan således inte garanteras.  

 

Med ovanstående i beaktande kan det fastslås att lagstiftaren gjort en viss avvägning av-

seende allmänhetens insyn. Avvägningen kan sägas vara rimlig, i synnerhet med hänsyn 

till att kommunens beslut överklagas i form av laglighetsprövning enligt KL och inte 

med stöd av PBL. Insynen har gentemot det tidigare rättsläget således förbättrats, även 

om det funnits förslag på en mer omfattande insyn för allmänheten.  

 

8.2 Det materiella innehållets bortre gräns 

Av ordalydelsen i 6 kap. 40 § PBL följer att en kommun får ålägga en exploatör att 

vidta eller finansiera åtgärder för att anlägga gator, vägar, allmänna platser, VA-anlägg-

ningar samt andra åtgärder. Avsnittet syftar till att behandla vad som avses med andra 

åtgärder, d.v.s. vilka praktiska åtaganden som kan åläggas exploatören bortsett från vad 

som framgår av ordalydelsen.  

 

Som behandlats i avsnitt 4.2 sker en begränsning genom att åtgärderna ska vara nödvän-

diga, stå i rimligt förhållande till exploatörens nytta av planen samt att åtaganden inte 

																																																								
203 Prop. 2013/14:126 s 97.  
204 SOU 2012:91 s 273.  
205 Prop. 2013/14:126 s 163.  
206 A prop s 163 f.  
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får avse byggnadsverk för social infrastruktur. Att fastslå vilka konkreta åtgärder som är 

förenliga med PBL är emellertid svårt att förklara på ett övergripande sätt.  

 

En metod som skulle kunna prövas mot varje åtagande skulle kunna se ut som följande; 

- Avser åtgärden annat än gator och vägar?  

- Är åtgärden nödvändig för att detaljplanen ska kunna genomföras? 

- Uppstår någon nytta för exploatören?   

- Föreligger frånvaro av åtaganden om social infrastruktur?  

- Skulle likalydande krav ställas i en annan kommun?  

 

Ett jakande svar på samtliga frågor torde generellt leda till att åtagandena är förenliga 

med PBL. Skulle metoden testas mot ett villkor avseende marksanering i en skälig om-

fattning enligt 10 kap. 4 § MB samt 4 kap. 14 § p. 4 PBL skulle det med största sanno-

likhet anses förenligt. Åtgärderna är i sådant fall nödvändiga, nytta uppstår för exploa-

tören och likalydande krav skulle säkerligen ställas i en motsvarande kommun. Det-

samma torde gälla för nödvändiga trafikplatsåtgärder som föranleds av exploateringen, 

så länge någon nytta uppstår för exploatören.  

 

Bedömningen blir något annorlunda för en återvinningsstation, vilket är ett förekom-

mande villkor i exploateringsavtal. En avgörande fråga är om en återvinningsstation är 

nödvändig för detaljplanens genomförande. Kommunen ansvarar normalt sett för att 

hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas, i enlighet med 15 kap. 8 § p. 

1-2 MB. 15 kap. 9 § MB ger regeringen möjlighet att bemyndiga kommuner att med-

dela föreskrifter avseende hanteringen av avfall, vilket gjorts i avfallsförordningen 

(2011:197). För vissa avfall gäller det s.k. producentansvaret i 15 kap. 6 § MB, med in-

nebörd att producenter genom sammanslutningar ansvarar för att avfall i form av batte-

rier, returpapper m.m. samlas in och återanvänds.207 Kommunen ansvarar därmed för de 

områden där inte producentansvar föreligger. Kommunen ansvarar enligt 15 kap. 11 § 

MB även för att tillhandahålla en renhållningsordning innehållande föreskrifter för han-

tering av avfall samt en avfallsplan. I det fall återvinningsstationen inte är en följd av 

producentansvaret är det ytterst tveksamt om kravet på nödvändighet är uppfyllt.  

 

																																																								
207 Se exempelvis förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper.  
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Uppförande av lekplatser, gångstråk och andra anläggningar som kommunen normalt är 

huvudman för i enlighet med 6 kap. 24 § PBL bör kunna åläggas exploatören, även om 

det bör upphandlas i konkurrens. Villkor i exploateringsavtalet avseende vilken upplå-

telseform bebyggelsen ska ha saknar enligt min mening stöd i PBL. Villkor om upplå-

telseformen för lägenheter har generellt sett inget uttalat stöd i PBL och har ingen nära 

koppling till bebyggelsens utformning såsom den anges i 4 kap. PBL.  

 

Byggnader som inte avser social infrastruktur men som ändå kan vara av betydelse för 

allmänheten är något svårbedömda. Sådana åtaganden kan dels gälla uppförande av 

byggnader såsom ett hamnkontor eller upprustning av befintliga byggnader. Sådana åt-

gärders förenlighet bör avgöras av nödvändigheten. I propositionen exemplifieras såd-

ana anläggningar med nödvändiga trafikåtgärder eller andra investeringar i teknisk in-

frastruktur.208 Utrymmet att reglera åtaganden om uppförande av servicebyggnader av 

ovan nämnt slag är således litet. Att förelägga exploatören att rusta upp byggnader bör 

inte vara förenligt med PBL, så länge inte upprustningen är nödvändig. En nödvändig 

upprustning kan anses föreligga om byggnaden inte kan brukas ifall inte upprustningen 

företas.  Den upphandlingsskyldighet som ansetts följa av La Scala-domen talar även 

mot att villkor om uppförande av byggnader genomförs utan att upphandling sker.209  

 

De rättsliga möjligheterna för att i en separat handling avtala om gestaltning eller andra 

närliggande frågor är likaså något svårbedömd. Om en kommun anser att möjligheterna 

att i detaljplanen ställa gestaltningskrav inte motsvarar intentionerna kan istället gestalt-

ningsprogrammet användas som underlag vid bygglovsprövningen. Gestaltningspro-

grammet bör således beslutas efter att detaljplanen trätt i kraft och närmare bygglovs-

prövningen. Det kan vidare antas att det i framtiden görs en översyn av ge-

staltningsprogrammen, något som inte ansetts lämpligt så nära inpå lagändringen i 

PBL.210  

 

																																																								
208 Prop. 2013/14:126 s 156 f.  
209 SKL cirkulär 2003:109 s 3.  
210 SOU 2015:88 s 238.  
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8.3 De lege ferenda 

8.3.1 Lantmäteriets roll  

I SOU 2012:91 föreslogs att Lantmäteriets roll skulle förtydligas och stärkas genom att 

lantmäterimyndigheten under samrådet skulle verka för att förslag till exploateringsavtal 

skulle ha stöd i lag. I utredningen föreslogs även att lantmäterimyndigheten under 

granskningstiden skulle yttra sig över förslaget om det inte var obehövligt.211 Förslaget 

begränsades emellertid i propositionen till att ge råd om tillämpningen av bestämmelser 

om exploateringsavtal.212 Anledningen härtill torde främst ha varit kritik från flera re-

missinstanser. Remissinstanserna ifrågasatte rätten för Lantmäteriet att göra vad som 

kunde anses vara en sorts laglighetsprövning av kommunala avtal samt att granskningen 

skulle fördröja processen och leda till kommunala kostnader.213  

 

Enligt min mening borde inte utredningens förslag ha förkastats så snabbt. Intentionerna 

med en granskning är god. Även om arbetsbördan skulle öka skulle säkerligen lagenlig-

heten i villkoren bli bättre. På samma sätt som Lantmäteriet granskar och beslutar om 

lagfarter, servitut samt andra inskrivningsåtgärder bör kompetensen finnas för att 

granska exploateringsavtal.  

 

8.3.2 Inom länsstyrelsens eller Lantmäteriets ansvarsområde?  

I takt med att de s.k. exploatörsbestämmelserna fasas ut bör länsstyrelsens inverkan på 

exploateringsavtal minskas i motsvarande mån. Länsstyrelsens roll har efter lagänd-

ringen i PBL begränsats till att under samrådet ge kommuner råd om tillämpningen av 2 

kap. PBL samt råd i övrigt.214 Länsstyrelsen kommer således successivt avlastas uppgif-

ter som tidigare ålegat dem.215 Det ökade ansvaret för Lantmäteriet kommer således tyd-

liggöras längre fram.  

 

Att ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen och Lantmäteriet klargjorts är positivt. 

Övergångsbestämmelserna leder dock till att länsstyrelsen kommer ha inflytande en tid 

framöver, vilket kan leda till oklarheter för exploatören.  

 

																																																								
211 SOU 2012:91 s 273.  
212 Prop. 2013/14:126 s 145.  
213 A prop s 143 f.  
214 5 kap. 14 § PBL.  
215 Prop. 2013/14:126 s 241 f.  
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8.3.3 Beaktande av tidigare investeringar 

Som diskuterats i avsnitt 4.4 råder en diskrepans mellan förarbetsuttalanden och lydel-

sen i 6 kap. 42 § PBL avseende beaktandet av kostnader som vidtagits före avtalets un-

dertecknande. Att en sådan diskrepans föreligger är olyckligt. Det kan dels vara svårt att 

bedöma huruvida åtgärder vidtagits vid avtalets ingående eftersom arbeten kan pågå un-

der en längre tid, dels vara svårt för en domstol att göra en ändamålsenlig tolkning med 

hänsyn till de knapphändiga uttalandena i lagförarbetena. En önskvärd lösning vore där-

för att kommuner fick förskottsreglera kostnader i en högre utsträckning, särskilt ef-

tersom kommunerna fortfarande är begränsade av kraven på nödvändighet samt rimligt 

förhållande till nyttan av planen. Exploateringsavtalets civilrättsliga karaktär där åtagan-

den kan vara föremål för förhandling ger ytterligare stöd för en sådan ståndpunkt.  

 
8.3.4 Förtydligande avseende upphandlingsskyldigheten 

Vid tidpunkten för uppsatsens författande har de nya upphandlingsdirektiven fått direkt 

effekt, däremot har lagförslaget försenats och de nya upphandlingslagarna planeras 

träda i kraft senast 1 januari 2017. Det lagförslag som varit på remiss innehåller dock 

inga uttryckliga bestämmelser vad avser upphandlingsskyldigheten i ljuset av La Scala-

domen.  

 

Många kommuner har valt att följa SKL:s rekommendation att upphandling bör företas 

vid uppförande av kommunala allmänna plaster, en bedömning som kritiserats av såväl 

Kalbro och Lindgren som i SOU 2015:109.216 I den nämnda utredningen föreslås rege-

ringen ge Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att utarbeta riktlinjer i samråd med andra 

myndigheter och SKL.217 Enligt min mening bör det tydliggöras på högre nivå än så 

huruvida upphandling måste företas. Ett undantag, likt det undantag som i 1 kap. 6 § p. 

1 LOU råder för fastighetsköp, bör kunna vara genomförbart i det fall upphandling inte 

krävs. Om det står klart att upphandling däremot måste företas bör det tydligt framgå, 

förslagsvis i 1 kap. 2 § LOU. Den främsta grunden till de oklarheter som råder torde 

dock bero på tolkningen av begreppet ”att vidta” i 6 kap. 40 § PBL. Att rättsläget 

präglas av så hög grad av oklarhet efter en relativt nyligen genomförd reform kan inte 

ses som tillfredsställande.  

																																																								
216 Kalbro/Lindgren, Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – 
transaktionskostnader i onödan?, s 9 f samt SOU 2015:109 s 296.  
217 SOU 2015:109 s 297.  
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9 Avslutande kommentarer 
 

Att en lagreglering av exploateringsavtalen kommit till stånd efter en lång lagstiftnings-

process är bra. Det slutliga resultatet, d.v.s. huvudsakligen de bestämmelser som införts 

i PBL, präglas dock av vissa kompromisser och otydligheter. Grunden för kom-

promisserna kan sägas bestå i motsättningen mellan den politiska viljan att skapa fler 

bostäder och de avvägningar mellan det allmänna och enskilda som följer av PBL.  

 

De rekvisit som följer av 6 kap. 40 § PBL har ett relativt stort tolkningsutrymme och 

påkallar en prövning i varje enskilt fall. Rekvisitet att åtgärderna ska vara nödvändiga 

för detaljplanens genomförande är exemplifierande för en sådan prövning. Att uttala 

vilka åtgärder som generellt sett är nödvändiga är svårt och leder till att respektive åt-

gärd bör prövas mot nödvändigheten. Beroende på vad som anses nödvändigt för detalj-

planens genomförande kan ett åtagande i ett exploateringsavtal anses vara förenligt med 

PBL men samma åtagande i ett annat exploateringsavtal anses som oförenligt. Som re-

dogjorts för i avsnitt 8.2 kan dock ett åtagande förenklat prövas mot rekvisiten i 6 kap. 

40 § PBL för att avgöra huruvida det är förenligt med PBL.  

 

Min samlade åsikt om lagregleringen är att lagstiftaren kunde varit tydligare och gått 

lite längre. Att införa en skyldighet för kommunen att införa riktlinjer som en form av 

soft law tycks följa en allmän rättsutveckling som jag inte anser är önskvärd. Risken är 

att kommunens riktlinjer utmynnar i vaga formuleringar och till stor del blir av målka-

raktär. Att en exploatör genom riktlinjerna ska kunna förutse vilka kostnader som kom-

mer åläggas honom är inte sannolikt. Vid en genomgång framgår det snarare av riktlin-

jerna vad exploateringsavtalet ska reglera, någon som uttryckligen framgår av 6 kap. 

39-42 §§ PBL och därför närmast blir ett förtydligande av gällande bestämmelser. 

 

Den slutliga utformningen av förbudet mot kommunala särkrav är också en slags kom-

promisslösning, där förbudet begränsades till att endast gälla tekniska särkrav. Det ska 

bli intressant att se i vilken utsträckning förbudet kommer aktualiseras. Ett inte helt obe-

fogat antagande är att varken kommuner eller byggherrar kommer att påtala särkrav ef-

ter att bebyggelsen har påbörjats. För byggherrar finns dock fördelar i form av tydligare 

byggnadsstandard samt en möjlighet att få vissa villkor ogiltighetsförklarade.  
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I syfte att komma till rätta med de oklarheter som uppstått har det i uppsatsen föreslagits 

att Lantmäteriets roll bör stärkas genom ett granskningsförfarande, att investeringar 

gjorda före exploateringsavtalets tecknande ska få beaktas i högre utsträckning samt att 

det från lagstiftarens sida bör förtydligas huruvida en upphandlingsskyldighet förelig-

ger. Sådana ändringar är enligt min mening naturliga i ljuset av lagreglingen. Den 

svenska bostadsmarknaden står inför en stor utmaning där exploateringsavtalen kan bi-

dra till ett ökat bostadsbyggande. Alla steg som kan tas för en demokratisk och samti-

digt enkel planprocess är därför välkomna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 56 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck 
 

Proposition 1948:140 Förslag till lag angående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 

251) om kommunstyrelse på landet. 

Proposition 1980/81:165 Om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m. 

Proposition 1985/86:1 Med förslag till ny plan- och bygglag. 

Proposition 1993/94:188 Lokal demokrati. 

Proposition 1997/98:45 Miljöbalk 

Proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. 

Proposition 1997/98:117 Framtidsformer – Handlingsprogram arkitektur, formgivning 

och design. 

Proposition 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar.  

Proposition 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag. 

Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. 

Proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar 

Proposition 2013/14:126 En enklare planprocess.  

 

SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet. 

SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och 

förutsägbara byggregler. 

SOU 2012:91 Ett effektivare plangenomförande. 

SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess. 

SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. 

SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande. 

 

Kommittédirektiv 2011:100 Översyn av vissa byggfrågor. 

Kommittédirektiv 2011:104 Översyn av bestämmelserna om genomförande av detalj-

plan. 

 

Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, Stockholm den 4 juni 2015.  



	 57 

 

Litteratur 
 

Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars, Avtalsrätt: 1, 13 upplagan, Juristförlaget, 2011.  

 

Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, 11 uppl, Iustus, 2015.  

 

Bull, Thomas och Sterzel, Fredrik, Regeringsformen: en kommentar, 3 uppl, Studentlit-

teratur, 2015.  

 

Institutet för värdering av fastigheter, Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: fastighets-

nomenklatur, 12 upplagan, Fastighetsnytts förlag AB, 2015.  

 

Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar, Markexploatering, 4 upplagan, Norstedts Juridik, 

2010.  

 

Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar, Markexploatering, 5 upplagan, Norstedts Juridik, 

2015.  

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare; ämne, material, metod och ar-

gumentation, 3 upplagan, Norstedts juridik, 2015.  

 

Artiklar  
 

Caesar, C, Kalbro, T & Lind, H, 2012. Bäste herre på täppan? En ESO-rapport om bo-

stadsbyggande och kommunala markanvisningar. Rapport 2013:1 från Expertgruppen 

för Studier i Offentlig Ekonomi.  

 

Kalbro, Thomas och Mattson, H, Exploateringsavtal mellan kommun och byggherre. 

Oklart lagstöd och problematisk tillämpning. I Skrifter till Anders Victorins minne (red. 

R. Eklund, R. Hager, J. Kleineman och H-Å Wängberg), Iustus förlag AB, Uppsala.  

 



	 58 

Kalbro, Thomas och Lindgren, E, Offentlig upphandling och utförande av kommunala 

anläggningar i en detaljplan – transaktionskostnader i onödan?, Fastigheter och byg-

gande/Fastighetsvetenskap, KTH.  

 

Kalbro, Thomas och Smith, P, Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning och förslag till 

nya principer. Rapport 4:104 från enheten för fastighetsvetenskap, institutionen för fas-

tigheter och byggande, KTH.  

 

Kalbro, T, Finansiering av infrastruktur. Svenska exploateringsavtal i jämförelse med 

Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA, rapport 

4:11 från enheten för fastighetsvetenskap, institutionen för fastigheter och byggande, 

KTH.  

 

Jensen, Ulf, Kommunala särkrav, Ny Juridik 4:15.  

 

Rättsfall 
 

HF 727/11 

 

MÖD 2005:64 

MÖD 2010:18 

MÖD 2010:19 

MÖD 2010:31 

MÖD 2011:1 

MÖD 2012:59 

MÖD 2013:28 

MÖD 2014:2 

MÖD 2014:14 

 

NJA 2009 s 672  

 

RÅ 1968 ref 8 

RÅ 1975 Ab 487 



	 59 

RÅ 82 2:21 

RÅ 2010 ref 13 

 

EG-domstolens dom 12 juli 2001 mål C-399/98 – Ordine degli Architetti delle Province 

di Milano e Lodi m.fl. mot Comune de Milano.  

 

Övrigt 
 

SKL cirkulär 2003:109  

SKL cirkulär 14:36 

SKL cirkulär 14:46  

 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsban-

ken/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-mark/ 2016-04-19. 

 

Boverket, PM om bestämmelser i detaljplan. Tillgänglig: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/pm_detaljplaner.pdf 

2016-05-04. 

 

Direktiv 89/106/EEG 

Direktiv 93/97/EEG 

Direktiv 2004/35/EG 

Direktiv 2014/23/EG 

Direktiv 2014/24/EG 

Direktiv 2014/25/EG 

 

Riktlinjer för exploateringsavtal i Göteborgs stad  

Riktlinjer för exploateringsavtal i Norrköpings kommun 

Riktlinjer för exploateringsavtal i Umeå kommun 


