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Förord 
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kommit med kloka råd! 
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Förkortningar 

Dir  Direktiv 

PBL  Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Prop  Proposition 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

Definitioner 

Exploatör  Bolag eller privat fastighetsägare som utför 

  byggprojekt vid markexploatering. 

Byggherre  I denna studie används ordet synonymt med 

  exploatör. 

Planmonopol Kommunens ensamrätt att besluta om 

markanvändning och anta detaljplaner samt hur 

genomförandet av dessa ska gå till. 

Transparens  Omvärldens möjlighet till insyn i en verksamhet. 

  Stor transparens betyder att verksamhetens 

  åtaganden, riktlinjer, policys och löften är 

  tillgängliga och tydliga för kunder och/eller 

  allmänheten. 

Nettoomsättning “intäkter från sålda varor och utförda tjänster som 

ingår i företagets normala verksamhet med avdrag 

för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är 

direkt knuten till omsättningen”. Från 

årsredovisningslag (SFS 1995:1554) 1 kap. 3 § 3 p. 

Social infrastruktur Service och samhällstjänster utöver rent fysisk 

  infrastruktur, t.ex. pedagogisk verksamhet, vård 

  och omsorg, hälsa och fritid. 

Roll  En parts funktion i en process samt inställning till 

  uppgiften. 
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Sammanfattning 

I början av 2015 skedde en lagändring av plan- och bygglagen. De s.k. 

exploatörsbestämmelserna togs bort och regler om exploateringsavtal 

infördes. I statens offentliga utredningar framkom att exploateringsprocessen 

ofta blev oförutsägbar både tids- och kostnadsmässigt och att exploatörerna 

var i en stark beroendeställning till kommunerna. Denna studie har fokuserat 

på att identifiera om exploatörer upplevt att lagändringen lett till att 

problematiken minskat och om det idag finns ett starkare samarbete i 

framtagandet av genomförandeavtal. Syftet med denna studie är att bidra till 

att samarbetet mellan kommun och exploatör ska bli bättre och leda till 

mindre obalans i förhandlingarna om genomförandefrågor i 

detaljplaneprocessen. 

Frågeställningarna i denna studie besvarades genom två enkätundersökningar 

samt genom semistrukturerade intervjuer, både kommuner och exploatörer 

fick delta i dessa. Samtliga kommuner i Sverige har tillfrågats att delta i en 

webbenkät, och 99 exploatörer har tillfrågats att besvara en annan webbenkät. 

5 kommuner och tre exploatörer har intervjuats. Intervjuerna tillsammans 

med enkäterna gav en helhetsbild över hur lagändringen av PBL påverkat 

exploateringsprocessen och exploatörers inställning till kommunen. 

Studien visar att exploatörerna inte uppfattar exploateringsprocessen som mer 

tidseffektiv eller mer förutsägbar. Viss ökad tydlighet och transparens har 

uppnåtts genom införandet av krav på riktlinjer. Det största problemet i 

förhandlingarna är kommuntjänstemännens avsaknad av erfarenhet och 

kompetens, vilket kan härledas till en god marknad där det är ruljangs på 

personal mellan kommunal och privat sektor. Det kvarstår fortfarande att ta 

fram juridiskt korrekta lösningar på problematiken i hur s.k. social 

infrastruktur ska kunna tillhandahållas av kommun på privatägd mark. 

Slutsatsen av denna studie blev att lagändringen idag endast fått liten effekt, 

och att problematik kvarstår. Genomförandeavtalen innefattar inte längre s.k. 

social infrastruktur i de flesta fall, men åtgärder som t.ex. uppföra skola eller 

vårdhem åläggs fortfarande exploatörer vid sidan om avtalen. 

Beroendeställningen till kommunen kvarstår vilket lett till att rättslig prövning 

av avtalen inte skett, och kommunen tar sig fortfarande friheter med avtalens 

innehåll. 

 

Nyckelord: Exploatör, exploateringsavtal, kommun, plan- och bygglagen 
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Abstract 

At the beginning of 2015 there was an amendment of the Planning and 

Building Act. The so-called developer provisions were removed and rules on 

development agreements were introduced. The Swedish Government Official 

Reports revealed that the development process was often unpredictable both 

cost- and time wise and that the developers were in a strong dependency to 

the municipalities. This study has focused on identifying if the developers have 

perceived that the amendment has led to a reduction of the problems and if 

there is a stronger cooperation today in the producing of implementation 

agreements. The purpose of this study is to contribute to improved 

cooperation between municipalities and developers and lead to less inequity in 

the negotiations on implementation issues in the detailed planning process. 

The questions in this study were answered through two surveys and semi- 

structured interviews, both municipalities and developers were asked to 

participate. All municipalities in Sweden have taken part in one web survey, 

and 99 developers have been asked to answer another web survey. Five 

municipalities and three developers have been interviewed. The interviews 

along with the surveys gave a comprehensive picture of how the changes of the 

PBA influenced the development process and developers' attitude towards the 

municipalities. 

The study shows that developers do not perceive the developing process as 

more time-efficient or more predictable than before. Some increased clarity 

and transparency have been achieved through the introduction of 

requirements for guidelines. The biggest problem in the negotiations is the 

lack of experience and qualification in the municipality staff. This can be 

derived from a good market, where many municipal employees take 

employment in the private sector instead. It remains to provide legal solutions 

to the problem of how social infrastructure can be provided by municipalities 

on private land. 

The conclusions of this study were that the amendment has had little effect, 

and that problems remain. Implementation agreements no longer include so-

called social infrastructure in most cases, but actions such as to build a school 

or shelter are still imposed on developers alongside the agreement. The 

dependence on the municipality remains unchanged, which means that judicial 

review of the agreements has not taken place. The municipalities still take 

great liberties with the content of the agreements. 

Keywords: Developer, development agreement, municipality, Planning and 

Building Act   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och bakgrund 

Det är viktigt att Sverige har en välfungerande exploateringsprocess för att uppnå en 

god och hållbar samhällsutveckling. I början av 2015 skedde en lagändring (SFS 

2014:900) av plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, med syfte att skapa en 

enklare och effektivare plan- och bygglovsprocess. 

En del av ändringarna innebar att det som kallades för exploatörsbestämmelser togs 

bort, och regler om exploateringsavtal och riktlinjer kring dessa infördes. Innan 

lagändringen trädde i kraft fanns inga tydliga regler för hur exploateringsavtal skulle 

se ut, vad de skulle innehålla och vad de inte fick innehålla. Detta, tillsammans med 

att kommunerna har planmonopol, gjorde att exploatörer hamnade i en stark 

beroendeställning till kommunerna samt att kommunerna ibland ställde orimligt 

höga krav på exploatörerna (SOU 2012:91). Denna studie har fokuserat på att 

identifiera om branschen upplevt att lagändringen lett till att problematiken minskat 

och om det idag finns ett starkare samarbete i framtagandet av genomförandeavtal. 

Ämnet i denna studie är baserat på ett examensarbete av Ansin & Rödin (2016) och 

genom att bygga vidare på undersökningen om lagändringen i PBL, och framförallt 

exploateringsavtal, hålls en röd tråd i forskningen. Det finns ingen djupgående 

forskning på byggherrens perspektiv i arbetet av Ansin & Rödin (2016). 

Sverige har en befolkningsökning (SCB, u.å.a) och kravet på ett välutvecklat 

samhälle är stort. En fortsatt svag förhandlingssits för exploatörer kan innebära att 

exploateringsprocessen inte blivit påskyndad eller kostnadsfördelningen blivit mer 

rimlig. En kostnadseffektiv och snabb exploateringsprocess är av stor vikt för att 

kunna möta en växande population. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till att samarbetet mellan kommun och 

exploatör ska bli bättre och leda till mindre obalans i förhandlingarna om 

genomförandefrågor i detaljplaneprocessen. 

1.3 Mål 

Målet med denna studie är att besvara om förhandlingarna och framtagandet av 

exploateringsavtal har förändrats sedan lagändringen (SFS 2014:900) i plan- och 

bygglagen trätt i kraft, utifrån exploatörernas perspektiv. 
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1.4 Frågeställning 

Syfte och mål uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vad är problematiken med förhandlingarna om och framtagandet av 
exploateringsavtal enligt exploatörerna? 

2. Vad tror exploatörer och kommuner att effekten av lagändringen blir, inom 
en fem- eller tioårsperiod? 

1.5 Avgränsning 

Lagändringen (SFS 2014:900) som trädde i kraft 1 januari 2015 omfattar flera 

ändringar i plan- och bygglagen, men i detta arbete berörs endast ändringarna i PBL 

1 kap. 4 § samt 6 kap. 39–42 §§. 

Arbetet behandlar även den lagändring av PBL som trädde i kraft 1 april 2017 (SFS 

2017:181) gällande medfinansieringsersättning. Då lagändringen är ny och inte ännu 

hunnit implementeras i stor utsträckning är inte lagändringen denna studies 

huvudområde. 

Frågeställning 2 är avgränsad till att blicka 5–10 år framåt. Tidsperioden 5–10 år 

valdes för att kunna göra en analys på längre men överskådlig sikt, dels för 

respondenterna och dels för författarna av denna studie då studien genomfördes 

under tio veckor. I sammanhanget är 5–10 år kort, då en detaljplans 

genomförandetid är minst 5 år (SFS 2010:900 4 kap. 21 §) och planprocessen ofta är 

flera år lång (Graner, 2005) innan en detaljplan antas. Tidsperioden 5–10 år är 

intressant då det kommer ha initierats fler detaljplaneprojekt än det har idag, två år 

efter lagändringen. 

1.6 Disposition 

Studien är uppbyggd enligt IMRaD-struktur, dvs. Inledning, Metod, Resultat 

och(and) Diskussion. Förutom dessa kapitel med sina underrubriker finns även 

avsnitt om problem under forskningstiden, slutsats och framtida studier. 

Examensarbetets första del är inledningen, som innehåller problembeskrivning, 

frågeställningar, syfte och mål samt avgränsningar. Inledningen följs av en 

förklarande, teoretisk bakgrund. Därefter följer en metoddel som är uppdelad i fyra 

större rubriker: enkäter, intervjuer, etiska aspekter samt hållbar utveckling. I 

nästföljande del presenteras denna studies resultat. I den femte delen återfinns en 

diskussion kring metodval, problem under forskningstiden och studiens resultat. I 

sjätte delen presenteras slutsatser av studien, och med hänsyn därtill följer ett avsnitt 

om framtida studier. Arbetet avslutas med en referenslista samt bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden förklaras först detaljplaneprocessen och arbetsgången 

med exploateringsavtal. Därefter presenteras bakgrund till forskningsämnet – en 

redogörelse görs såväl för tidigare forskning och förarbeten som för 

examensarbeten. 

2.1 Genomförandeavtal 

Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp för de avtal som upprättas mellan 

kommuner och exploatörer i samband med bebyggelse. Avtalet beskriver vilka 

rättigheter och skyldigheter de har gentemot varandra, utöver vad som regleras i en 

detaljplan. Det finns två typer av sådana avtal – exploateringsavtal och 

markanvisningsavtal (Kalbro & Lindgren, 2015). Vilket avtal som tillämpas är 

beroende av vem som äger marken när initiativ för exploatering tas, se figur 1. 

 

Figur 1. Illustration över ägandeförhållande och avtalsprocess vid exploatering. Baserad på Kalbro & Lindgren 
(2015), s.133. 

2.1.1 Exploateringsavtal 

Om marken ägs av en byggherre när byggprojektet påbörjas tillämpas 

exploateringsavtal vanligen. Syftet med exploateringsavtalet enligt Kalbro & 

Lindgren (2015) är att säkerställa rättigheter och skyldigheter för finansieringen och 

utförandet av olika åtgärder. Kommunen har s.k. planmonopol, vilket innebär att de 

har rätten att bestämma var, när och hur en detaljplan ska upprättas. Ett 

exploateringsavtal upprättas alltid innan en detaljplan antagits (Kalbro & Lindgren, 

2015). 
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Oftast upprättas även ett föravtal mellan kommun och byggherre, detta är en form 

av avsiktsförklaring som innehåller det parterna hittills har förhandlat fram, skriver 

Kalbro & Lindgren (2015). Förhandlingarna kan röra vad som har tänkt byggas och 

vilka eventuella exploateringskostnader byggherren kan tänkas stå för. En reglering 

av framtida bebyggelse i föravtalet har inte någon bindande verkan. 

2.1.2 Markanvisningsavtal 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar reglerar 

markanvisningspolicy, alltså vilken verksamhet en byggherre får bedriva på den 

mark som kommunen säljer. En byggherre som är intresserad av att upprätta 

bebyggelse på kommunal mark kan få en markanvisning. Det innebär att byggherren 

under en viss tid, på vissa villkor, ensam får förhandla med kommunen om 

förutsättningar för genomförandet (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Vid processen med dessa avtal ligger kommunens förhandlingsposition främst i 

rollen som markägare, inte som planmyndighet. Förhandlingarna gäller vad 

byggherren är villig att betala, i form av pengar eller andra prestationer, för den 

mark som kommunen initierat planarbete på, skriver Kalbro & Lindgren (2015). 

2.2 Exploateringsprocessen 

Enligt Kalbro & Lindgren (2015) kan markexploateringar se olika ut, varje fall har 

unika särdrag som exploateringsprocessen måste kunna anpassas till. Det finns två 

olika typer av markexploatering – nyexploatering som sker på obebyggd mark samt 

förnyelse av redan befintlig bebyggelse som t.ex. förändring av innerstadskvarter 

eller äldre villaområden. 

Exploateringsprocessen innehåller två centrala faktorer som påverkar dess 

genomförande – ägarförhållandena inom exploateringsområdet samt byggherrens 

roll i detaljplaneprocessen (Kalbro & Lindgren, 2015). Med första faktorn menas 

om marken ägs av en eller flera samt om marken ägs privat eller av kommunen när 

exploateringen initieras. Den andra faktorn är byggherrens roll i upprättandet av en 

detaljplan, om denne är aktiv eller passiv i detaljplaneframtagandet. Kalbro & 

Lindgren (2015) menar även att utifrån de två ovanstående faktorerna kan fyra 

typfall uppfattas vid exploateringsprojekt och genomförandet av dessa, se figur 2. 

Det som skiljer de olika typfallen åt är hur aktiv byggherren är i detaljplanearbetet. 

Typfall 1 och 2 är kopplade till exploateringsavtal där byggherren själv äger marken 

medan typfall 3 och 4 är kopplade till när kommunen äger marken, alltså 

markanvisningsavtal. 
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Figur 2. Illustration över exploateringsprocessens olika typfall vid exploatering. (Kalbro & Lindgren, 2015, 
s.174) 

2.2.1 Typfall 1 

Kommunen ansvarar för planläggning medan byggherren ansvarar för byggandet, 

utförandet och kan komma med synpunkter under samråd (Kalbro & Lindgren, 

2015). I typfall 1 besitter inte fastighetsägaren kompetens för att kunna medverka 

med sakkunnighet i detaljplaneprocessen. Kalbro & Lindgren (2015) menar att 

initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från kommunen såväl som 

fastighetsägaren. Marken kan förvärvas innan planarbetet påbörjas, eller när det har 

påbörjats om fastighetsägaren inte själv är intresserad av att bygga på sin mark. 

2.2.2 Typfall 2 

Byggherren medverkar i typfall 2 aktivt i detaljplaneläggningen, vilket gör att de får 

större inflytande på bebyggelsens utformning och mer kontroll över ekonomin. Att 

byggherren är med tidigt i arbetet gör processen mer tidseffektiv, men det krävs att 

denne besitter sakkunskap inom området (Kalbro & Lindgren, 2015). 

I de fall då kommunen har en fördjupad översiktsplan finns möjlighet för byggherren 

att ta över det praktiska planeringsarbetet med detaljplanen. Kommunen har då 

endast som uppdrag att granska och redogöra för vad som ska ändras i planförslaget. 

Utöver ovanstående, ansvarar kommunen fortfarande för den formella hanteringen 

med samråd, granskning och antagande (Kalbro & Lindgren, 2015). 

2.3 Lagändringarna av plan- och bygglagen 

Den 1 januari 2015 trädde Lag (2014:900) om ändring av plan- och bygglagen 

(2010:900) i kraft. Lagen innebar en ändring av bland annat regler om exploatering, 

och det som kallades exploatörsbestämmelser togs bort. Samtidigt infördes regler 

om innehållet i exploateringsavtal och riktlinjer för sådana avtal. Våren 2017 den 1 

april trädde ytterligare en lagändring (SFS 2017:181) i kraft. Lagen gav möjligheter 

till värdeåterföring till samhället genom att tillåta avtal om 

medfinansieringsersättning. 
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Processen med att genomföra en lagändring kan vara lång och utdragen, förfarandet 

med lagändringen (SFS 2014:900) av PBL illustreras nedan i figur 3. 

 

Figur 3. Egen illustration över arbetsgången med lagändringar. 

2.3.1 Exploatörsbestämmelser 

Innan lagändringen (SFS 2014:900) trädde i kraft fanns s.k. 

exploatörsbestämmelser, dessa återfanns i PBL 6 kap. 3–12 §§. Paragraferna gjorde 

det möjligt för kommuner att tillförskaffa sig mark genom rättighet eller ägande för 

att kunna tillhandahålla samhällsservice. Länsstyrelsen kunde fatta särskilda beslut 

om att mark som skulle användas som allmän plats skulle upplåtas eller avstås till 

den tänka huvudmannen (oftast kommunen) utan att ersättning utgick till 

fastighetsägaren (Prop 2009/10:170). Bestämmelserna kunde även innebära att den 

som upplåtit eller avstått sådan mark själv skulle bekosta anläggandet av vägar, gator 

eller anordningar för vatten och avlopp. Bägge dessa bestämmelser skulle beslutas av 

länsstyrelsen innan kommunen antagit den detaljplan som berörde marken i fråga 

(Dir 2011:104). 
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Konsekvenserna av att exploatörsbestämmelserna upphört blev att länsstyrelsen inte 

längre behöver klargöra för kommunen vilka anläggningar eller vilken mark som en 

fastighetsägare ska avstå eller upplåta till kommunen för allmän plats (SOU 

2012:91). Detta innebär att ett moment försvunnit från genomförandeprocessen 

vilket i sin tur, enligt SOU 2012:91, kan snabba på hela exploateringsprocessen. I 

förslaget ska ersättning beräknas enligt reglerna i expropriationslagen (SFS 

1972:719), och på så vis tillförsäkras fastighetsägaren ersättning för markens värde 

och förutsägbarheten bör då öka. 

2.3.2 Förarbete till lagändringen SFS 2014:900 

År 2011 gav regeringen i uppdrag att utreda och se över bestämmelserna om 

genomförandet av detaljplaner (Dir 2011:104). Denna kallades 

Plangenomförandeutredningen, och resulterade i betänkandet Ett effektivare 

plangenomförande (SOU 2012:91). Syftet med förarbetena var att skapa en tydlig, 

transparent och effektiv plangenomförandelagstiftning. Ändringen skulle bidra till 

bättre förutsättningar för ett mer effektivt och förutsägbart planeringsarbete och 

byggande av marken i Sverige. 

De s.k. exploatörsbestämmelserna ansågs föråldrade enligt SOU 2012:91, och inte 

tillräckligt anpassningsbara för att kunna genomföra detaljplaner, vilket ledde till att 

bestämmelserna sällan användes. Istället för att tillförskaffa sig mark genom att 

använda sig av exploatörsbestämmelserna, förhandlade kommunen fram villkor för 

plangenomförande och kostnadsfördelning genom separata avtal. Genom avtalen 

lade kommunen över åtgärder på exploatörer som de egentligen har skyldighet att 

tillhandahålla enligt lag. Det kunde vara byggnation av s.k. social infrastruktur, t.ex. 

förskolor, sjukhus eller idrottsanläggningar (SOU 2012:91). 

Enligt Prop 2013/14:126 ska riktlinjer tas fram som beskriver kommunens avsikt 

gällande var, när och under vilka villkor avtalen ska ingås. Riktlinjerna ska underlätta 

för nya exploatörer att etablera sig, då de får kännedom om vad som krävs för en 

etablering. Samtidigt får redan befintliga exploatörer inom kommunen kännedom 

om hur kommunen kommer att agera. Enligt Prop 2013/14:126 kommer 

kommunen inledningsvis behöva utarbeta riktlinjer för avtalen och framtagandet av 

riktlinjer kommer leda till nya arbetsuppgifter. Genom samarbete kommuner 

emellan anses det inte öka belastningen på varje enskild kommun eller innebära 

merkostnad. 
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Exploatörerna kunde tidigare få stå för kostnader för kommunens redan utförda 

åtgärder för att möjliggöra för exploatering. Det saknades således tydliga regler om 

vad som inte fick, borde eller skulle ingå i genomförandeavtalen, vilket kunde 

drabba exploatörens kostnadskalkyler negativt. Genom att endast reglera punkter i 

exploateringsavtalen, istället för direkt i detaljplanehandlingarna, minskade 

allmänhetens insyn och därmed transparensen eftersom avtalen inte var offentliga 

handlingar (SOU 2012:91). Vad som får tas med i ett exploateringsavtal ska istället 

enligt Prop 2013/14:126 regleras genom lagtext. 

Enligt Prop 2013/14:126 kommer kommunernas självstyre att påverkas då 

reglering om exploateringsavtal införs. Ändringen föranleds av behovet att öka 

planprocessens transparens och öppenhet, vilket bör ligga i samhällets intresse 

eftersom det innebär att planprocessernas handläggningstid kan förkortas och 

därigenom kan samhällets utbyggnad ske i snabbare takt. 

I Dir 2011:104 tas långa förhandlingar upp som en del av problematiken gällande 

avtalen, vilket resulterade i fördröjningar i byggprocessen. Störst påverkan blev det 

där exploateringstrycket var högt och viljan att påbörja byggnationen var stark. 

Enligt Dir 2011:104 blev en följd av problematiken att konkurrensen på 

byggmarknaden minskade, då osäkerheterna gjorde att mindre bolag inte kunde 

eller vågade investera. En konsekvens enligt Prop 2013/14:126 blir att 

konkurrensen jämnas ut om planhandläggningstiden förkortas. Fler projekt skulle då 

kunna påbörjas samtidigt, fler bostäder kommer ut på marknaden och vilket i sin tur 

leder till pressade priser på bostadsmarknaden. 

De uppdaterade paragraferna ur lagstiftningen presenteras i bilaga A. 

2.3.3 Förarbeten till lagändringen SFS 2017:181 

Utöver vad som tillkommit och ändrats i SFS 2014:900, har ytterligare en 

lagändring skett. Ändringen är av mindre karaktär och avser tillägg om 

medfinansieringsersättning. Medfinansieringsersättning är ett nytt verktyg för 

kommunen att genom frivilliga avtal återföra till samhället delar av de värdeökningar 

på fastigheter som kan tänkas tillkomma av att investeringar i transportinfrastruktur 

görs (s.k. värdeåterföring). En kommun som medfinansierar en statlig eller 

landstingskommunal transportinfrastuktur får i och med lagändringen avtala med 

exploatören om att denne ska ersätta kommunen för delar av medfinansieringen som 

kommunen lämnar. På så vis uppnås värdeåterföring till samhället genom 

medfinansieringsersättning. 

De uppdaterade paragraferna ur lagstiftningen presenteras i bilaga B. 
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2.4 Tidigare forskning och examensarbeten 

Det finns forskning inom ämnet exploatering, men det mesta är publicerat innan 

lagändringen trädde i kraft 1 januari 2015. I en artikel av Olander & Landin (2008) 

har författarna kommit fram till att det fanns en stark problematik i att 

exploatörerna upplevt osäkerhet kring utfallet av exploateringen, då inga skarpa 

regler om innehållet i genomförandeavtalen fanns. En stor del av osäkerheten låg 

dels i hur stora kostnaderna för uppförande av anläggningar skulle bli, men även att 

planeringsprocessen tog lång tid och på så vis var en stor kostnad och risk. Vidare 

diskuterar Olander & Landin (2008) att det fanns en växande tendens för 

intressenter och exploatörer att påverka planeringen i större utsträckning och vara 

mer delaktiga i planeringsprocessen. Denna tendens styrks och möjliggörs även 

genom att lagändringen i PBL trädde i kraft 1 januari 2015. 

Det har gjorts forskning gällande planläggning av stora projekt i lågt bebyggda 

miljöer i Brasilien där befolkningen behövde omplaceras för att göra plats för t.ex. 

stora vattendammar. Denna studie pekar på att det är av vikt att planeringsarbeten 

får resurser till att kunna involvera allmänheten, för att öka acceptansen av nya 

projekt och öka deras delaktighet i besluten (Beekman, 2002). En större acceptans 

för nya projekt i Sverige skulle minska benägenheten att överklaga och förhala 

planeringsprocessen, det skulle i sig kunna bidra till att göra planeringsprocessen 

mer kostnads- och tidseffektiv (Gardebring et al., 2014). 

I ett examensarbete Ansin & Rödin (2016) undersöktes om lagändringen i PBL 

påverkat samarbetet mellan kommunen, lantmäterimyndigheten och byggherren. 

Lagändringen hade då inte fått någon större effekt på samverkan men det hade skett 

ett förtydligande av parternas roll. Studien av Ansin & Rödin (2016) visade att 

kommuner och exploatörer i och med lagändringen börjat förhandla i ett tidigare 

skede. Exploatörens beroendeställning till kommunen hade även minskat i och med 

att exploateringsavtalens innehåll reglerats. 

Då lagändringen av PBL infördes tillkom 6 kap. 40 §, vilken reglerar innehållet i ett 

exploateringsavtal. Hur paragrafen ska tolkas utifrån nyckelorden nödvändiga 

åtgärder, rimligt förhållande och nytta studerades av Sköldén (2016). Han menade att 

formuleringarna är för vaga och att det fortfarande finns stora oklarheter när det 

kommer till rimligt förhållande, åtagande och nyttor. Slutsatsen han drog var att PBL 6 

kap. 40 § är dåligt motiverad i förarbetena och därför finns en stor osäkerhet i hur 

denna paragraf ska tolkas. Han menade däremot att det skett en förbättring och ett 

steg i rätt riktning med den nya paragrafen, men att tolkningsfriheten fortfarande 

kan vålla problem t.ex. med kostnadsfördelning och avkastningskrav. 
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3 Metod 

Frågeställningarna besvarades till genom att hålla kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer och skicka enkäter till kommuner och exploatörer. Detta arbete lyfter 

främst exploatörens syn på framtagandet av exploateringsavtal. För att få en 

helhetsbild hörs även kommunen om hur problematiken och inställningen mellan 

parterna ser ut. 

Den första frågeställningen är uppdelad i två sektioner, först en del om hur 

problematiken med förhandlingarna ser ut och sedan en del om framtagandet av 

exploateringsavtalen. Den andra frågeställningen var menad att blicka framåt för att 

skapa en bild av hur lagändringen kan komma att påverka arbetet med 

exploateringsavtal. 

3.1 Enkäter 

Enkäter användes för att ge en allmän uppfattning om hur både exploatörer och 

kommuner har uppfattat lagändringen (SFS 2014:900) och för att se om 

lagändringen lett till ett bättre samarbete eller andra förhandlingsmöjligheter. 

En enkätundersökning innebär enligt Kylén (2014) att frågor skickas ut till flera 

personer skriftligen. Han menar också att det vanligaste är att en enkät består av ett 

flertal frågor, vilket enkäten i denna studie gjorde. Enkäter används enligt Kylén 

(2014) när samma frågor ställs till en större grupp och intervjuer bedöms vara för 

tidskrävande, och han nämner att det finns olika typer av enkäter - postenkät, 

webbenkät och gruppenkät är några exempel. 

3.1.1 Urval 

För att få ett tillförlitligt resultat skickades enkäter ut till ett hundratal exploatörer 

runt om i landet och till Sveriges samtliga 290 kommuner. Att alla kommuner ingick 

i enkätundersökningen baserades på att i SOU 2012:91 beskrevs att alla kommuner 

kommer att påverkas av lagändringen, på lång eller kort sikt. I samma förarbete 

nämndes också att alla exploatörer som utvecklar nya bostadsområden kommer att 

påverkas av att lagen ändras, oavsett hur stort bolaget är. Detta resulterade i att 

valet av exploatörer blev några av de största bolagen i landet som verkar i många 

regioner samt några lokala aktörer som kommunerna svarat att de samarbetar med. 

Det finns olika uppfattningar om hur ett tillförlitligt resultat uppnås menar Kylén 

(2014), han påstår att vissa menar att 65 procent är tillräckligt medan andra menar 

att 80–90 procent behövs. 
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3.1.2 Genomförande  

Två kontaktlistor skapades, en för samtliga kommuner och en för de exploatörer 

som fick ta del av enkätundersökningen. Listan med kontaktuppgifter till 

kommunerna erhölls genom personlig kommunikation med F. Ansin (5 april 2017, 

medförfattare av examensarbete Exploateringsavtal: Samverkan mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör), men kompletterades med kontaktuppgifter från 

kommunernas hemsidor. Kontaktuppgifter till exploatörerna erhölls genom 

respektive bolags hemsida. Enkäterna skickades sedan ut via mejl, i mejlet fanns ett 

följebrev till undersökningen och följebrevet innehöll en länk till enkäten. Enligt 

Kylén (2014) ska följebrevet göra de svarande motiverade och ge den information 

som behövs; vad avsikten är, hur lång tid det tar att besvara och när rapporten 

kommer ut och hur den går att få tag i bland annat. 

I denna studie användes webbenkäter, dessa skapades via webbenkätsverktyget 

SurveyGizmo (https://www.surveygizmo.com/). Två olika enkäter skickades ut, en 

till de utvalda exploatörerna och en till samtliga Sveriges kommuner. Båda 

enkäterna innehöll slutna svarsalternativ med utrymme för kommentarer, detta 

eftersom slutna svarsalternativ är lättare att bearbeta och svara på (Kylén, 2014). 

Han menar även på att det finns nackdelar med slutna svarsalternativ - tankarna styrs 

och det kan locka till mindre genomtänkta svar. Genom att använda kommentarsfält 

i webbenkäten skapades möjlighet för friare svar, där den tillfrågade fick utrymme 

att tänka ut sina svar själv. 

Frågorna i enkäterna baserades på de fynd som gjorts i SOU 2012:91 angående 

problematik med genomförandefrågor. Ingen av enkätfrågorna var obligatorisk att 

besvara. I den sista frågan i båda enkäterna gjordes en förfrågan om intresse att delta 

i en djupgående intervju. 

Kommunerna kunde besvara enkäten i fem veckor från det att mailet skickades ut. 

Exploatörerna hade initialt 4,5 vecka på sig att svara. 

3.1.2.1 Exploatörer 

Enkäten som skickades ut till exploatören bestod av en inledande beskrivning och 18 

frågor, indelade i fyra sektioner; generella frågor, frågor om planeringsprocessen, 

frågor om exploateringsavtal och övriga frågor. Den första sektionen, fråga 1–5, 

behandlade val av anonymitet och frågor för att klassificera bolagen. Sektion två och 

tre bestod av fråga 6–14 som låg till grund för att besvara detta arbetes 

forskningsfrågor. Bland de övriga frågorna i den sista sektionen fanns möjlighet att 

ge ett längre frisvar där respondenterna kunde göra tillägg, kommentera och ställa 

frågor helt utan ledning. Enkäten ses i sin helhet i bilaga C avsnitt i. 
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För att kunna skilja små företag från stora sattes intervall för företagens 

nettoomsättning. Intervallen utgick från Bolagsverkets definition om små och stora 

företag (Bolagsverket, 2012) samt en lista över antal företag efter omsättningsklass 

från Statistiska Centralbyrån (u.å.b). Utöver detta ändrades intervallen för att få ett 

bra spann i enkäten. Urval av exploatörer som delgavs enkätundersökningen gjordes 

genom Sveriges Byggindustriers lista över de 50 största bygg- och 

anläggningsbolagen efter nettoomsättning (Sveriges Byggindustrier, 2016). Listan 

utökades sedan med ytterligare bolag som kommunerna angett att de arbetar med i 

enkätsvaren. Bolag som inte bebygger mark på ett för denna studie intressant sätt 

sorterades bort (renodlade anläggningsbolag till exempel). Totalt har 99 byggbolag 

tillfrågats att delta i enkätundersökningen. 

3.1.2.2 Kommuner 

Enkäten som skickades ut till kommunerna bestod av en inledande beskrivning och 

18 frågor indelade i fyra sektioner; generella frågor, frågor om exploateringsavtal, 

frågor om exploatören och övriga frågor. Den första sektionen, fråga 1–3, inleddes 

med valet att vara anonym eller ange namn på kommunen. Därefter följde en fråga 

om antalet invånare, för att kunna sortera svaren och se om åsikter skiljer sig 

beroende på storlek på kommun. När intervallen valdes ut låg Sveriges Kommuner 

och Landsting (2016) till grund, sedan sattes två extra intervall in för att kunna 

urskilja de allra största kommunerna från de mellanstora. Sektion två och tre bestod 

av fråga 4–15 som låg till grund för att besvara detta arbetes forskningsfrågor. Bland 

de övriga frågorna i den sista sektionen fanns även här möjlighet att ge ett längre 

frisvar för övriga kommentarer om de tillfrågade ansåg att det var något mer de ville 

tillägga. Enkäten ses i sin helhet i bilaga C avsnitt ii. 

3.1.3 Presentation av inhämtat data 

I avsnitt 4.2 presenteras resultatet av enkäten i löpande text och tabeller. 9 frågor 

sammanställdes i tabellform för exploatörerna och 6 frågor för kommunerna. I 

resultatet presenteras endast ett urval av enkätens frågor eftersom vissa svar inte 

tillför någon data för att besvara frågeställningarna. De tabeller som inte presenteras 

i resultatet redovisas i bilaga D. En del frågor i enkäten rubbar anonymiteten och 

redovisas därför inte. Tabellerna visar svarsfrekvens genom enkel statistisk analys. 

Sammanställningarna har gjorts med hjälp av SurveyGizmos egna rapportverktyg, 

efter att svarstiden löpt ut. Svarsfrekvensen räknades ut genom att dela antalet svar 

på en fråga på det totala antalet tillfrågade, d.v.s. 99 exploatörer och 290 

kommuner. Formeln är 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑔𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑𝑒
= 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 
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Den procentandel som beskrivs i varje tabell har räknats ut genom att dela antalet 

svar på ett visst alternativ med den totala mängden svar på den specifika frågan. 

Procentandelarna avrundas till närmaste heltal. Formeln är 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
= 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

Några frågor har flersvarsalternativ, vilket gör att dessa tabeller sammantaget kan 

redovisa mer än 100 procent. 

3.2 Intervju 

En intervju innebär att en eller flera personer ställer frågor till en annan person eller 

grupp. I denna studie gjordes panelintervjuer samt vanliga intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Enligt Kylén (2014) innebär panelintervju att det är flera 

som intervjuar men bara en respondent. Tanken med detta intervjusätt är att 

uppdelning av arbete kan ske, en för anteckningar medan den andre ställer frågor 

(Kylén, 2014). Den vanligaste formen av intervjuer är semistrukturerade, och 

intervjutekniken innebär att frågorna ställs utifrån ett förvalt ämne, men att plats 

finns för att inkludera fler synvinklar och ställa följdfrågor (Dalen, 2008). 

Intervjuer användes för att få en djupare förståelse för vad kommuner och 

exploatörer anser om lagändringen och dess effekter. En fördel med samtal och 

möten är att det ger intervjuaren en bild av vad den intervjuade känner och tänker.  

3.2.1 Urval 

De fem kommunerna som intervjuades i undersökningen var av expansiv karaktär, 

d.v.s. har haft befolkningstillväxt under 2016. För att en kommun skulle vara 

intressant att göra en djupgående intervju med var det viktigt att ett pågående arbete 

med exploateringsavtal fanns. I en kommun där det inte byggs något nytt finns inte 

heller samarbeten med exploatörer, och därför valdes vissa kommuner bort. För att 

ta reda på om en kommun är av expansiv karaktär användes SCB:s sida som hjälp 

(Statistiska centralbyrån, 2016). Visst urval gjordes även genom kommunernas 

geografiska läge, för att underlätta att genomföra intervjuer på plats. 

Intervjuer på plats är att föredra, då dessa genererar mer utvecklade och ärliga svar 

jämfört med intervjuer per telefon, menar Irvine & Sainsbury (2013). Då 

kommuner med närhet till studieorten inte alltid kunde delta, kontaktades andra 

kommuner som passade in på kriterierna. Antingen fanns där en personlig kontakt 

sedan tidigare eller så hade kommunen i fråga svarat att de var intresserade av att 

ställa upp på en intervju genom sitt enkätsvar. 
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Urval av exploatörer som intervjuades gjordes genom enkätsvaren där 

respondenterna fick ange om de eller någon i bolaget var intresserade av att delta i 

en intervju. En intervju kunde bokas efter personlig kommunikation på en mässa. I 

en artikel av Guest, Bunce & Johnson (2006) diskuteras hur många intervjuer som är 

tillräckligt för att få fram tillförlitliga resultat, och de kom fram till att ingen ny data 

inhämtades efter 12 kvalitativa intervjuer, men att 6 intervjuer kan räcka beroende 

på studiens frågeställningar, hur homogena svarsgrupperna är och hur djupt studien 

går i ett ämne. 

3.2.2 Genomförande 

3.2.2.1 Intervjustruktur 

En femstegsmodell har tagits fram av Kallio et al. (2016), och genom att utgå ifrån 

denna kunde en bra mall byggas för att genomföra intervjuer med tillförlitliga 

resultat. Genom att använda modellen, tillsammans med god bakgrundskunskap i 

ämnet, uppnåddes kvalitativa resultat för studien. Genom detta undveks risken att 

följdfrågorna inte ledde till någon ny kunskap av vikt för forskningen, utan blev mer 

självuppfyllande. 

I boken Att få svar av Kylén (2014) beskrivs den s.k. trattmodellen, som använts för 

att få välstrukturerade intervjuer som inte utelämnar viktiga delar i resultatet. De 

sex stegen beskrivs nedan, och illustreras i figur 4 nedan. 

Öppning Presentera intervjuarna och dess roller samt informera vad avsikten 

med intervjun är, hur lång tid intervjun kommer ta och hur kommer 

svaren noteras. 

Fri berättelse Varje fråga bör inledas med ett fritt svar från den intervjuade. 

Precisering Försök få de fria svaren mer konkreta, försök få exempel och 

beskrivningar. 

Kontroll Kontrollera svar och uppgifter, gärna genom att be om exempel. Om 

motstridiga uppgifter kommit in, ställ dem mot varandra och försök 

klara ut vad som är korrekt. 

Information Ge en snabb sammanfattning genom att gå igenom noteringar. 

Förklara mer ingående om den pågående undersökning och låt den 

intervjuade ställa frågor. 

Avslutning Tacka för hjälpen och förklara vad som kommer hända härnäst. 

Förfrågan om fortsatt kontakt tas i detta stadie. 
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Figur 4. Illustration av Kyléns trattmodell för intervjuteknik. (Kylén, 2014, s.31) 

3.2.2.2 Intervjuerna 

Innan intervjuerna genomfördes skickades utgångsfrågorna i intervjun ut tillsammans 

med ett informationsblad om lagändringarna som arbetet baseras på. Frågorna i 

intervjuerna baserades på de fynd som gjorts i SOU 2012:91 angående problematik 

med genomförandefrågor. Respondenterna fick även en medgivandeblankett för 

ljudupptagning och information om behandling av uppgifter. Informationsbladen kan 

tillhandahållas examinatorn på begäran. 

Intervjuerna med exploatör 1 och 2 hölls på plats i deras egna kontor. Möten och 

intervju tog 45 minuter hos exploatör 1, och 1 timme och 20 minuter hos exploatör 

2. Hos exploatör 2 intervjuades två representanter från bolaget, medan en 

panelintervju med en respondent och två intervjuare gjordes med exploatör 1. 

Utgångsfrågorna kan läsas i bilaga E avsnitt i, och utöver dessa dök det upp 

följdfrågor och diskussion kring svaren hos bägge exploatörerna. 

Kommun 1, 3, 4 och 5 genomfördes via högtalartelefon, så att panelintervjuer 

kunde hållas. Samtalen inklusive intervjuerna tog mellan 25–45 minuter. Kommun 

2 intervjuades på plats i kommunhuset, och mötet inklusive intervjun tog 1 timme 

och 20 minuter. Utgångsfrågorna presenteras i bilaga E avsnitt ii, även här kom det 

fram många följdfrågor och blev diskussioner kring svaren för varje kommun. 
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Alla intervjuer inleddes med en kort presentation av intervjuerna och titeln på 

studien. Redan här kontrollerades om inspelning kunde göras, och 

medgivandeblanketter skrevs under om det inte gjorts tidigare. Därefter 

redogjordes för lagändringarna som arbetet baseras på återigen, och därefter startade 

intervjun som inleddes av presentation av respondenten och dennes yrkesroll. 

Under intervjuerna preciserades och kontrollerades svaren, enligt Kyléns s.k. 

trattmodell (se avsnitt 3.3.2.1). Steget information där en sammanfattning av 

intervjusvaren ska göras, enligt modellen, gjordes istället i efterhand genom 

mailkontakt. Alla respondenter fick ta del av en sammanfattning gjord utifrån 

anteckningar och transkribering av intervjuerna. Intervjuerna avslutades med att 

respondenterna fick göra fria tillägg och ställa frågor. 

3.2.3 Presentation och bearbetning av inhämtat data 

För att kunna analysera och sammanställa intervjuerna har tematisk analys använts. 

Enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär metoden att ett tema väljs, i detta fall 

utifrån frågeställningarna. De teman som använts i denna studie var förhandlingarna 

om exploateringsavtal, framtagandet av exploateringsavtal och effekt av lagändringen inom 

en fem- eller tioårsperiod.  I varje intervju har relevant information valts ut och 

placerats under respektive tema, och därefter har resultatet analyserats för att 

komma fram till de slutsatser som återges i avsnitt 6. I resultatdelen är alla svar 

anonyma och där kallas respondenterna från kommuner för kommun, och 

respondenterna från exploatörsidan för exploatör. För att skilja svaren åt har alla 

respondenter givits en siffra mellan 1–5. 

3.3 Etiska aspekter 

Vid de intervjuer som hölls användes medgivandeblanketter för samtliga, se bilaga F. 

Dessa gav information om hur uppgifterna har behandlats, medgivande till 

ljudinspelning för datainsamling samt information om hur resultatet publiceras. 

Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att ta del av resultatet och 

få trygghet i att korrekt referat gjorts. 

I enkäten fanns valet för både kommuner och exploatörer att vara helt anonyma, 

även för författarna av denna studie. Enkätundersökningen inleddes med att välja om 

respondenten ville vara anonym eller inte, för att inte riskera att försvåra samarbetet 

med den andra parten. I vissa fall var svarsalternativen av känslig karaktär och ibland 

efterfrågades även förklaring till de svarsalternativ som valdes. Alla frågor var 

frivilliga att besvara, ingen var obligatorisk för att avsluta enkäten. 
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3.4 Hållbar utveckling 

S.k. hållbar utveckling genomsyrar hela denna studie, eftersom det är av stor vikt att 

tänka hållbart och långsiktigt i exploateringsprocessen. Om hållbarhetsfrågor lyfts 

fram och genomsyrar hela exploateringsprocessen och detaljplaneprocessen kan 

samhällsutvecklingen ske på ett snabbare och hållbarare sätt. Om processen går 

snabbare sparar det på kommunens, alltså skattebetalarnas, pengar eftersom hållbart 

byggande gör att färre åtgärder som underhåll eller renovering behövs i framtiden. 

Det skapar en ekonomisk hållbarhet på sikt, även om större investeringar ibland 

behövs. Social hållbarhet och resurssparande är även viktiga samhällsfrågor för att 

dels skapa trivsamma levnadsmiljöer men även för att jordens ekosystem och klimat 

ska frodas. Denna studie försöker lyfta fram om det finns en problematik i 

hållbarhetstänket i exploateringsprocessen. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas utfallet av enkät- och intervjuundersökningarna med först 

exploatörerna, sedan kommunerna. 

4.1 Enkäter 

Resultatet från ett urval av enkätfrågor presenteras med en utveckling av eventuella 

fritextsvar. 

4.1.1 Exploatör 

Av 99 tillfrågade exploatörer har 25 har besvarat enkäten och 15 stycken har fullföljt 

den. Det ger en högsta svarsfrekvens om 25 procent och en lägsta svarsfrekvens om 

15 procent. Av de 25 som besvarat frågan om de vill vara anonyma svarade 72 

procent ja, därför redovisas alla enkätsvar anonymt. På frågan om omsättning 

svarade 25 exploatörer, 48 procent av bolagen omsatte mer än 1,1 miljarder kronor 

per år, 24 procent mellan 500,1 miljoner kronor till 1 miljard kronor och 28 

procent omsatte under 500 miljoner kronor per år. 

Fråga 4. Om ni har projekt i flera kommuner, upplever ni skillnad i framtagande av 

exploateringsavtal mellan de olika kommunerna? 

23 exploatörer har besvarat frågan. 70 procent av de som svarat upplever skillnad i 

framtagandet av exploateringsavtal kommuner emellan. Om respondenten svarat ja 

på frågan fanns möjlighet att kommentera, och där svarade många exploatörer att 

det var stor skillnad i hur flexibla kommunerna var och hur stort utrymmet för 

förhandling det finns. Många kommenterade att kompetensen på kommunen var 

avgörande i hur exploatören behandlas. Svaren presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Om ni har projekt i flera kommuner, upplever 
ni skillnad i framtagande av exploateringsavtal mellan 
de olika kommunerna? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 16 70 % 

Nej 3 13 % 

Vet ej 4 17 % 

 

Fråga 6. Har ni som exploatör egna fastigheter som ni utvecklar och bebygger? 
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23 exploatörer har besvarat frågan. 44 procent svarade att de har egna fastigheter 

som de utvecklar och bebygger och att de då använder exploateringsavtal. 35 

procent har svarat annat och kommenterat sitt svar, i stort sett har alla dessa svarat 

att de både har egen mark och förvärvar mark från kommunerna, och därför 

använder både exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Svaren presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2. Har ni som exploatör egna fastigheter som ni utvecklar och bebygger? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, och vi använder då exploateringsavtal 10 44 % 

Nej, vi använder markanvisningsavtal och förvärvar då mark 4 17 % 

Nej, vi exploaterar endast på uppdrag, vi äger ingen egen mark 1 4 % 

Annat (Frisvar) 8 35 % 

 

Fråga 8. Upplever ni att kommunerna är tillmötesgående i förhandlingar? 

18 exploatörer har besvarat frågan. 45 procent svarade ja och att de tycker 

kommunen är mer eller lika tillmötesgående efter lagändringen som innan, 44 

procent svarade nej och att det är samma situation som innan lagändringen. Svaren 

presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Upplever ni att kommunerna är tillmötesgående i förhandlingar? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, mer än innan lagändringen 1 6 % 

Ja, samma som innan lagändringen 7 39 % 

Nej, men bättre än innan lagändringen 0 0 % 

Nej, sämre än innan lagändringen 0 0 % 

Nej, samma som innan lagändringen 8 44 % 

Vet ej 2 11 % 

 

Fråga 9. Anser ni att kommunen utnyttjar sitt planmonopol? 

18 exploatörer har besvarat frågan. Av de svarande tyckte majoriteten att 

kommunen utnyttjar sitt planmonopol, 95 procent svarade ja eller ibland. Svaren 

presenteras i tabell 4. 
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Tabell 4. Anser ni att kommunen utnyttjar sitt planmonopol? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 12 67 % 

Ibland 5 28 % 

Nej 1 5 % 

 

Fråga 10. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv efter lagändringen? 

18 exploatörer har besvarat frågan. 78 procent av de svarande tyckte inte att 

lagändringen har gjort planprocessen mer tidseffektiv. Svaren presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv 
efter lagändringen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 0 0 % 

I vissa fall 2 11 % 

Nej 14 78 % 

Vet ej 2 11 % 

 

Fråga 11. Är det lättare att förutse kostnader i samband med exploateringsprojekt idag än 

innan lagändringen? 

18 exploatörer besvarade frågan. 83 procent av de som svarade ansåg inte att det 

blivit lättare att förutse kostnader. Svar redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Är det lättare att förutse kostnader i samband 
med exploateringsprojekt idag än innan lagändringen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 0 0 % 

Nej 15 83 % 

Vet inte 3 17 % 

 

Fråga 12. Upplever ni att ni har större inflytande i framtagandet av exploateringsavtal efter 

lagändringen 2015? 
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16 exploatörer besvarade frågan. Ingen av de svarande upplevde att de fått ändrat 

inflytande i förhandlingarna, 94 procent ansåg att det inte var någon skillnad. Svaren 

presenteras i tabell 7. 

Tabell 7. Upplever ni att ni har större inflytande i framtagandet 
av exploateringsavtal efter lagändringen 2015? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, stort inflytande idag 0 0 % 

Ja, viss ökning 0 0 % 

Ingen skillnad 15 94 % 

Nej, mindre inflytande idag 0 0 % 

Vet ej 1 6 % 

 

Fråga 13. Har lagändringen försvårat ert förhandlingsläge i upprättande av 

exploateringsavtal? 

16 exploatörer har besvarat frågan. Ingen av de svarande upplevde att lagändringen 

försvårat förhandlingsläget i upprättande av exploateringsavtal. Svaren presenteras i 

tabell 8. 

Tabell 8. Har lagändringen försvårat ert förhandlingsläge i 
upprättande av exploateringsavtal? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 0 0 % 

Nej 13 81 % 

Vet ej 3 19 % 

 

Fråga 14. Hade ni önskat en lagtext som specificerar ännu tydligare vad som får eller inte får 

ingå i exploateringsavtalen? 

15 exploatörer har besvarat frågan. Nästan två tredjedelar svarade at de hade önskat 

en mer specifik lagtext. Svaren presenteras i tabell 9. 

Tabell 9. Hade ni önskat en lagtext som specificerar ännu 
tydligare vad som får eller inte får ingå i exploateringsavtalen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 9 60 % 
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Nej 4 27 % 

Vet ej 2 13 % 

 

Fråga 17. Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att 

tillägga kommentera gärna här. 

Nedan listas ett urval av de tillägg som gjorts av exploatörerna på denna fråga. 

“ ... hanteringen av dessa delar ute bland kommunerna, i stora dela [sic] beroende på 
kunskap och erfarenhet. Men också i vilken typ av uppdrag/roll som vi har i processen.” 

“Generellt är attityden från kommunala tjänstemän när avtal skall tas fram väldigt 
nedlåtande. Det är sällan man uppfattar att den man möter har mandat att ta beslut. 
Avgörande frågor, som tex priset, vill man oftast ta sent, helst sist, och de [sic] blir nästan 
undantagslöst en långbänk. Tjänstemännen verkar livrädda för att sätta ett pris och väntar 
och väntar för man hopas [sic] kunna höja priset. Och det kan man ju alltid hoppas på men 
det blir inte mycket gjort om man bara väntar. Dessutom sker oftast kommunens värderingar 
"dolt", dvs man har ingen inblick i vem som värderat, på vilka grunder etc.” 

“... kommunerna arbetar väldigt olika; några kommuner har hög effektivitet, några låg; 
gentemot vissa har en exploatör hög förhandlingsstyrka och gentemot andra låg.” 

“Vissa kommuner agerar inte annorlunda trots ny lagstiftning. Vi som byggherrar agerar 
inte på detta beteende eftersom vi är rädda för att inte få framtida markanvisningar eller att 
projekten ska gå i stå pga att vi pekar på fel och brister.” 

4.1.2 Kommun 

Av 290 tillfrågade kommuner har 154 har besvarat enkätens första fråga. 

Svarsfrekvensen varierar på varje fråga, som lägst har 81 kommuner svarat. Detta 

ger en högsta svarsfrekvens om 53 procent och en lägsta svarsfrekvens om 28 

procent. Av de 154 kommuner svarade 51 procent ja på att de ville vara anonyma, 

vilket innebar att alla enkätsvar är anonyma. På frågan om antal invånare svarade 153 

kommuner, 31 procent hade mindre än 14 999 invånare, 38 procent hade mellan 15 

000 och 39 999 invånare, 21 procent hade mellan 40 000 och 99 999 invånare, 9 

procent av hade mellan 100 000 och 199 999 invånare och 1 procent av 

kommunerna hade mer än 200 000 invånare.  

Fråga 5. Hur har antagna riktlinjer för exploateringsavtal bidragit till förändring i arbetet? 

86 kommuner har besvarat frågan genom att markera minst ett alternativ, det gick 

att välja flera svar samt kommentera sitt val. 
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37 procent av de svarande kommunerna markerade att antagna riktlinjer har ökat 

tydligheten för exploatörerna. I fritextsvaren kommenterades att det även ökat 

tydligheten för kommunerna, politikerna och bl.a. medborgarna. 33 procent tyckte 

att det blivit lättare att veta vad som får ingå i avtalen när de har riktlinjer. 24 

procent tyckte inte att riktlinjerna bidragit till någon ändring, vilket även utlästes i 

fritextsvaren. Många kommentarer handlade om att inga riktlinjer ännu antagits, 

men att vissa ändå börjat arbeta med dessa internt. Svaren presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Hur har antagna riktlinjer för exploateringsavtal bidragit till förändring i arbetet? 

Svarsalternativ Antal svar Procent  

Ökad tydlighet för exploatörerna 32 37 % 

Bättre kontakt mellan exploatör och kommun 12 14 % 

Inte bidragit till ändring 21 24 % 

Större kostnader för kommunen 1 1 % 

Större arbetsbelastning 2 2 % 

Lättare att veta vad som ska ingå i avtalen 28 33 % 

Annat (Frisvar) 28 33 % 

 

Fråga 8. Har lagändringen 2015 försvårat kommunens förhandlingsläge i upprättande av 

exploateringsavtal? 

119 kommuner har besvarat frågan. Majoritet tycker inte att lagändringen försvårat 

kommunens förhandlingsläge i upprättande av exploateringsavtal. 9 procent anser 

att lagändringen har försvårat förhandlingsläget, några kommentarer var ”skapar 

mindre utrymme för förhandling” och ”I teorin borde förhandlingsläget bli sämre i 

och med att exploatörsbestämmelserna togs bort. Men än så länge har vi inte haft 

några problem ändå ...”. Svaren presenteras i tabell 11. 

Tabell 11. Har lagändringen 2015 försvårat kommunens förhandlingsläge 
i upprättande av exploateringsavtal? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja - kommentera gärna hur 11 9 % 

Nej 77 65 % 

Vet ej 31 26 % 
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Fråga 9. Hade ni önskat en lagtext som specificerar ännu tydligare vad som får eller inte får 

ingå i exploateringsavtalen? 

122 kommuner har besvarat frågan. Nästan en tredjedel hade önskat en mer specifik 

lagtext medan nästan hälften inte önskar en tydligare reglering i vad som får och inte 

får ingå i exploateringsavtalen. Svaren presenteras i tabell 12. 

Tabell 12. Hade ni önskat en lagtext som specificerar 
ännu tydligare vad som får eller inte får ingå i 
exploateringsavtalen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 38 31 % 

Nej 56 46 % 

Vet ej 28 23 % 

 

Fråga 10. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv efter lagändringen? 

119 kommuner har besvarat frågan. 64 procent av de svarande ansåg inte att det 

blivit mer tidseffektivt. Sammantaget svarade 16 procent att de upplevde 

planprocessen mer tidseffektiv efter lagändringen. Svaren presenteras i tabell 13. 

Tabell 13. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv 
efter lagändringen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 1 1 % 

I vissa fall 18 15 % 

Nej 76 64 % 

Vet ej 20 17 % 

 

Fråga 12. Upplever ni att exploatörerna har större inflytande i framtagandet av 

exploateringsavtal efter lagändringen 2015? 

93 kommuner har besvarat frågan. Av samtliga kommuner som besvarat frågan 

upplever 17 procent att exploatörens inflytande i framtagandet av exploateringsavtal 

har fått en viss ökning i och med lagändringen. Majoriteten svarade att det inte är 

någon skillnad. Svaren presenteras i tabell 14. 
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Tabell 14. Upplever ni att exploatörerna har större inflytande i 
framtagandet av exploateringsavtal efter lagändringen 2015? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, stort inflytande idag 0 0 % 

Ja, viss ökning idag 16 17 % 

Nej, de har mindre inflytande 3 3 % 

Ingen skillnad 74 80 % 

 

Fråga 13. Hur upplever ni att exploatörernas inställning till att ingå exploateringsavtal har 

förändrats? 

81 kommuner har besvarat frågan. Det fanns en möjlighet att välja flera 

svarsalternativ för att besvara frågan. Majoriteten av kommunerna valde att bocka i 

annat och där utlästes att ingen märkbar skillnad upplevdes, några skrev ‘vet ej’. 

Svaren presenteras i tabell 15. 

Tabell 15. Hur upplever ni att exploatörernas inställning till att ingå 
exploateringsavtal har förändrats? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Mer samarbetsvillig/tillmötesgående 12 15 % 

Mindre samarbetsvillig/tillmötesgående 3 4 % 

Tar större ekonomiskt ansvar 1 1 % 

Tar mindre ekonomiskt ansvar 5 6 % 

Större intresse av att initiera projekt 1 1 % 

Svagare intresse att initiera projekt 2 3 % 

Annat (Frisvar) 59 73 % 

 

Fråga 17. Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att 

tillägga, kommentera gärna här. 

Nedan listas ett urval av de tillägg som gjorts av kommunerna på denna fråga. 

De två första kommentarerna berör frågan om s.k. social infrastruktur som 

kommunen måste tillhandahålla. 

“Det är oklart kring vem som får uppföra allmän plats samt oklart kring vad som räknas som 
särkrav.” 
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“Man kan ej kräva skoltomt eller annat som inte är allmän plats.” 

“Att det blivit fler exploatörer som är intresserade tror jag inte beror på lagen utan på 
högkonjukturen [sic] i bostadssektorn.” 

“Att vi har fler aktörer som vill utveckla vår stad och kommun beror nog mycket på 
marknaden idag, inte så mycket att lagstiftningen förändrats.” 

“ ... Jag skulle tro att vi kommer att kunna attrahera fler exploatörer när riktlinjerna väl är 
på plats, eftersom vi trycker på att vara mer öppna i vårt förfarande: annonsera och begära 
in anbud etc. Då får fler chansen att visa sitt intresse.” 

4.2 Intervju 

På kommun 1, 2 och 4 intervjuades exploateringsingenjörer, på kommun 3 

intervjuades en exploateringsstrateg och på kommun 5 var det exploateringschefen 

som svarade för intervjun. För exploatörssidan svarade en planarkitekt hos exploatör 

1 och exploatör 2 representerades av en bolagsjurist och en bolagslantmätare. De två 

respondenterna från exploatör 3 var fastighetsutvecklingschef respektive 

fastighetsutvecklare. 

Resultatet i denna studie har innehållit uppgifter om exploatering på både privat- 

och kommunalägd mark, därför har innehållet i och processen med både 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal behandlats. 

4.2.1 Förhandlingarna om exploateringsavtal 

Samtliga kommunanställda ansåg att det inte funnits någon större problematik i den 

egna kommunen innan lagändringen (SFS 2014:900) trädde i kraft. Även exploatör 

1 och 3 uttryckte liknande åsikter. Kommun 3 menade däremot att det på 

aggregerad riksnivå funnits problem, och lagens syfte är idag att undvika att 

exploatören blir ålagda kostnader eller åtgärder som kommunen är skyldiga att stå 

för. 

Alla kommuner och exploatörer uttryckte att det råder god konkurrens på 

marknaden och att det är en bra blandning mellan stora och små bolag, vilket har 

förbättrats under många år. Ingen respondent tror att det beror just på lagändringen 

som skett, utan att det har att göra mer med en bra bransch och god ekonomi. 

Kommun 5 menar att små bolag drar sig ur när projekten blir för stora och 

komplexa. 
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4.2.1.1 Riktlinjer och avtalens innehåll 

Alla utom kommun 5 (som inte fått sina riktlinjer antagna ännu) sade att deras 

riktlinjer finns tillgängliga på kommunens hemsida, men att exploatörerna sällan 

läser igenom dessa innan en förhandling startar. Eventuellt ses de över av 

exploatörer som vill nyetablera sig och exploatera för första gången i en kommun. 

Exploatör 3 tittar vanligtvis igenom riktlinjerna för att se om utkastet går i linje med 

dessa, men höll med kommunerna om att riktlinjerna främst är till för små eller 

nyetablerade exploatörer. Kommun 3 ansåg att exploatörerna har ett stort 

underläge första gången de ska förhandla om ett projekt, då de inte är insatta i 

kommunens arbetsgång. 

Enligt exploatör 1 och 2 var en del av problematiken innan lagändringen 2015 

främst att kommunerna utnyttjade sitt planmonopol och ofta lade många åtgärder 

och kostnader på exploatören. Exploatör 1 och 3 uttryckte också att 

förhandlingarnas utfall beror mycket på den kommunanställdas erfarenhet och 

inställning. Exploatör 1 tyckte att denna problematik kvarstår efter lagändringen. 

Exploatör 3 tyckte att de stora kommunerna är mindre pragmatiska och mer 

styrande än de mindre generellt är.  

Kommun 1–3 tog upp att det s.k. planmonopolet består och att kommunerna 

fortfarande har ett överläge i förhandlingarna och exploatörerna är i oförändrad 

beroendeställning till kommunerna. Kommun 1 och 5 uttryckte att de är beroende 

av en god relation till byggherrarna och därför inte kan ställa höga eller orimliga 

krav, eftersom deras kommun då inte blir intressant att driva projekt i.  

Efter lagändringen har exploatör 2 märkt en förbättring, de mer uppenbara sakerna 

som låg utanför projekten har försvunnit från genomförandeavtalen. Kommunen 

lägger inte lika mycket kringåtgärder, som t.ex. cirkulationsplatser, på 

exploatörerna. Däremot finns det fortfarande problematik kvar kring krav på 

åtgärder för social infrastruktur, t.ex. krav på byggnation av förskolor. 

Lagändringen har inte förbättrat en enhetligt längd och utformning på 

exploateringsavtalen kommuner emellan, vilken skapar en del otydlighet. 

4.2.1.2 Social infrastruktur 

I de lägen kommunen inte äger någon mark i ett projekt har kommun 1 och 2 märkt 

av problematik med s.k. social infrastruktur. De menar att kommunen har 

skyldighet att upprätta t.ex. förskolor men lagändringen gör att de inte får ålägga 

åtgärden på en exploatör, samtidigt som de inte har rätt till markåtkomst. Kommun 

1 nämner att de idag löser det genom att ändå förhandla och ålägga det på 

exploatören och att de kommer fortsätta göra det tills frågan lyfts eller överklagas, 

eftersom det saknas andra juridiska lösningar. 
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Exploatör 3 berättade att kommunerna inte längre avtalar om social infrastruktur i 

exploateringsavtalen. Dock berättar bolaget att de gärna åtar sig dessa åtgärder ändå 

eftersom det dels skapar god relation till kommunen och dels mervärde i samhället. 

Bolaget investerar gärna i social hållbarhet så länge det är ekonomiskt försvarbart. 

4.2.2 Framtagandet av exploateringsavtal 

Samtliga kommuner tog själva fram första utkastet till exploateringsavtal och de 

upplever ingen större skillnad i sin roll efter lagändringen. Exploatörens roll har inte 

ändrats i processen, ansåg kommunerna. Många av kommunerna uttryckte att de 

håller hårt i pennan och är den styrande parten när exploateringsavtalen utformas. 

Även exploatör 2 menade att kommunen alltid vill ta fram exploateringsavtal men 

att bolaget i sällsynta fall, främst i mindre kommuner, får vara med i framtagandet. 

Exploatör 2 upplevde som positivt att få vara med redan på planeringsstadiet och att 

kommunen ofta uppskattar delaktighet från exploatörer. Exploatören får bättre 

insikt och har lättare att få det de vill genomfört, då de känner att de vet att planen 

är genomtänkt. 

Kommun 4 och 5 påpekade att ett standardiserat avtal eller en grundmall är bra att 

utgå ifrån, som sedan anpassas efter projektets villkor. Kommun 5 menar att 

nyckeln till en snabb process är att inte starta från noll i varje förhandling, utan utgå 

från en grundmall. Kommun 4 uttryckte att det sällan skapar en förhandlingsvilja 

mellan parterna när ett standardiserat avtal används, och att riktlinjerna gör att 

kommunen kan argumentera starkare för avtalsvillkoren. Kommun 3 däremot sade 

att de inte använder en färdig mall, utan går in i en öppen dialog där kommunen 

sätter villkor och redogör vilka krav de har utifrån riktlinjerna. De menar att 

förhandlingarna mest berör de frågor som inte är lagreglerade, vilket även exploatör 

3 uttryckte. 

Exploatör 3 har uppmärksammat att kommunerna ofta använder ett standardiserat 

exploateringsavtal, och det finns där ofta med avtalsvillkor som inte alls berörs i det 

aktuella projektet. I vissa avtal finns även villkor med som inte egentligen berör 

genomförandet utan utformningen (till exempel upplåtelseform på bostäder eller 

energikrav), men exploatör 3 brukar inte förhandla bort dessa om de inte har någon 

större betydelse. Oftast måste frågan ändå lösas, och färre avtal snabbar på 

processen, anser de. 
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4.2.2.1 Inställningen hos kommun och exploatör 

Det finns en ändrad attityd hos exploatören, enligt kommun 3, nu när de vet vad för 

kostnader och åtgärder de kan eller inte får bli ålagda - de ifrågasätter mindre. 

Exploatören har mer förståelse för hur kommunerna agerar, nämnde kommun 5. 

Samtliga intervjuade kommuner ansåg att riktlinjerna har varit ett bra stöd i 

förhandlingarna och skapar mer tydlighet för exploatörerna. Samtidigt uttryckte 

kommun 2 att de ibland kan vara stela i förhandlingar och inte vill argumentera för 

varför ett villkor bör vara på deras sätt. Exploatör 2 nämnde att det ofta saknas 

argument i förhandlingarna och att förutsättningarna inte framgår tydligt nog. 

Samtliga kommuner trodde att de upplevs som tillmötesgående i förhandlingar, 

utifrån exploatörernas perspektiv, samtidigt som de uttryckte att de ändå är den part 

som har störst möjlighet att ställa krav. Kommun 3 tryckte på att det är viktigt att 

exploatören inte upplever att kommunen missbrukar sitt planmonopol, då det är det 

sämsta omdöme en kommun kan få. Enligt kommun 5 är det viktigaste att det finns 

en tillit parterna emellan, och denna byggs upp genom ett kontinuerligt samarbete 

och byggande. Exploatör 2 tycker generellt att alla kommuner behöver bli mer 

tillmötesgående och öppna, medan kommun 2 tycker att de är bra på att möta 

exploatörernas önskemål och att de är tillmötesgående. De ansåg att de är bra på att 

hjälpa exploatören genom att ibland acceptera villkor som inte är lönsamma men 

som skapar ett gott samarbete. 

4.2.3 Effekten av lagändringen inom en fem- eller tioårsperiod 

Kommun 2–5 tyckte att det var svårt att uttala sig om hur mycket lagändringen 

kommer påverka arbetet med exploateringsavtal under de kommande åren. 

Exploatör 3 hade en förhoppning om att s.k. social infrastruktur mer sällan kommer 

finnas med i avtalen när fler kommuner hunnit anamma den nya 

lagstiftningen.  Kommun 3 önskar att effekten blir att båda parterna går in i 

förhandlingarna om genomförandeavtalen utan informationsasymmetri, alltså med 

mer lika förutsättningar. 

Kommun 1 resonerade om att lagändringen kan få större effekt om fler avtal prövas 

rättsligt i och med den tydligare lagstiftningen. Fram tills dess tror de att det inte 

kommer ske någon större förändring i hanteringen av exploateringsavtal. 

Kommunen tyckte dock att det hade varit intressant att se hur en domstol hade 

behandlat en prövning. Exploatör 1 tryckte på vikten av att förhandla och föra dialog 

innan avtal skrivs under, och att hålla samråd, för att minska risken för överklagan 

generellt. Kommun 5 nämnde att det är viktigt att kommunen följer regelverken 

när de tar fram avtal, så att de håller i en rättslig prövning. 
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Exploatör 1 menade att rättssäkerheten är viktig i exploateringsprocessen och 

exploatör 1–3 samt kommun 3 tror inte att fler avtal kommer att prövas. De 

menade att exploatörer vill behålla en god relation till kommunen och väljer därför 

att inte överklaga avtalen, för att inte riskera att uteslutas från kommande projekt. 

Exploatör 3 resonerade om att små bolag kommer ha större benägenhet att pröva 

avtal i rätten eftersom de inte har samma ekonomiska förutsättningar som större 

bolag. De har inte råd att bli av med ett projekt eller genomföra ett allt för kostsamt 

projekt. 

Kommun 2 tog upp att Sveriges Kommuner och Landsting kan vara till stor hjälp där 

just kompetens eller erfarenhet saknas. Exploatör 2 tyckte att en 

exploateringsnämnd hade varit till hjälp, där markägare kan få hjälp om problem 

uppstår. På längre sikt menar exploatör 2 att lagändringen kan ha större effekt om 

exploatörerna generellt blir bättre på att läsa riktlinjerna och kommunerna blir 

bättre att titta på varandra för att på så vis få mer likartade avtal. 

4.2.3.1 Lagstiftningen 

På frågan om en mer specifik lagtext hade varit bättre svarade kommun 1, 2, 3 och 5 

nej, men kommun 4 tyckte att det hade varit behjälpligt då lagen innehåller mycket 

tolkningsbara begrepp, t.ex. nytta och rimligt förhållande. Kommun 1, 2, 4 och 5 

samt exploatör 3 nämnde att det är bra att lagen har ett visst svängrum eftersom 

varje projekt är unikt och har olika förutsättningar. Kommunerna tyckte att det ändå 

i vissa avseenden hade varit positivt med strängare reglering. När samma fråga 

ställdes till samtliga exploatörer svarade de nej, men exploatör 2 tyckte att det vore 

bra om mer handledning från t.ex. Boverket fanns om själva avtalsinnehållet. 

4.2.4 Övriga intressanta fynd i intervjuerna 

Exploatör 2 påpekade att ofta läggs även förvaltningen av anläggningar på deras 

ansvar, vilket gör att bostadsrättsföreningar kan bli de som i slutändan ska sköta 

förvaltningen och stå för kostnaderna. Det var vanligt att stora eller många 

gemensamhetsanläggningar bildades då det tidigare var vanligt med mycket 

kvartersmark i detaljplaner, vilket skapade problem med förvaltningen på sikt. Det 

har även förekommit att kommuner lägger in i genomförandeavtalen att exploatören 

måste tillhandahålla praktikplatser eller anställa långtidsarbetslösa i sin entreprenad. 
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5 Diskussion 

5.1 Utvärdering av metodval 

På grund av tekniska problem delades enkäten till kommunen i tre identiska 

webbenkäter. Detta skapade merarbete vid utskick och påminnelser samt 

svårigheter vid analysen av inhämtat data. Vi rekommenderar att använda ett 

enkätverktyg som tillåter tillräckligt många svar i en enda webbenkät. Vidare gavs 

möjlighet till kommentarer och fritextsvar på flera frågor, vilket gjorde datat 

svårbearbetad. Detta gjorde däremot att respondenterna kunde ge sitt svar när det 

saknades som alternativ, vilket var positivt. En pilotkörning av enkäten hade 

förbättrat svarsalternativen och gjort studien mer lättanalyserad. 

I enkäterna kunde respondenten välja att vara helt anonym, även för författarna av 

denna studie. Tillförlitligheten i svaren kan därför inte verifieras i alla lägen då det 

inte går att kontrollera vilken befattning respondenten har. Anonymiteten har 

förmodligen lett till mer ärliga svar än om respondenten hade kunnat bli identifierad 

och därmed ifrågasatt, vilket har varit positivt för denna studie. En nackdel med 

anonymiteten är att det inte gick att kontrollera hur många gånger en respondent 

öppnat eller skickat in enkäten, inställningarna tillät inte att säga ifrån om 

respondenten gjorde upprepade svarsförsök. Vissa enkätsvar var ofullständiga, en 

förklaring kan vara att respondenten inte kunnat besvara frågorna. Det kan bero på 

t.ex. att respondenten inte arbetade med exploateringsavtal på ett för studien 

intressant sätt eller saknade kompetens inom ämnet. 

Få svar från exploatörer har genererat sämre svarsfrekvens än förväntat, enkäten 

skickades till 99 exploatörer och som flest svarade 25 exploatörer. Enligt Kylén 

(2014) krävs minst 65 procent i svarsfrekvens för att få tillförlitliga resultat, vilket 

var önskvärt för denna studie. Att välja ett annat sätt för initial kontakt, t.ex. 

telefonsamtal för både inbjudan och genomförande av enkäten, hade kunnat 

generera högre svarsfrekvens. Svarstiden förlängdes och påminnelser skickades ut 

för att försöka få fler svar, svarsfrekvensen ökade då initialt. Anledningen till att få 

svar inkommit kan bero på att mejl skickats till bolagens och kommunernas 

informationsmejladresser, vilket försvårar att få kontakt med rätt person. Högt 

tryck i byggbranschen gör att det är stor arbetsbelastning för både exploatörer och 

kommuner, vilket de även framfört via mailkontakt. 

När arbetet inleddes fanns önskan att genomföra intervjuer på plats eller med 

videosamtal, men i studien gjordes endast 3 av 8 intervjuer på plats. 

Telefonintervjuerna blev generellt kortare än mötena och det var svårare att förklara 

och utveckla både frågor och svar. Även om mycket data samlades in hade studien 

kunnat gå djupare om fler intervjuer på plats hade kunnat genomföras. 
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Initialt fanns även önskan om att hålla 3 intervjuer med exploatörer i varje kommun 

som intervjuades. Endast 3 intervjuer med exploatörer kunde bokas in totalt, vilket 

gör att resultatet inte blir tillräckligt nyanserat för en grundlig analys. 

5.2 Problem under arbetets gång 

I samband med att detta arbete påbörjades upptäcktes en lagändring som trädde i 

kraft 1 april 2017. Under arbetets gång har det visat sig att lagändringen var mer ett 

tillägg än en ändring och på så vis har det inte påverkat den lagändring vi fokuserat 

på. I enkätsvaren framgick det att varken exploatör eller kommun är pålästa på den 

nya lagändringen. 

Ett problem som uppdagats är att markanvisning och eget ägande av mark inte 

särskiljs av i svaren i denna studie. Förmodligen beror det på att arbetsprocesserna 

är väldigt lika överlag och att flera av de svarande kommunerna har stor markreserv. 

5.3 Diskussion av resultat 

5.3.1 Förhandlingarna om exploateringsavtal 

Orsakerna till att kommuner som svarat i denna studie inte ansåg att det fanns någon 

större problematik innan lagändringen kan vara många. En anledning kan vara att 

det inte tidigare fanns strikta regler om vad kommunen inte fick avtala om i 

genomförandeavtalen, och därför kunde de ta sig stora friheter och hade överläge i 

förhandlingarna. Respondenterna på kommunerna uttryckte även att det idag, efter 

lagändringen, inte finns någon större problematik. En orsak kan vara att det saknas 

erfarenhet eller kompetens hos den kommunanställde, och att denne på så vis är 

omedveten om att vissa kostnader eller åtgärder inte får läggas på exploatören. 

I enkäten som skickades till exploatörerna framkom det att majoriteten inte tyckte 

att exploateringsprocessen blivit mer förutsägbar eller lättare att kalkylera kostnader 

kring. I intervjuerna var svaren det motsatta – att processen är mer förutsägbar idag 

då riktlinjerna och lagregleringen om avtalsinnehållet gjort att färre anläggningar och 

inrättningar läggs på byggherrarna. Det bör leda till att det är lättare att kalkylera 

kommande kostnader i projekten. Att svaren skiljer sig åt beror förmodligen på att 

frågan i enkäten inte var tillräckligt förklarande och att det inte fanns någon 

möjlighet till fritextsvar. En annan anledning till att få anser att de blivit tydligare 

kan vara att exploatörerna inte läser igenom riktlinjerna, vilket gör att de inte vet 

hur kommunen vanligtvis agerar. I vissa fall är riktlinjerna dessutom svåra att hitta 

på kommunernas hemsidor, vilket minskar möjligheten till transparens. Nya 

exploatörer får då svårt att ta del av dessa och har svårare att etablera sig i en 

kommun. Lättillgängliga riktlinjer kan i det avseendet leda till ökad konkurrens i 

kommunen. 
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I och med att kommunerna i Sverige har planmonopol kan exploatörer automatiskt 

känna ett visst underläge i förhandlingar, och en beroendeställning till kommunerna 

uppstår. För att inte hamna i större underläge och istället fortsätta ha en god relation 

mot kommunen, kan exploatörer uppleva att de inte kan motsätta sig de 

avtalsvillkor som kommunerna kommer med. Huruvida beroendeställningen som 

beskrivs i förarbetena består efter lagändringen är svårt att svara på, i och med att 

respondenterna i denna studie inte särskilde hur exploaterings- eller 

markanvisningsavtal användes vid olika typer markägande. 

Majoriteten av de svarande exploatörerna, i enkäten, uttryckte att kommunerna 

fortfarande utnyttjar sitt planmonopol. Planmonopolet är väletablerat i Sverige, och 

kommunerna har ett uttalat självstyre. Det ska dock inte ge rätten att stävja 

samhällsutvecklingen genom att missbruka planmonopolet eller utnyttja exploatörer 

för att komma undan kostnadsåtaganden för kommunen. En nackdel med ett starkt 

kommunalt planmonopol kan bli att exploatörer får mindre inflytande i detaljplane- 

och genomförandefrågor. I ett större perspektiv kan det leda till att samhället 

utvecklas på ett mer monotont eller konformt sätt, eftersom det blir en enda 

myndighet som beslutar om utformning på bebyggelse. 

Anledningen till skillnader i avtalens längd och utformning kan vara att riktlinjerna 

togs fram på olika vis kommuner emellan. Samtidigt är alla kommuner olika med 

varierande förutsättningar, vilket leder till skillnader i riktlinjer och avtal. Blir dessa 

skillnader stora mellan kommunerna kan det bidra till förvirring för exploatörerna 

och sämre samarbete mellan parterna. 

5.3.1.1 Social infrastruktur 

Beroende på vilken exploatör som förhandlar med en kommun blir det skillnad i 

vilka avtalspunkter som är med i det färdiga genomförandeavtalet. De större bolagen 

är generellt mer välvilligt inställda att ta med åtgärder för social infrastruktur. Det 

kan bero på att de större bolagen har mer ekonomisk kraft och tycker att villkor 

gällande åtaganden om s.k. social infrastruktur är godtagbara, eftersom det skapar 

mervärde och levande, socialt hållbara samhällen. Mindre bolag utan de ekonomiska 

möjligheterna riskerar på så vis att kommuner väljer bort dessa som exploatör för 

vissa projekt. 

En annan aspekt gällande exploatörers vilja att upprätta s.k. social infrastruktur är 

att det råder högkonjunktur och att byggbranschen har varit lukrativ de senaste åren. 

Det gör att det finns ekonomiskt utrymme att ta på sig åtgärderna. 

Om det istället skulle bli en konjunktursvängning kan exploatörers välvilliga 

inställning komma att ändras och investeringar i social hållbarhet minskar. Då är det 

troligt att förhandlingarna går trögare och att kommuner med små markreserver får 

problem, eftersom det i dagsläget inte finns en juridiskt korrekt lösning. 
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5.3.2 Framtagandet av exploateringsavtal 

Fördelen med färdiga utkast eller standardiserade mallar är att det kan påskynda 

processen, medan en nackdel är att det skapar mindre förhandlingsbenägenhet och 

att exploatören blir mindre delaktig i besluten. Fördelen med att istället ha en 

öppen dialog tidigt i förhandlingen är att det kan skapa bättre relation mellan 

parterna. 

Resultatet visar tydligt att det finns en asymmetri i hur tillmötesgående parterna 

uppfattar varandra, vilket kan bero på att de bevakar sina egna intressen och därför 

kan det finnas en avsaknad av självinsikt. Huruvida bägge parter bör ta på sig 

åtgärder för att på lång sikt uppnå hållbarhet, oavsett vems ansvar det är i grund och 

botten, är något som bör undersökas i framtiden. 

Studien har visat att exploatörerna tycker att exploateringsprocessen varierar 

mycket från kommun till kommun, den största faktorn till denna varians kan vara 

kommunernas erfarenhet i exploateringsfrågor. En orsak till att det saknas 

erfarenhet hos tjänstemännen kan vara att byggbranschen är så pass god att många 

kan ta anställning inom privat sektor istället, vilket leder till att kompetensen i 

mycket försvinner från kommunerna. Det har även framkommit att olika kommuner 

är olika öppna för att förhandla och ändra de villkor de ställt i sina utkast. Det kan 

förmodligen delvis härledas till erfarenhet och delvis till hur styrande kommunerna 

vill vara i sina policys och sin politiska ledning. 

5.3.3 Effekten av lagändringen inom en fem- eller tioårsperiod 

Ingen av respondenterna vågade uttala sig om vilken effekt lagändringen skulle få 

inom en fem- eller tioårsperiod, det kan bero på att det gått så pass kort tid sedan 

den trädde i kraft. Anledningen till att kommunen inte kan besvara frågan kan vara 

att de inte upplevde någon större problematik innan, och därför kan det vara svårt 

att se någon effekt alls. 

Kommun 1 nämnde att så länge inget avtal prövas kommer ingen effekt att synas, 

detta tyder på att vissa kommuner inte kommer ändra sig förrän domstolen har tagit 

fram prejudikat. På grund av antingen okunskap eller missbrukande av planmonopol 

händer det att lagen inte följs, och nackdelen är att exploatörer kan känna sig 

tvungna att acceptera villkor som de inte ska eller bör godta, för att bibehålla en god 

relation och samarbete med kommunen. Fler prövningar kan innebära konflikter 

mellan parterna vilket kan minska chansen att få projekt för exploatören, eftersom 

deras relation till kommunen möjligen blir sämre. 
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Orsaken till att de intervjuade respondenterna ansåg att en mer reglerande 

lagstiftning inte var nödvändig kan bero på att alla projekt har olika förutsättningar 

och på så vis blir svåra att genomföra med en striktare lagtext. En starkt reglerande 

lagtext skulle även göra det svårt att skapa levande och trivsamma livsmiljöer, och 

sannolikheten är hög att nya bebyggelseområden hade blivit konforma. En god 

konkurrens på marknaden och att ta in många exploatörer i projekt skapar istället 

mer varierade områden. 

I enkäten svarade en tredjedel av kommunerna och två tredjedelar av exploatörerna 

att de önskade en mer specifik lagtext. Orsaken till de skilda svaren i intervjuer och 

enkäter kan bero på hur frågan var formulerad och att det inte fanns möjlighet att 

ställa följdfrågor i enkäterna. Samtidigt visar enkätsvaren att det fortfarande finns ett 

missnöje hos exploatören, eftersom de tycker att en förändring vore positiv. 

Fördelen med tydligare lagar är att det finns mindre lagtext att tolka samtidigt som 

förhandlingstiden förkortas om mycket är reglerat från början. Istället för en 

tydligare lag har förslag om att t.ex. Boverket ska ta fram en lista på otillåtna 

regleringar eller att det ska finnas en exploateringsnämnd. Beroende på vilken roll 

en exploateringsnämnd skulle få kan processen dock bli mer tidskrävande, vilket 

motverkar delar av lagändringens syfte. En exploateringsnämnd skulle sitta på 

expertkunskap oberoende till kommun, bolag eller politik vilket gör att problem 

kan lösas snabbt istället för att en förhandling drar ut på tiden eller att en rättslig 

prövning i domstol behöver ske. 
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6 Slutsats och framtid 

6.1 Slutsatser 

Målet med denna studie är att besvara om förhandlingarna och framtagandet av 

exploateringsavtal har förändrats sedan lagändringen (SFS 2014:900) i plan- och 

bygglagen trätt i kraft, utifrån exploatörernas perspektiv. Syftet med denna studie är 

att bidra till att samarbetet mellan kommun och exploatör ska bli bättre samt leda 

till mindre obalans i förhandlingarna om genomförandefrågor i detaljplaneprocessen.  

På grund av metodvalet i denna studie kan resultatets tillförlitlighet till viss del 

ifrågasättas. Följande slutsatser drogs utifrån frågeställningarna i denna studie. 

Utifrån insamlat data gällande medfinansieringsersättning kan ingen slutsats dras om 

huruvida lagändringen påverkat exploateringsprocessen. 

6.1.1 Förhandlingarna om och framtagandet av exploateringsavtal 

Denna studie visar att lagändringen har haft effekt, men i dagsläget kvarstår 

fortfarande problematik i genomförandeprocessen. De senaste åren har 

byggbranschen varit lukrativt med relativt god konkurrens, men denna studie har 

inte kunnat identifiera att det är kopplat till lagändringen som trädde i kraft 2015. 

Den sociala infrastrukturen behandlas inte längre i genomförandeavtalen som regel, 

men utförandet läggs fortfarande över på exploatören i större mån än vad 

lagändringen tillåter. Kommunerna utnyttjar fortfarande sitt planmonopol, och 

ställer höga krav som inte alltid går i linje med gällande lagtext. Detta är möjligt 

eftersom beroendeställningen består. Det leder till att exploatörerna idag inte har 

något starkt förhandlingsläge. 

Förhandlingarna är i dagsläget inte optimala på grund av kommuntjänstemännens i 

förekommande fall bristande kompetens eller erfarenhet i exploateringsfrågor. I en 

god byggbransch är ruljangsen på personal stor, och mindre uppsamlad erfarenhet 

och kompetens stannar då på kommunerna. 

Att kommunerna har riktlinjer antagna underlättar i förhandlingarna, men tilltro att 

göra avsteg från dessa måste finnas. För att gynnsamma förhandlingar och gott 

samarbete ska kunna ske behöver det finnas tillit och fortlöpande kommunikation 

mellan kommun och exploatör. 
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6.1.2 Effekten av lagändringen inom en fem- eller tioårsperiod 

Det är för tidigt att sia om framtiden då lagen ännu inte fått fullt genomslag. En 

tydligare lagstiftning är inte lösningen på de fortsatta problemen, då varje enskilt 

projekt är unikt och lagen skulle bli svår att tillämpa i alla lägen. En möjlig lösning 

hade varit handledning och hjälp från oberoende instanser för att tillföra kompetens 

där det saknas. 

Prejudikat gällande nytta och andra svårtolkade begrepp i lagtexten är önskvärt för 

att få en tydlig bild om vad som är godkänt att reglera och inte. Det är inte troligt 

att antalet prövningar av genomförandeavtal kommer öka, vilket innebär ett hot mot 

rättssäkerheten. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

En upprepning av en liknande studie 5 eller 10 år efter att lagändringen av PBL 

trädde i kraft är av relevans för att se om ändringen haft genomslag och önskad 

effekt enligt propositionen. Det är också av intresse att jämföra utgången av denna 

lagändring med läget och regelverk i andra länder, för att se om skillnader eller 

likheter finns samt om Sverige kan ta lärdom av dessa. 

I och med lagändringen av PBL gällande exploateringsavtal har vissa kommuner fått 

problem med hur de ska kunna uppfylla sina skyldigheter att tillhandahålla s.k. social 

infrastruktur där de själva inte äger mark. Detta är ett komplext juridiskt problem 

som kan forskas vidare i för att underlätta för kommuner som inte själva har ett stort 

markinnehav. 

Den senaste lagändringen om medfinansieringsersättning kan studeras inom några 

år, om det hunnit påbörjas projekt som behandlar det. Vissa kommuner önskade att 

det behandlades mer som gatukostnadsersättning, vilket kan vara intressant att 

undersöka. 

Det vore intressant att undersöka hur ofta gemensamhetsanläggningar används som 

lösning på problem i detaljplaner, om de sedan bildas och hur de sköts om. Ofta 

saknas det kunskap från de som ska förvalta dessa. Undersökningen kan behandla om 

det vore mer rätt av kommunen att sköta ett område än att låta föreningar stå för 

underhållet genom gemensamhetsanläggningar.
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Bilaga A 

Paragraferna i SFS 2014:900 

Nedan listas paragraferna som studerats i denna studie. 

1 kap. 4 § upphör/byts ut 2017-04-01 

Exploateringsavtal definieras i den omskrivna paragrafen eftersom en skyldighet för 

kommuner att anta riktlinjer för exploateringsavtal samt reglering av avtalets 

innehåll har införts. Definitionen lyder: 

” ... Exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och 
en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte 
avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur, … ” 

Paragrafen syftar alltså till sådana avtal som beskrivs i 6 kap. 40 §. Lydelsen ”avtal 

mellan kommunen och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur” avser 

utbyggnad av järnvägar och vägar som staten har huvudansvar för, och dessa 

kommer normalt sett inte till genom detaljplaneläggning. 

6 kap. 39 § upphör/byts ut 2017-04-01 

En ny paragraf som reglerar kommunens skyldighet att anta riktlinjer om 

exploateringsavtal, om sådana avses användas. Riktlinjerna ska vara generella och 

behöver inte behandla ett specifikt avtal eller detaljplaneområde. Riktlinjerna är inte 

bindande, utan vägledande. 

“Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra 
förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 
exploateringsavtal. Lag (2014:900)” 

6 kap. 40 § upphör/byts ut 2017-04-01 

En ny paragraf som grundläggande beskriver exploateringsavtalets materiella 

innehåll. Vad som avses med stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen är att 

exploatören på något sätt drar gagn av en åtgärd som de åtar sig att utföra eller 

bekosta, alltså anses kravet på nytta vara uppfyllt i lagens mening om exploatören 

uppnår någon ekonomisk nytta genom att ingå avtalet (Prop 2013/14:126 s. 157). 

Det hänvisas i förarbetet till propositionen En enklare plan- och bygglag (Prop 

2009/10:170 s. 250 f.) för vägledning om vad som menas nytta och rimligt 

förhållande. 
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“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. Lag (2014:900)” 

6 kap. 41 § 

En ny paragraf som innebär begränsningar om vad för typ av åtaganden som 

kommunen kan lägga på exploatören. 

“Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en 
fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg 
som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Lag (2014:900)” 

6 kap. 42 § upphör/byts ut 2017-04-01 

En ny paragraf som begränsar vilken typ av ersättning som får regleras i ett 

exploateringsavtal. Paragrafen är ett steg i att öka förutsägbarheten för exploatören. 

“Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets 
ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad. Lag 
(2014:900).”  
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Bilaga B 

Paragraferna i SFS 2017:181 

Lagändringen SFS 2017:181 trädde i kraft 1 april 2017, de ändrade paragraferna 

presenteras nedan. I citeringen är den fetstilta texten endast en markering av vad 

som lagts till utöver vad som ändrades i SFS 2014:900, inte en del av citatet. 

1 kap. 4 § Träder i kraft 2017-04-01 

“ … exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om 
medfinansieringsersättning 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 utbyggnad av statlig transportinfrastruktur … 
medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en 
fastighetsägare i samband med 1 Senaste lydelse 2015:668. 7 genomförande 
av en detaljplan Prop. 2016/17:45 åtar sig att betala för en del av en 
kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som 
staten eller ett landsting ansvarar för, ... ” 

Författarna av denna studie har gjort texten fetstilt, det är inte en del av citatet. 

6 kap. 39 § Träder i kraft 2017-04-01 

“Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer 
för 

1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 

2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan 
ersättning, och 

3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 
exploateringsavtal. Lag (2017:181).” 

Författarna av denna studie har gjort texten fetstilt, det är inte en del av citatet. 

6 kap. 40 § Träder i kraft 2017-04-01 

“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. 

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under 
förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför 
att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan 
antas öka i värde. 

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta 
av planen. Lag (2017:181)” 
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Författarna av denna studie har gjort texten fetstilt, det är inte en del av citatet. 

6 kap. 42 § Träder i kraft 2017-04-01 

“Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets 
ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller 
avtalet omfattar medfinansieringsersättning. Lag (2017:181).” 

Författarna av denna studie har gjort texten fetstilt, det är inte en del av citatet. 
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Bilaga C 

i. Enkätfrågor till kommuner 

Generella frågor (1–6) 

1. Önskar exploatören att vara anonym i undersökningen? 

o Ja 

o Nej 

2. Om ni inte är anonyma – ange namn på bolaget. 

 

3. Vilken kommun arbetar ni främst i? (om flera, ange dessa i rangordning) 

 

4. Om ni har projekt i flera kommuner, upplever ni skillnad i framtagande av 
exploateringsavtal mellan de olika kommunerna 

o Ja 

o Nej 

Kommentar  

5. Hur mycket omsätter företaget? 

o <50 mkr 
o 50,1–100 mkr 

o 100,1–500 mkr 
o 500,1–1000 mkr 

o >1000,1 mkr 

6. Har ni som exploatör egna fastigheter som ni utvecklar och bebygger? 

o Ja, och vi använder då exploateringsavtal 
o Nej, vi använder markanvisningsavtal och förvärvar då mark 

o Nej, vi exploaterar endast på uppdrag, vi äger ingen egen mark 

o Annat  

Frågor om planeringsprocessen (7–11) 

7. Hur har lagändringen 2015 påverkat planeringen av projekt? 
Markera de svar som stämmer in 

□ Ingen påverkan 

□ Kan planera friare 
□ Lättare att inleda projekt 

□ Svårare att inleda projekt 
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□ Mer kostsamt 

□ Mindre kostnader 

□ Annat  

8. Upplever ni att kommunerna är tillmötesgående i förhandlingar? 

o Ja, mer än innan lagändringen 
o Ja, samma som innan lagändringen 

o Nej, men bättre än innan lagändringen 
o Nej, sämre än innan lagändringen 

o Nej, samma som innan lagändringen 

9. Anser ni att kommunen utnyttjar sitt planmonopol? 

o Ja 
o Ibland 

o Nej 

o Vet ej 

10. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv efter lagändringen? 
o Ja 

o I vissa fall 

o Nej 

11. Är det lättare att förutse kostnader i samband med exploateringsprojekt idag än 
innan lagändringen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

Frågor om exploateringsavtal (12–15) 

12. Upplever ni att ni har större inflytande i framtagandet av exploateringsavtal efter 
lagändringen 2015? 

o Ja, stort inflytande idag 

o Ja, viss ökning 
o Ingen skillnad 

o Nej, mindre inflytande idag 

13. Har lagändringen försvårat ert förhandlingsläge i upprättande av 
exploateringsavtal? 

o Ja 
o Nej 

Om ja, hur?  
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14. Hade ni önskat en lagtext som specificerar ännu tydligare vad som får eller inte 
får ingå i exploateringsavtalen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

15. Tror ni att den senaste lagändringen 1 april 2017 kommer påverka era projekt? 
o Ja, färre stora projekt 

o Ja, inleder färre antal projekt 
o Ja, fler stora projekt 

o Ja, inleder fler antal projekt 
o Ingen märkbar skillnad 

o Vet ej 

Övriga frågor (16–18) 

16. Tar ni hänsyn till s.k. hållbar utveckling när ni tar fram projektförslag till 
kommunen? 

o Ja 
o Nej 

o Vet ej 

Kommentar  

17. Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att 
tillägga, kommentera gärna här. 

 

18. Skulle du (eller någon på din arbetsplats) vara villig att ställa upp på en 
djupare intervju angående processen att upprätta exploateringsavtal? Fyll 
jättegärna i ett telefonnummer och en e-postadress för vidare kontakt. 

o Ja 

o Nej, inte intresserad 

Namn            

Telefonnr.     

E-postadress  
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ii. Enkätfrågor till kommuner 

Generella frågor (1–3) 

1. Önskar kommunen att vara anonym i undersökningen? 

o Ja 

o Nej 

2. Till vilken kommun hör ni? 

 

3. Hur många invånare finns i kommunen? 
o <14 999 

o 15 000–39 999 
o 40 000–99 999 

o 100 000–199 999 

o >200 000 

Frågor om exploateringsavtal (4–10) 

4. Har kommunen antagit riktlinjer för exploateringsavtal? 

o Ja 

o Ja, framtagna men ej ännu antagna av kommunfullmäktige 
o Planer finns att ta fram riktlinjer 

o Nej 

5. Hur har antagna riktlinjer för exploateringsavtal bidragit till förändring i 
arbetet? 
Markera alla som passar in 

□ Ökad tydlighet för exploatörerna 
□ Bättre kontakt mellan exploatör och kommun 

□ Inte bidragit till ändring 
□ Större kostnader för kommunen 

□ Större arbetsbelastning 
□ Lättare att veta vad som ska ingå i avtalen 

□ Annat  

6. Ungefär hur många exploateringsavtal upprättas årligen? 

 

7. Upprättar ni föravtal? 

o Ja 
o Oftast 

o Ibland 

https://app.surveygizmo.com/builder/build-pane-section-edit/id/3485022/sid/3
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o Nej 

8. Har lagändringen 2015 försvårat kommunens förhandlingsläge i upprättande av 
exploateringsavtal? 

o Ja – kommentera gärna hur  

o Nej 

o Vet ej 

9. Hade ni önskat en lagtext som specificerar ännu tydligare vad som får eller inte 
får ingå i exploateringsavtalen? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

10. Upplever ni planprocessen som mer tidseffektiv efter lagändringen? 

o Ja 
o I vissa fall 

o Nej 

o Vet ej 

Frågor om exploatören (11–15) 

11. Vänligen ge exempel på några exploatörer som ni samarbetar med. 

 

12. Upplever ni att exploatörerna har större inflytande i framtagandet av 
exploateringsavtal efter lagändringen 2015? 

o Ja, stort inflytande idag 

o Ja, viss ökning 
o Nej, de har mindre inflytande 

o Ingen skillnad 

13. Hur upplever ni att exploatörernas inställning till att ingå exploateringsavtal 
har förändrats? 
Markera alla som passar in 

□ Mer samarbetsvillig/tillmötesgående 

□ Mindre samarbetsvillig/tillmötesgående 
□ Tar större ekonomiskt ansvar 

□ Tar mindre ekonomiskt ansvar 
□ Större intresse av att initiera projekt 

□ Svagare intresse av att initiera projekt 

□ Annat  
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14. Har ni uppfattat en större variation av bolag som ansöker om att få 
exploatera? 

o Ja 

o Nej, ingen större skillnad 

o Vet ej 

15. Tror ni att den senaste lagändringen 2017 kommer påverka exploatörens vilja 
att inleda nya projekt? 

o Ja, inleder färre antal projekt 
o Ja, inleder fler antal projekt 

o Ingen märkbar skillnad 

o Vet ej 

Övriga frågor (16–18) 

16. Tar ni hänsyn till s.k. hållbar utveckling när ni tar fram exploateringsavtal? 

o Ja 
o Nej 

o Vet ej 

17. Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att 
tillägga, kommentera gärna här. 

 

18. Skulle du (eller någon på din arbetsplats) vara villig att ställa upp på en 
djupare intervju angående processen att upprätta exploateringsavtal? Fyll 
jättegärna i ett telefonnummer och en e-postadress för vidare kontakt. 

o Ja 
o Nej, inte intresserad 

Namn             

Telefonnr.      

E-postadress   
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Bilaga D 

i. Enkätsvar exploatörer 

I detta avsnitt redovisas svaren på de frågor i enkäten som skickades till 

exploatörerna men som inte presenteras i resultatkapitlet. 

Fråga 7. Hur har lagändringen 2015 påverkat planeringen av projekt? 

18 exploatörer har besvarat frågan och det var möjligt att välja flera alternativ. 

Svaren presenteras i tabell D1. 

Tabell D1. Hur har lagändringen 2015 påverkat planeringen av projekt? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ingen påverkan 10 56 % 

Kan planera friare 0 0 % 

Lättare att inleda projekt 0 0 % 

Svårare att inleda projekt 0 0 % 

Mer kostsamt 2 11 % 

Mindre kostnader 0 0 % 

Annat 6 33 % 

 

Fråga 15. Tror ni att den senaste lagändringen 1 april 2017 kommer påverka era projekt? 

15 exploatörer har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D2. 

Tabell D2. Tror ni att den senaste lagändringen 1 april 2017 kommer 
påverka era projekt? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, färre stora projekt 0 0 % 

Ja, inleder färre antal projekt 0 0 % 

Ja, fler stora projekt 0 0 % 

Ja, inleder fler antal projekt 0 0 % 

Ingen märkbar skillnad 0 0 % 

Vet ej 15 100 % 
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Fråga 16. Tar ni hänsyn till s.k. hållbar utveckling när ni tar fram projektförslag till 

kommunen? 

15 exploatörer har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D3. 

Tabell D3. Tar ni hänsyn till s.k. hållbar utveckling när ni tar 
fram projektförslag till kommunen? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja - beskriv kortfattat 14 93 % 

Nej 0 0 % 

Vet ej 1 7 % 

ii. Enkätsvar kommuner 

I detta avsnitt redovisas svaren på de frågor i enkäten som skickades till 

kommunerna men som inte presenteras i resultatkapitlet. 

Fråga 4. Har kommunen antagit riktlinjer för exploateringsavtal? 

127 kommuner har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D4. 

Tabell D4. Har kommunen antagit riktlinjer för exploateringsavtal? 

 

Fråga 7. Upprättar ni föravtal? 

120 kommuner har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D5. 

Tabell D5. Upprättar ni föravtal? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 11 9 % 

Oftast 10 8 % 

Ibland 45 38 % 

Nej 54 45 % 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 52 40 % 

Ja, framtagna men ej ännu antagna av kommunfullmäktige 28 22 % 

Planer finns att ta fram riktlinjer 18 14 % 

Nej 29 23 % 



 

D3 
 
 

 

Fråga 14. Har ni uppfattat en större variation av bolag som ansöker om att få exploatera? 

96 kommuner har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D6. 

Tabell D6. Har ni uppfattat en större variation av bolag som ansöker 
om att få exploatera? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 31 32 % 

Nej, ingen märkbar skillnad 51 53 % 

Vet ej 14 15 % 

 

Fråga 15. Tror ni att den senaste lagändringen 2017 kommer påverka exploatörens vilja att 

inleda nya projekt? 

106 kommuner har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D7. 

Tabell D7. Tror ni att den senaste lagändringen 2017 kommer påverka 
exploatörens vilja att inleda nya projekt? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, inleder färre antal projekt 1 1% 

Ja, inleder fler antal projekt 5 5 % 

Ingen märkbar skillnad 36 34 % 

Vet ej 64 60 % 

 

Fråga 16. Tar ni hänsyn till s.k. hållbar utveckling när ni tar fram exploateringsavtal? 

101 kommuner har besvarat frågan. Svaren presenteras i tabell D8. 

Tabell D8. Tror ni att den senaste lagändringen 2017 
kommer påverka exploatörens vilja att inleda nya projekt? 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 46 46 % 

Nej 22 22 % 

Vet ej 33 33 % 
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Bilaga E 

i. Intervjufrågor till exploatörer 

1. Hur ser er roll i exploateringsprocessen ut? 
2. Vad är er roll i framtagandet av exploateringsavtal idag? 
3. Anser du att det fanns problematik innan den här lagändringen kom? Vad? 
4. Upplever du att det är skillnad i hur exploateringsavtalen upprättas efter 

lagändringen? 
5. Hade ni önskat någon annan typ av material eller vägledning när ni 

förhandlar om innehållet i exploateringsavtalen? 
6. Tror du att de här lagändringarna kommer att ha någon större effekt inom en 

fem- eller tioårsperiod? Vad blir den i så fall? 
7. Hade du önskat mer specifik lagtext än den som är idag? 
8. Upplever du att kommunen är tillmötesgående? 
9. Hur förhåller ni er till s.k. hållbar utveckling? 
10. Har ni märkt någon förändring i konkurrensen på marknaden? 
11. Hur förhåller ni er till s.k. hållbar utveckling? 

ii. Intervjufrågor till kommuner 

1. Hur ser er roll i exploateringsprocessen ut? 
2. Vad är er roll i framtagandet av exploateringsavtal idag? 
3. Anser ni att det fanns problematik innan den här lagändringen kom? Vad? 
4. Upplever ni att det är skillnad i hur exploateringsavtalen upprättas efter 

lagändringen? 
5. Hur tror ni att exploatörerna upplever exploateringsprocessen? 
6. Anser ni att exploatörernas roll i framtagandet av exploateringsavtal ser 

annorlunda ut efter lagändringen? Hur? 
7. Tror ni att de här lagändringarna kommer att ha någon större effekt inom en 

fem- och/eller tioårsperiod? Vad blir den i så fall? 
8. Hade ni önskat mer specifik lagtext än den som är idag? 
9. Hur förhåller ni er till s.k. hållbar utveckling?
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Bilaga F 

Medgivandeblankett 

Videosamtal/telefonsamtal/intervju med ljudinspelning 

Intervjuns syfte är att ta reda på hur kommunen och exploatörer jobbar med 

framtagandet av exploateringsavtal. Det slutliga resultatet av studien publiceras som 

en kandidatuppsats i juni 2017 och kan erhållas genom kontakt med författarna av 

denna studie eller Högskolan i Gävle. Se kontaktuppgifter nedan. 

Resultatet kan komma att användas i framtida forskning. Inga namn eller 

identifieringsuppgifter kommer att finnas i kandidatuppsatsen, delas vidare eller 

sparas efter att studien slutförts. Genom att underteckna denna blankett ges 

samtycke till att den information som lämnas i intervjun får användas till sagda 

kandidatuppsats. 

□ Jag ger mitt samtycke till ljudinspelning. 

□ Jag ger inte samtycke till ljudinspelning. 

 

Ort och datum  _______________________________ 

Namnteckning _______________________________ 

Namnförtydligande _______________________________ 

Telefonnummer _______________________________ 

 

Kontakt: 

Susanna Nettelbladt   Elin Säterdahl 
0762440355    0735632057 

susanna.nettelbladt@gmail.com  elinsaterdahl@gmail.com 

 

Högskolan i Gävle   Egon Nilsson 
Studentuppsatser   026-64 89 40 
Egon Nilsson    diva@hig.se 
Kungsbäcksvägen 47 
802 67 Gävle 
 

 




