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Abstract   
 

The Act on development cooperation (ESL) came into force in 1987 and the purpose of the 

Act is to provide a tool allowing property owners in consultation with the municipality to 

consolidate land parcels and provide infrastructure for development, as part of the cadastral 

survey process (Boverket, 2009). Development cooperation is a useful method when there is a 

need of collaboration in areas with fragmented real estate (Proposition 1985/86: 2). In areas of 

fragmented real estate development cooperation can make it easier for property owners and 

municipalities to design and implement a detailed plan without being tied to property 

boundaries. The perceived complexity of the legislation is probably one reason why ESL has 

been applied in only a handful cases, according to the Planning and Building review (SOU, 

2005). 

 

The purpose has been to examine the process of development cooperation and its potential 

and limitations. Furthermore, the application of ESL in the survey process and 

communication between the various actors in development cooperation was studied. The 

methods used in the work are literature review, case studies and interviews. 

 

The potential offered to individual property owners in development cooperation was to 

implement development with other property owners and development cooperation can take 

place regardless of property boundaries. It is essential that property owners have a good 

knowledge of the planning process and are interested in development to drive the project 

forward. The restrictions were that compulsory acquisition can be done despite the fact that 

property owners do not participate in development cooperation. Implementation perceived 

complexity and probably do not the property owners know the possibility of development 

cooperation. 

 

In Sweden, land parcels for development are widely available and as a result land values are 

low, but regardless of location development costs are high. Although a positive factor in itself, 

the equitable distribution of development rights becomes less of a deciding factor in the 

absence of valuable land in the area. It is more attractive with development cooperation in 

areas with high land values where development needs and the potential gain is large. 

 
 



Sammanfattning 
 

Lag om exploateringssamverkan (ESL) trädde i kraft 1987 och syftet med lagen är bland 

annat att fastighetsägare i samråd med kommunen ska ha möjlighet att iordningsställa mark 

och anläggningar för exploatering vid lantmäteriförrättning (Boverket, 2009).  

Exploateringssamverkan är en användbar metod när behov finns av samverkan i områden med 

splittrad fastighetsindelning (Proposition 1985/86:2). Vid splittrad fastighetsindelning kan 

exploateringssamverkan göra det lättare för fastighetsägarna och kommunen att utforma och 

genomföra en detaljplan utan att vara bundna till fastighetsgränser. Lagstiftningen upplevs 

komplicerad vilket troligen är en anledning till att ESL endast har använts i fåtalet fall enligt 

Plan- och byggutredningen (SOU, 2005).   

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka processen med exploateringssamverkan och dess 

möjligheter och begränsningar. Tillämpningen av ESL inom förrättningsförfarandet och 

kommunikationen mellan de olika aktörerna i exploateringssamverkan har studerats. De 

metoder som har använts i arbetet är litteraturstudie, fallstudier och intervjuer. 

 

De möjligheter som exploateringssamverkan ger enskilda fastighetsägare är att genomföra 

exploatering tillsammans med andra fastighetsägare och att exploateringssamverkan kan ske 

oberoende av fastighetsgränser. Det är nödvändigt att fastighetsägarna har goda kunskaper i 

planprocessen och är intresserade och driver exploateringen framåt. Begränsningarna är att 

tvångsinlösen kan ske trots att fastighetsägare inte deltar i exploateringssamverkan. 

Genomförandet upplevs invecklat och troligen känner fastighetsägarna inte till möjligheten 

med exploateringssamverkan. 

 

I Sverige finns det stor tillgång av mark för bebyggelse som har låga markvärden men oavsett 

var det byggs kommer exploateringskostnaderna att vara höga. Den rättvisa fördelning av 

byggrätter i exploateringssamverkan som i sig är positiv räcker antagligen inte som motiv för 

delaktighet om det inte finns värdefull mark i området. Det är mer attraktivt med 

exploateringssamverkan i områden med höga markvärden där exploateringsbehovet och den 

potentiella vinsten är stora. 

 

 
 



 
 

Förkortningar 
 

 

AL Anläggningslagen (1973:1149) 

BFR   Byggforskningsrådet 

ESL Lag om exploateringssamverkan (1987:11) 

ExL Expropriationslagen (1972:719) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

PBL Plan- och bygglagen (1987:10) 

SFL   Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:11)  
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1   Inledning 
 

Lag om exploateringssamverkan (ESL) trädde i kraft 1987. Syftet med lagen är bland 

annat att fastighetsägare i samråd med kommunen ska ha möjlighet att iordningsställa 

mark och anläggningar för exploatering vid lantmäteriförrättning (Boverket, 2009). 

Förutsättningen för samverkan är att fastighetsägarna bildar en 

exploateringssamfällighet vid lantmäteriförrättning och att markområdet är lämpligt för 

exploatering. 

 

Exploateringssamverkan är en användbar metod när behov finns av samverkan i 

områden med splittrad fastighetsindelning (Proposition 1985/86:2). Vid splittrade 

ägoförhållanden kan exploateringssamverkan göra det lättare för fastighetsägarna och 

kommunen att utforma och genomföra en detaljplan utan att vara bundna till 

fastighetsgränser. En av fördelarna med ESL är möjligheten att utnyttja ett områdes 

terräng på bästa sätt vid planläggningen. Vid normalt planförfarande är det viktigt att ta 

hänsyn till rådande ägoförhållanden och förfarandet är mer bundet till gällande 

fastighetsgränser (figur 1). 

 

 
 

 
 
 

Ett äldre villaområde 
med stora tomter innan 
genomförd planering. 

Genomförande av normal 
planläggning är ofta 

beroende av rådande 
ägostruktur. 

Vid exploateringssamverkan kan 
planläggningen ske på ett friare sätt 

och därmed utnyttja områdets 
naturliga förutsättningar bättre. 

Figur 1. Jämförelse av normal planläggning och exploateringssamverkan (Boverket 2009). 
 

Exploateringssamverkan har motsvarigheter i andra länder där metoder att anpassa 

befintlig fastighetsstruktur till ny markanvändning används. Att reglera 

exploateringssamverkan enligt lag är internationellt sett ovanligt men det förekommer i 
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några länder som till exempel Sverige, Tyskland, Frankrike, Japan, Sydkorea, Taiwan 

samt delar av Indien (Larsson, 1991). 

 

ESL har funnits sedan 1987 men har bara använts ett fåtal gånger i början av 1990-talet 

(SOU, 2005). Lagens intentioner är goda och ska bland annat ge fastighetsägare 

möjlighet att vara mer delaktig i exploateringsprocessen men resultatet blev inte som 

planerat. Endast 16 förrättningar påbörjades och tio av dem ställdes in, redan här går det 

att ana att det finns brister med lagstiftningen som borde ha åtgärdats. Eftersom cirka 20 

år gått sedan exploateringssamverkan och ESL användes är flertalet dokument och 

artiklar från början av 1990-talet.  

 

Undersökningen av exploateringssamverkan och ESL har initierats av Lantmäteriet i 

Leksand där erfarenhet av att arbeta med markområden med splittrad 

fastighetsindelning finns. Intresset väcktes för att utforska om exploateringssamverkan 

och tillämpning av ESL återigen skulle kunna användas. En omfattande 

exploateringsförrättning som tillämpade ESL ägde rum i området Lissbrändan i Rättvik 

i början av 1990-talet.  

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva exploateringssamverkan och vilka 

möjligheter och begränsningar som finns med förfarandet. Arbetet ska undersöka om 

metoden med exploateringssamverkan och ESL fortfarande är användbar. För att uppnå 

syftet är det nödvändigt att studera: 

• Möjligheter och begränsningar med ESL. 

 Tillämpningen av ESL inom förrättningsförfarandet. 

 Kommunikation mellan de olika aktörerna i exploateringssamverkan. 

 

Metoderna som används i arbetet är litteraturstudie, fallstudie och intervjuer. 

Litteraturstudierna och de vetenskapliga artiklarna studeras för att få kunskap och 

bakgrund i ämnet. Fallstudier genomförs av tre olika förrättningar som tillämpar 

exploateringssamverkan för att undersöka vilka likheter och skillnader som finns dem 

emellan. Intervjuernas syfte är främst att tillföra information om förrättningen i 

Lissbrändan, exploateringssamverkan och kommunikationen i processen. Samtliga 

personer som intervjuats är fortfarande yrkesverksamma och har praktisk erfarenhet av 

exploateringssamverkan och tillämpning av ESL i Lissbrändan, därför ligger fokus i 

intervjuerna på den förrättningen. 
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Några av resultaten från detta arbete är att kommunikation och information mellan de 

medverkande ger upphov till bättre beslut, mer delaktighet, mindre missnöje och kan 

förhindra förseningar som ger upphov till dyrare exploateringar. Det är även viktigt att 

fastighetsägarna är insatta i hur planeringsprocessen fungerar för att kunna vara 

drivande förhandlingspart mot myndigheterna. Viss lagändring kan vara aktuell för att 

underlätta hanteringen av genomförandet. Flera utredningar har påvisat samma resultat 

men än idag har inget hänt och ESL gäller fortfarande. 

 

Examensarbetets disposition: 

• Inledning: Bakgrunden till ämnet ges i kapitlet samt syftet med examensarbetet.  

• Metod: Litteraturstudierna, fallstudierna och intervjuerna beskrivs i kapitlet. 

• Litteraturstudie: I kapitlet ges en beskrivning av exploateringsprocessen för att 

ge läsaren förståelse för den omfattande process som en exploatering innebär. 

Därefter beskrivs ESL och hur exploateringssamverkan regleras i plan- och 

bygglagen. En beskrivning av hur exploateringssamverkan används i olika 

länder ges och en jämförelse mellan Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige 

sker.  

• Resultat: En redovisning av resultaten som framkommit ges i kapitlet. 

Fallstudier av tre förrättningar som genomförts och en sammanställning av 

intervjuer med fyra personer som arbetat med exploateringssamverkan 

redovisas.  

• Diskussion: I kapitlet sker en diskussion av de resultat som framkommit i 

arbetet. Fokus ligger på möjligheter och begränsningar med 

exploateringssamverkan, fastighetsägares medverkan, kommunikation och 

genomförandeprocessen. 

• Slutsats: Det avslutande kapitlet innehåller några slutsatser som tagits utifrån 

syftet med examensarbetet. Förslag till fortsatt forskning finns under egna 

reflektioner. 
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2   Metod  
 

I detta kapitel redovisas metoderna som använts i arbetet; litteraturstudier, fallstudier 

och intervjuer.  

 

En kvalitativ metod har använts för att samla in information om processen med 

exploateringssamverkan och dess möjligheter och begränsningar. Processen kan inte 

beskrivas med mätbara tal utan genom människors erfarenheter, synpunkter och 

upplevelser. Kvalitativ metod (Hanson, 2005) innebär bland annat att information 

samlas in från exempelvis enkäter, intervjuer eller observationer och det är forskarens 

uppfattning och tolkning av informationen som är mest framträdande. 

 

 

2.1   Litteraturstudier 
 

Material i ämnet har hämtats från litteratur och från tillförlitliga internetkällor. 

Litteraturstudier har genomförts som enligt Backman (2008) bidrar till en bakgrund och 

överblick av ämnesområdet och som hjälper till att formulera en vetenskaplig 

problemställning. Lantmäteriet har bidragit med proposition 1985/86:2, rapporter, 

tidningsartiklar, förrättningsakter och kartor. Studierna har bidragit till kunskaper om 

vad tidigare studier i ämnet resulterat i och detta är ett självklart moment i det 

vetenskapliga arbetet (Merriam, 2006; Backman, 2008). 

 

Studier av vetenskapliga artiklar som behandlar exploateringsprocessen och 

exploateringssamverkan i andra länder har utförts. De vetenskapliga artiklarna har sökts 

fram via biblioteket på Högskolan i Gävles söksida för journaler och databaser under 

våren 2011. Sökorden har varit urban land development, development process och land 

readjustment. Sökningen har främst skett i databaserna Scopus, Google Schoolar och 

Web of science. Tidskrifter som har granskats är Nordic Journal of Surveying and Real 

Estate, Land Use Policy och Journal of Property Research.  
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2.2   Fallstudier 
 

Fallstudier har genomförts på tre olika lantmäteriförrättningar som tillämpat 

exploateringssamverkan i början av 1990-talet. Endast 16 förrättningar har tillämpat 

ESL och därmed var urvalet begränsat. Lissbrändan i Rättvik, Myrängen i Huddinge 

och Uddaberg i Skövde valdes som fallstudieområden. Lissbrändan valdes för att det 

var en förrättning som startades upp med ESL men som inte slutfördes och projektet 

lades ned. Myrängen och Uddaberg valdes som jämförelseobjekt för att dessa 

förrättningar genomfördes med hjälp av ESL i sin helhet. Jämförelsen mellan en 

nedlagd förrättning och två förrättningar som genomfördes är intressant för att försöka 

hitta likheter och skillnader fallen emellan. Eftersom varje fall är unikt och hänsyn 

måste tas till många olika aktörer och händelser blir det näst intill omöjligt att samla in 

allt material, intervjua alla och observera allt i det specifika fallet (Merriam, 2006). 

 

Syftet med fallstudierna har varit att studera möjligheter och begränsningar med ESL 

och hur tillämpningen av ESL inom förrättningsförfarandet ser ut. Fallstudierna har 

även undersökt hur kommunikationen mellan de olika aktörerna i 

exploateringssamverkan fungerar. Fallstudien kännetecknas av att den inriktar sig på en 

specifik företeelse eller situation och där fallstudien ger insikter om den företeelse som 

undersökts (Merriam, 2006). 

 

Förrättningsakter, detaljplaner och kartor har erhållits från handledaren på Lantmäteriet 

i Leksand, dessa dokument utgjorde underlaget till fallstudierna. Även andra dokument 

från Lantmäteriet som berör exploateringssamverkan och ESL har studerats för att få en 

mer heltäckande översyn i ämnet. Enligt Merriam (2006) utgår fallstudiens filosofiska 

grunder från kvalitativ forskning vilket innebär fokusering på process, förståelse och 

tolkning. 

 

Förrättningsakterna har studerats ingående och utifrån akterna har information om de 

olika fallen tagits fram. Sedan har informationen resulterat i en beskrivning och 

sammanfattning för varje enskilt område. Analys och insamling av information är ett 

tröttsamt och tidsödande moment varför detta bör ske parallellt (Merriam, 2006). En 

matris har framställts för att lättare åskådliggöra skillnaderna och likheterna mellan de 

olika fallen. Slutligen har en utvärdering av fallstudierna skett. 
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2.3   Intervjuer 
 

Intervjuer som metod valdes för att få djupare insikt och bredare kunskap i ämnet. 

Fokus på frågeställningarna har följt syftet med examensarbetet, att studera processen i 

exploateringssamverkan och begränsningar och möjligheter med denna samverkan.  

Valet av frågeställningar är baserade på information som är svår att läsa sig till och som 

endast kan framkomma genom personlig kommunikation med erfarna personer inom 

yrkesområdet. Intervjuer är en kvalitativ informationshämtning (Merriam, 2006) med 

syftet att ta reda på vad en person tycker, vet, vill eller tänker på. Kontakt har tagits med 

fyra yrkesverksamma personer som varit medverkande i lantmäteriförrättningen i 

Lissbrändan i Rättvik och därmed är de mest relevanta för att undersöka ämnet. 

 

Frågeformuläret utarbetades och frågeställningarna har placerats under teman som på 

olika sätt berör exploateringssamverkan. Fyra stycken intervjuer har sedan genomförts i 

ämnet exploateringssamverkan och ESL med fokus på lantmäteriförrättningen som 

utfördes i Lissbrändan i Rättvik. En begränsning av antalet intervjuer är att 

rekommendera (Trost, 2005) och fyra till fem intervjuer är tillräckligt för att få 

värdefullt material.  

 

I inledningen av varje intervju skedde en presentation av de medverkande och därefter 

beskrevs syftet och upplägget med intervjun enligt beskrivning av Kylén (2004). 

Intervjupersonerna har sedan informerats om hur minnesanteckningarna skulle 

behandlas och vad som skulle hända med svaren. Frågeformuläret har funnits 

tillgängligt vid intervjun och intervjupersonerna har fått möjligheten att välja vilken del 

av intervjun de ville börja med. 

 

En av författarna har ställt intervjufrågorna och båda har antecknat svaren för att få så 

mycket information av intervjuerna som möjligt. Eftersom det är cirka 20 år sedan 

personerna arbetade med exploateringssamverkan och ESL verkade det naturligt att låta 

deras associationer och minnet av projektet styra intervjuprocessen, och därmed även 

ordningen på intervjufrågorna. Idén med detta har hämtats från Trost (2005). 

 

Anteckningarna har renskrivits direkt efter intervjun för att uppnå så tillförlitligt resultat 

som möjligt. En sammanställning av anteckningarna har sedan skett till ett gemensamt 

resultat under varje separat fråga. Därefter har de frågor som legat under samma rubrik 
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slagits ihop och sammanfattats till en löpande text. Sammanfattningen av 

intervjufrågorna har sedan skickats till varje person som intervjuats för att de skulle få 

möjlighet att kontrollera texten innan det färdiga intervjumaterialet presenterades, detta 

för att undvika eventuella missuppfattningar.  

 

Därefter har materialet analyserats och tolkats. En jämförelse har gjorts mellan de olika 

intervjuerna för att undersöka vad som förenar och skiljer intervjuerna från varandra. 

Syftet med analysen och tolkningen är att leta efter samband, motsättningar och 

tendenser i framtaget material enligt Andersen och Schwencke (1998). Bearbetning av 

materialet har skett enligt systematisering med tabell (Andersen & Schwencke, 1998), 

vilket ger en överblick av intervjupersonernas inställning i viktiga frågor. 

 

Intervjuer har genomförts med dessa personer: 
 

 Leif Kratz – Mark- och planingenjör i Rättviks kommun. Avslutade projektet i 

Lissbrändan tillsammans med Margareta Arenås och sakkunnig från kommunen. 

Intervjun genomfördes 2011-04-26. 

 Lars Ingelström – Länsarkitekt i Dalarnas län. Planarkitekt i Lissbrändan. 
Intervjun genomfördes 2011-04-27. 

 Mikael Perers – Fastighetschef på Bergvik Skog AB i Falun. 
Förrättningslantmätare i Lissbrändan i början av processen och blev sedan avlöst 
av Margareta Arenås. Intervjun genomfördes 2011-04-27. 

 Margareta Arenås – Lantmätare på Sweco i Falun. Förrättningslantmätare i 
Lissbrändan. Intervjun genomfördes 2011-05-17. 
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3   Litteraturstudie 
 

Kapitlet beskriver exploateringsprocessen och dess aktörer, lagen om 

exploateringssamverkan och hur exploateringssamverkan regleras i plan- och 

bygglagen. Därefter ges en kortfattad redogörelse för exploateringssamverkan i 

Tyskland, Frankrike och Japan. 

 

 

3.1   Exploateringsprocessen  
 

3.1.1   Allmänt om processen 
 

Markexploatering är en process som avser hela förloppet från projektidé till dess att 

byggnader, vägar, parkmark och anläggningar med mera är anlagda i ett område. 

Begreppet markexploatering innebär enligt Nyström (2009) att markanvändningen 

förändras i ett område och syftet ska leda till förnyad markanvändning. Kalbro och 

Lindgren (2010) menar att detta sker genom att befintlig bebyggelse rivs, nya 

byggnader uppförs på obebyggd mark eller genom renovering av befintlig bebyggelse. 

Organisation och samordning är viktigt eftersom flera olika aktörer och aktiviteter 

medverkar i den komplicerade exploateringsprocessen (Healey, 1992).  

 

Normalt höjs värdet på en fastighet då det planeras för bebyggelse eftersom fastigheten 

får tillgång till bland annat nya gator, vatten och avlopp och andra gemensamma 

anordningar. Vid exploateringen blir det även möjligt att avstycka fastigheten så att nya 

fastigheter bildas som senare kan säljas med vinst. Denna åtgärd medför kostnader för 

fastighetsägaren genom avgifter för bygglov, fastighetsbildning och planering. Ska 

exploateringen ske i ett område med stora samhällsintressen kommer det troligen att 

finnas motstridiga åsikter om målet och de medel som används (Nyström, 2009). Vid 

planering är det viktigt att göra en avvägning mellan enskilda och privata intressen 

vilket främst sker genom kommunens planarbete (Nyström, 2009). Exploatering kan 

leda till både positiva och negativa effekter i ett område. En fastighetsägare kan tycka 

att området har fått bättre service genom nya vägar och tillgång till kommunalt vatten 

och avlopp medan en annan fastighetsägare anser att närmiljön har försämrats genom 

förtätningen av bostäder som ger upphov till färre strövområden (Kalbro & Lindgren, 

2010). 
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Varje markexploatering är speciell och har olika förutsättningar vilket medför att 

processen måste anpassas efter de villkor som råder i just det aktuella fallet. Därför går 

det inte att ta fram en generell modell som gäller för all markexploatering (Healey, 

1991). Det finns ingen lagstadgad modell för exploateringsprocessen, däremot finns det 

lagar som styr olika faser i processen. Lagstiftningen genom plan- och bygglagen 

(PBL), fastighetsbildningslagen (FBL) och expropriationslagen (ExL) reglerar bland 

annat planering, byggande, utförande och tvångsförvärv av mark. För att göra 

exploateringsprocessen effektiv är det viktigt att samordna aktörerna, aktiviteterna och 

regelsystemen på ett lämpligt sätt. I varje exploatering är det särskilt två faktorer som 

spelar in hur projektet genomförs; ägarförhållandet och fastighetsägarens/byggherrens 

roll (Kalbro & Lindgren, 2010).  

 

3.1.2   Aktörer vid markexploatering  
 

Markexploatering är en invecklad process som kännetecknas av många olika aktörer 

och aktiviteter som påverkar varandra (Healey, 1992). Några av de olika aktörerna som 

medverkar redovisas i figur 2. 

 
 
Figur 2. Aktörer och intressenter i exploateringsprocessen (Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

Vid markexploatering har kommunen flera roller och bidrar till goda förutsättningar för 

att olika aktiviteter och aktörer samordnas (Kalbro & Lindgren, 2010). Kommunen har 
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en viktig roll i exploateringsprocessen eftersom de agerar som markägare, byggherre 

och ansvarar för infrastrukturen för parker, gator och vatten och avlopp med mera. 

Kommunen har ansvaret för tillståndsprövning och planläggning och fungerar då som 

myndighet i sammanhanget. 

 

Enligt Nordstrand (2008) kan byggherren vara allt från den enskilde fastighetsägaren, 

privata företag och kommunala bolag där byggherren ligger bakom idén till 

exploateringen. Konsulter har speciell kunskap inom visst område där de mot ersättning 

utför olika slags uppdrag till exempel som projektledare, arkitekter, planerare, 

lantmätare och geotekniker (Nordstrand, 2008).  Byggentreprenörer utför själva 

byggandet och genomför därmed byggherrens order. Entreprenörer är ofta småföretag 

som är specialiserade inom vissa områden som till exempel el, målning och 

markarbeten. Huvudmän för gemensamma anordningar avser kollektiva anordningar 

som flera fastigheter har nytta av. Några exempel på huvudmän är Trafikverket som 

ansvarar för statliga vägar, kommunen som ansvarar för allmänna platser samt 

fastighetsägarna som ansvarar för gemensamhetsanläggningar.  

 

Kommuninvånare, intresseorganisationer och grannar berörs också av 

markexploateringen (Kalbro & Lindgren, 2010) genom att det kan bli bättre vägar, 

mindre strövområden och mer trafik på grund av exploateringen. Myndigheter som kan 

beröras av markexploatering är till exempel lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och 

domstolar.  Finansiärer kan vara olika kreditinstitut som exempelvis banker där de ger 

långfristiga lån med fastigheter som säkerhet. 

 

 

3.1.3   Processen vid markexploatering 
 

Vid markexploatering sker ett omfattande arbete innan byggprocessen påbörjas. 

Markexploateringen startas upp genom initiering till ett projekt från kommun, 

byggföretag eller fastighetsägare (Nordstrand, 2010). I figur 3 visas huvuddragen i 

processen från idé till genomförd exploatering. 
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Figur 3. Processen vid markexploatering (Nyström, 2009). 

 
Initiering      Planering      Tillståndsprövning      Markförvärv      Finansiering       Byggande 
                          och 
                 projektering 

 

Skälet till exploatering kan vara att det finns behov av viss bebyggelse och att marken 

används ineffektivt. Efter initieringen planeras och projekteras marken, byggnader och 

anläggningar vilket börjar med enkla skisser till mer detaljerade ritningar. Genom 

planläggningen indelas marken för olika ändamål som till exempel park, väg och 

bostäder. Projektering innebär konstruktion och utformning av anläggningar och 

byggnader i detaljnivå, där ansvaret till projekteringen normalt ligger på byggherren 

(Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

Markanvändningen i Sverige är reglerad och det krävs tillstånd för att bygga. 

Tillståndsprövningen beviljas av kommunen och används för att undvika att marken 

utsätts för olämpligt byggande och för att samordna byggandet. Markförvärv kan bli 

aktuellt för att en exploatering ska genomföras vilket innebär att marken överlåts till 

någon som är villig att starta ett byggprojekt. Då markanvändningen ändras kan det bli 

aktuellt att även ägar- och fastighetsförhållanden ändras till det nya användningssättet 

(Kalbro & Lindgren, 2010). 

 

Finansieringen av markexploatering är viktig och därmed även lånebehovet eftersom 

byggnader och olika anordningar kräver stora investeringar. Normalt delas 

finansieringen upp på fastighetslån som är långfristiga och byggnadskrediter som är 

kortfristiga. Byggherren är den som beställer ett byggprojekt och därmed vilar ansvaret 

och uppförandet av bebyggelsen på denne (Nordstrand, 2008). Normalt så anlitar 

byggherren byggentreprenörer och konsulter som utför arbetet, men vissa byggföretag 

kan själva agera byggherre och genomför då hela arbetet. Kalbro och Lindgren (2010) 

anser att det är viktigt att genomföra utvärderingar av olika slag både före och efter 

exploateringen där tekniska, ekonomiska och miljömässiga bedömningar är av stor vikt. 

Utvärderingen av projektet genomförs för att få fram de slutliga kostnads- och 

tidsuppgifterna (Nordstrand, 2008).  
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3.2   Lagen om exploateringssamverkan 
 

3.2.1   Syfte 
 

ESL 1 § ”Enligt denna lag får beslutas att ägare till fastigheter med mark inom ett visst 

område (samverkansområde) i samverkan skall vidta de åtgärder inom området som 

behövs för att ställa i ordning viss mark för bebyggelse och för att utföra sådana 

anordningar som behövs för bebyggelsen (exploateringssamverkan)” (SFS 1987:11).  

Det främsta syftet med ESL är enligt Boverket (2009) att underlätta för kommunen och 

fastighetsägarna i områden med splittrade ägoförhållanden att tillsammans genomföra 

en plan utan att vara bundna av fastighetsgränser. Detta anges även i proposition 

(1985/86:2) som anger att exploateringssamverkan är avsett att vara ett tillvägagångssätt 

när det finns behov av samlade förnyelseinsatser i ett område med splittrad 

fastighetsindelning. Med samlade förnyelseinsatser menas åtgärder som inte kan utföras 

av varje fastighetsägare var för sig vid olika tidpunkter eller med annan lagstiftning.  

 

Eidenstedt (1994) anger däremot att syftet med ESL är att iordningsställa mark för 

bebyggelse och skapa möjligheter för fastighetsägare att inom ett planområde ansvara 

för områdets fortsatta utbyggnad. Vid förändringen av markanvändningen inom 

bebyggda områden där det finns många fastigheter leder förändringen ofta till konflikt 

med gällande fastighetsindelning och ägoförhållanden (SOU, 2005). För att göra det 

möjligt att genomföra dessa förändringar i större skala är det normalt att försöka samla 

marken hos samme ägare vilket vanligtvis blir kommunen eller exploatören. Genom 

ESL blev det möjligt för fastighetsägarna att själva samordna insatserna (SOU, 2005). 

 

Fastighetsägare ska kunna delta aktivt i framtagandet av en ny detaljplan och åsikter och 

önskemål ska uppmärksammas och tas hänsyn till i detaljplanearbetet (Eidenstedt, 

1994). ESL innebär möjligheter för myndigheter att i samverkan med fastighetsägare 

lösa komplicerade fastighetsrättsliga frågor i samband med en exploatering. Lagen gör 

det även möjligt för fastighetsägarna att genom samverkan genomföra de gemensamma 

anläggningarna som är nödvändiga i området som till exempel vatten- och 

avloppsledningar samt vägar. Anläggningarna överlämnas till huvudmannen som i regel 

är kommun eller anläggningssamfällighet som då tar över driften (Eidenstedt, 1994; 

Boverket, 2009).  



14 
 

3.2.2   Bakgrund och motiv 
 

Den byggnadslagstiftning (Proposition 1985/86:2) som fanns innan ESL och nya PBL 

tillkom 1987 innehöll begränsade möjligheter att samordna insatser inom ett 

planområde med splittrade ägoförhållanden. Behovet av ett regelsystem om samverkan 

mellan fastigheter vid exploatering för bebyggelse grundades enligt proposition 

1985/86:2 på ett önskemål om att lagen skulle tillföras effektiva medel att genomföra 

bebyggelse med mera som förutsätts i detaljplaner enligt förslag till PBL. Vid 

bebyggelse i områden med många olika fastighetsägare är det svårare att genomföra en 

ändamålsenlig planläggning (SOU, 2005).  Framför allt i områden med äldre villa- och 

fritidshusbebyggelse fanns det behov av en ny lagstiftning som skulle göra det möjligt 

att samverka vid exploatering och rättvist fördela byggrätter.  

 

Ett viktigt motiv för tillkomsten av ESL var att åstadkomma ett rättvist 

fördelningssystem mellan fastighetsägare och att exploateringsvinsten ska fördelas 

rättvist oberoende av planläggningen (Kalbro & Lindgren, 2010). Möjligheten att 

frambringa en lämplig markanvändning och att samtidigt åstadkomma en rättvis 

ekonomisk fördelning mellan fastighetsägare har varit ett problem som aktualiserats i 

den skifteslagstiftning som Sverige haft sedan 1600-talet enligt redogörelse av Kalbro 

och Lindgren (2010).   

 

Österberg (1986) anger att bakgrunden till förslaget om exploateringssamverkan 

grundar sig på ett behov av förbättrade genomförandemedel i 

stadsförnyelseverksamheten. Österberg menar att ytterligare motiv för 

exploateringssamverkan var behovet att skapa ett system för värdeutjämning mellan 

olika fastigheter på det ekonomiska utfallet av en detaljplan. Att tillvarata 

fastighetsägarnas egen vilja och ansvar att förnya och förbättra bebyggelsemiljöer var 

ännu ett skäl för exploateringssamverkan. 

 

 

3.2.3   Allmänt om lagen  
 

ESL har endast kommit till användning vid ett fåtal tillfällen. Fram till årsskiftet 

1993/94 hade fyra lantmäteriförrättningar avslutats med ESL samtidigt som det pågick 

ett tiotal förrättningar vid denna tidpunkt (Eidenstedt, 1994). Orsakerna till att 
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exploateringssamverkan inte blivit använd oftare kan vara flera. En anledning var 

fastighetskrisen som i början av 1990-talet innebar att bostadsbyggandet minimerades 

och därigenom även intresset för exploatering. 

 

Vid fördelningen av byggrätter finns liknande struktur i andra länder där metoden är 

vanlig och används med framgång. I länder som Japan, Tyskland och Frankrike används 

lagstiftningen med produktionsstimulerande betydelse. Enligt ESL anses planvinsten 

värdefull därför att den ger upphov till en mer rättvis fördelning av vinsten och bör 

därför behållas men samtidigt bör regelsystemet förenklas (SOU, 2005). Reglerna i ESL 

är främst avsedda att användas i förnyelseområden med många fastighetsägare. 

 

Lagstiftningen upplevs som komplicerad vilket troligen är skälet till att ESL endast har 

använts i fåtalet fall enligt Plan- och byggutredningen (SOU, 2005).  Problematiken 

ligger i att frågor angående kostnader, fördelningen av byggrätter och utbyggnaden av 

anläggningar slås ihop i samma förfarande. Plan och byggutredningen föreslog att 

bestämmelserna i fördelningsförfarandet ska ersätta ESL och föras in i en helt ny lag, 

lag om fördelning av byggrätt. Förslaget om ny lag har inte prioriterats i dagsläget på 

grund av att andra frågor inom plan- och plangenomförandefrågor har behandlats. 

Däremot kan det vara möjligt att lagen utreds i framtiden (SOU, 2005). 

 

 

3.2.4   Tvångsåtgärder 
 

Lagstiftningen innehåller möjligheter till vissa tvångsåtgärder som kan användas när det 

är befogat. Enligt Österberg (1986) innebär alltid samverkan mellan fastighetsägare ett 

visst inslag av tvång. Fastighetsägare kan ha olika planer och motiv för sitt markinnehav 

och en samordning däremellan kanske inte stämmer med den enskilde fastighetsägarens 

situation. Som huvudregel i ESL gäller att medverkan för enskilda fastighetsägare är 

frivilligt men fastighetsägare som väljer att inte delta i samverkan riskerar att under 

vissa förutsättningar få sin mark inlöst (Österberg, 1986).  

 

Inlösen av mark från fastighet som inte deltar i exploateringssamfälligheten sker enligt 

ESL 19 och 20 §§ och för att genomföra detta gäller vissa villkor (Eidenstedt, 1994): 

1. Marken omfattas av detaljplan antagen efter exploateringsbeslutet och är 

lokaliserad inom samverkansområdet. 
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2. Planen ska tydligt redogöra att den genomförs enligt ESL. 

3. Marken är nödvändig för genomförandet av exploateringen enligt plan. 

Om exploateringssamverkan grundas på enbart områdesbestämmelser, en äldre 

detaljplan eller ny detaljplan som antas innan exploateringsbeslutet kan inte 

tvångsreglerna och reglerna om vinstfördelning tillämpas (Eidenstedt, 1994; Viitanen, 

2000).  

 

3.2.5   Värdeutjämning 
 

Lagens värdeutjämningssystem (Boverket, 2009) innebär att fastighetsägarna får del i 

exploateringssamverkans nettofördelar där hänsyn tas till tillskjuten mark som 

fastighetsägaren bidrar med till området, däremot tas ingen hänsyn till lokaliseringen av 

detaljplanens byggrätter. Detta skapar enligt SOU (2005) bättre förutsättningar att 

utforma lämpliga detaljplaner. 

 

Värdeutjämningssystemet vid exploateringssamverkan har en lättförståelig uppbyggnad 

och systemet bygger på principerna för laga skifte enligt Österberg (1986). 

Fastigheterna som deltar i exploateringssamverkan tilldelas ett andelstal som beräknas 

på fastighetens areal.  Andelstalet bestämmer även fastigheternas andel i planvinsten. 

Andelstalet går även att utjämna om fastigheten ska bevaras och bidrar till värdehöjning 

på angränsande fastigheter i området (SOU, 2005). 

 

Om fastighet avstår mer mark än fastighetens motsvarande andel ska ersättning erhållas 

från övriga fastighetsägare. Värderingen av fastigheten sker bortsett från de 

värdeförändringar som detaljplanen innebär. Tilldelning i bebyggbar mark sker också i 

förhållande till fastighetens andelstal och om detta inte är möjligt ska skillnaden 

utjämnas i pengar. Gemensamma kostnader för samverkan fördelas efter andelstal och 

värdering sker efter marknadsvärdeprincipen (Österberg, 1986). 

 

Vid exploateringssamverkan fördelas planvinsten utifrån fastigheternas areal och en 

omfördelning sker mellan fastigheterna i förhållande till lagstiftningen. Johansson 

(1986) anser att det är orättvist för fastighetsägare med vinstfördelningen eftersom 

marknadsvärdet anses som det rätta värdet. Fastighetsägare med attraktiv och bebyggbar 

mark är naturligtvis intresserade av att få större del av vinsten mot en fastighet med 
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kuperad och svårbebyggd mark. Johansson (1986) anser att proposition 1985/86:2 borde 

ha utrett de praktiska konsekvenserna av exploateringssamverkan noggrannare. 

 

3.2.6   Genomförandeprocessen  
 

ESL sammankopplas ofta med PBL, FBL och lag om förvaltning av samfälligheter 

(SFL). I följande text anges viktiga delmoment i planläggning och 

förrättningsförfarandet i exploateringssamverkan. Samordning mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och markägare är nödvändig för att samverkan ska kunna 

genomföras (Eidenstedt, 1994). 

 

1. Exploateringssamverkan prövas vid en lantmäteriförrättning som heter 

exploateringsförrättning (Proposition 1985/86:2). Exploateringsförrättningen 

inleds med en ansökan av fastighetsägare eller kommunen enligt ESL 8 § (SFS 

1987:11).   

 

2. Förutsättningen för att förrättning ska kunna genomföras är att kommunen i 

detaljplan eller områdesbestämmelser beslutat att exploateringssamverkan ska 

ske enligt PBL. För att kommunen ska få meddela ett beslut om 

exploateringssamverkan gäller vissa villkor och en avgränsning av 

samverkansområdet (Eidenstedt, 1994). 

 

a. Lämplighetsvillkoret som regleras i ESL 4 § innebär främst att om 

ändamålet med samverkan kan ske med annan lagstiftning som till exempel 

anläggningslagen (AL) är inte villkoren för exploateringssamverkan 

uppfyllda (SFS 1987:11). 

 

b. Opinionsvillkoret som regleras i ESL 5 § ska vara uppfyllt och innebär att 

det måste finnas en positiv opinion bland fastighetsägarna inom 

samverkansområdet (Boverket, 2009). Enligt ESL 5 § får inte 

exploateringssamverkan beslutas om fastighetsägarna inom området 

motsäger sig samverkan och har ansenliga skäl för detta (SFS 1987:11). 

 

c. Båtnadsvillkoret som innebär att fördelar ska överväga kostnader och 

olägenheter är inte formellt reglerat i ESL. Proposition (1986/86:2) 
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motiverar det med att deltagande i exploateringssamverkan bygger på 

frivillighet från fastighetsägare. Det finns inga tvångsmedel när det gäller 

deltagande i samverkan men det finns ett krav på att fördelarna ska överväga 

de eventuella nackdelar som en exploateringssamverkan innebär enligt ESL 

10 § (SFS 1987:11). 

 

3. Lantmäteriet ansvarar för utredning av villkoren och andra nödvändiga 

undersökningar och om villkoren inte är uppfyllda ställs förrättningen in 

(Eidenstedt, 1994). Lantmäteriet meddelar sedan ett exploateringsbeslut i 

enlighet med ESL13 §. I beslutet meddelas exploateringens ändamål, vilka 

fastigheter som ingår, beslut om andelstal, förmånsrättsbelopp, föreskrifter om 

förrättningens utförande och tidpunkt när exploateringen ska vara klar (SFS 

1987:11). 

 

4. Fastighetsägarna samordnar sina intressen i en samfällighetsförening som sköter 

exploateringssamfälligheten. Föreningsbildning sker enligt SFL 1 §. 

Samfällighetsföreningen fungerar som ett forum för fastighetsägare att diskutera 

frågor och kan om nödvändigt fatta majoritetsbeslut i vissa frågor (Eidenstedt, 

1994). Samfällighetsföreningen är förhandlingspart med kommunen, entreprenör 

och lantmäteriet.  

 

5. Då exploateringsbeslutet är meddelat kan framställandet av detaljplanen fortsätta 

och avslutas. I samband med detta ska genomförandefrågorna utredas och 

eventuella exploateringsavtal träffas med kommunen. Fastighetsreglering sker 

med marköverföring och ytterligare åtgärder kan vara att lösa in mark av 

fastigheter som inte deltar i samverkan enligt ESL 19 § (Eidenstedt, 1994). 

 

6.  Lantmäteriet sköter avstyckningar av nya tomter och utförande av 

gemensamhetsanläggningar enligt FBL. Exploateringsförrättningen avslutas 

efter slutliga värderingar och samfällighetsföreningen upphör (Eidenstedt, 

1994).  

 
Figur 4 redogör för genomförandeprocessen i exploateringssamverkan enligt 

beskrivning av Eidenstedt (1994). Figuren åskådliggör vad kommun, lantmäteri och 

fastighetsägare ska utföra och när delmomenten ska ske för att exploateringssamverkan 

ska kunna slutföras.  



 19 19 
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3.3   Plan- och bygglagen  
 

PBL tillkom år 1987 och från och med den 2 maj 2011 träder en ny PBL i kraft i 

Sverige. Inga förändringar gällande exploateringssamverkan är införda i senaste 

versionen i lagen. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktplan som för avgränsade 

områden kan göras mer detaljerad. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, är 

vägledande men inte bindande för enskilda och myndigheter samt fungerar som en 

informationskälla vid beslut om mark- och vattenanvändning. I områden som saknar 

detaljplan kan översiktsplanen ge vägledning och stöd för reglering som i vissa fall 

måste ske i detaljplan eller med områdesbestämmelser (Boverket, 2009). 

 

Detaljplan och områdesbestämmelser är bindande och enskilda intressen vägs mot 

allmänna intressen. För att genomföra en förändring är detaljplan ofta den lämpligaste 

beslutsformen och Boverket (2009) anger att detta beror på detaljplanens 

tillvägagångssätt, redovisningsform och rättsverkningar. Områden där det är nödvändigt 

med detaljerade bestämmelser om markanvändningen men inte så noggrant som i 

detaljplan kan kommunen anta områdesbestämmelser för reglering av 

markanvändningen. Enligt Viitanen (2000) ger områdesbestämmelser inte byggrätt för 

enskilda fastigheter och är av principiell karaktär. Kommunen har inte rätt att lösa in 

mark genom områdesbestämmelser men i övrigt gäller samma förfaranderegler som i 

detaljplan (Boverket, 2009). 

 

3.3.1   Samband mellan PBL och ESL 
 

Det är kommunen som beslutar om exploateringssamverkan kan genomföras och detta 

regleras av ESL 3 § och PBL 6 kap. 2 §. Skälet till att kommunen ska besluta om 

exploateringssamverkan får genomföras är att säkerställa att avgränsningen av 

samverkansområdet sker enligt planmässiga grunder (Proposition 1985/86:2). Om 

kommunen har medgivit att samverkan ska ske inom ett planområde har 

lantmäterimyndigheten möjlighet att besluta om exploateringssamverkan enligt ovan 

nämnda paragrafer.  

 

Kommunen har möjlighet att reglera exploateringssamverkan med detaljplan eller 

genom områdesbestämmelser. Med områdesbestämmelser (Boverket, 2009) kan 

exploateringssamverkan regleras enligt PBL 5 kap. 16 § punkt 8. Giltighetstiden som 
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räknas från det att detaljplanen eller områdesbestämmelserna vunnit laga kraft 

begränsas till fem år för att inte ett beslut om exploateringssamverkan ska gälla i för 

lång tid. 

 

3.3.2   Samverkansområde  
 

Mark inom visst område benämns som samverkansområde i ESL 1 § och det är 

kommunen som genom detaljplan eller områdesbestämmelse ansvarar för att 

avgränsning av området utförs enligt planmässiga grunder. Avgränsningen av 

samverkansområdet har betydelse för fördelningsprinciperna som ska leda till rättvisa 

mellan fastighetsägare (Boverket, 2009).  

 

Exploateringssamverkan grundas på tanken om att avgränsningen ska utföras på 

planmässigt funktionella grunder fristående från markens fastighetsrättsliga indelning. 

Lantmäteriet kan göra mindre avvikelser i arbetet med exploateringsbeslutet och är 

beroende av hur noggrant kommunen avgränsat samverkansområdet i detaljplan eller 

områdesbestämmelse. Mindre avvikelse kan till exempel vara att gränsdragningen för 

samverkansområdet anpassas till befintliga fastighetsgränser eller befintlig terräng 

(Lantmäteriet, 1987; Eidenstedt, 1994).  

 

3.3.3   Översiktsplan 
 

En kommun kan redan i översiktsplanen ange om de avser använda 

exploateringssamverkan för att i tidigt skede dela in samverkansområden (Eidenstedt, 

1994). Om översiktsplanen redogör för bostadsbebyggelse kommer en bestämmelse om 

exploateringssamverkan överensstämma med detta. Genom att undersöka en tänkt 

förnyelse genom exploateringssamverkan i översiktsplan kan första kontakten med 

lantmäteriet och fastighetsägare inom samverkansområdet inledas (Boverket, 2009). 

Syftet med samverkan ska redogöras i översiktsplanen och fastighetsägarnas 

kvalifikationer och intressen kan då tillvaratas på ett tidigt stadium. 

 

En genomarbetad översiktsplan förenklar detaljplanearbetet och kan enligt Boverket 

(2009) skapa förutsättningar för berörda fastighetsägare att engagera sig i 

planläggningsförfarandet där en planförfattare och förrättningslantmätare driver 
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frågorna framåt. Om översiktsplanen inte är genomarbetad och inte innehåller någon 

vägledning för exploateringssamverkan är det möjligt att fastställa de viktigaste 

förutsättningarna för samverkan i ett speciellt program.  

 

3.3.4   Områdesbestämmelse 
 

Eidenstedt (1994) anger att kommunen i första hand kan tillåta exploateringssamverkan 

i områdesbestämmelse som gäller för begränsade områden som inte regleras av 

detaljplan. Om del av samverkansområdet omfattas av detaljplan bör restriktioner 

gällande bebyggelse och andra användningssätt utanför detaljplanen regleras av 

områdesbestämmelse enligt Eidenstedt (1994) som även anger att 

exploateringssamverkan endast ska grundas på områdesbestämmelser i enkla fall.  

 

3.3.5   Detaljplan  
 

Detaljplan har avgörande betydelse i en samverkansförrättning och Eidenstedt (1994) 

anger tre möjliga förfaranden: 

1. Ny detaljplan utarbetas som del i förrättningen. 

2. Ny detaljplan utarbetas och planen vinner laga kraft innan exploateringsbeslutet. 

3. Befintlig detaljplan används för genomförandet. 

 

1. Då ny detaljplan utarbetas i syfte för ny bebyggelse eller förtätning av äldre 

bebyggelse bör planen drivas i samarbete mellan markägare och kommunen. 

Förutsättningen för detta är att tillstånd att använda ESL först skett i 

områdesbestämmelser och i samband med planarbetet avgörs vilka åtgärder som 

markägare eller kommunen ansvarar för. För att kunna använda ESL och åstadkomma 

vinstutdelning med planen måste detaljplanen antas efter att exploateringsbeslutet 

vunnit laga kraft. För att kunna bedöma värdet av mark som ska tilldelas är det viktigt 

att ange vilken byggrätt planen innebär. Det är möjligt att styra tilldelningen av byggrätt 

genom att till exempel ange minsta tomtstorlek i planen eller låsa fastighetsindelningen 

genom antagande av fastighetsplan.  

 

2. Att anta detaljplanen innan exploateringsbeslutet är lämpligt om inga 

marköverföringar ska ske och avsikten är att till exempel bygga ut vissa gemensamma 

anläggningar som sen ska övertas av kommunen. Fördelen med detta kan vara att det är 
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tydligt vilka konsekvenser som planen kommer att medföra. Detta underlättar för 

andelstalsberäkningen och den ekonomiska kalkylen. 

 

3. Om befintlig plan används för samverkan är inte några markbyten aktuella och istället 

införs en planändring som anger användning av ESL. En planändring behövs för att 

genomföra exploateringssamverkan och det formella förfarandet är lika som vid 

antagande av ny detaljplan. Regler om vinstfördelning och tvångsinlösen enligt ESL 

kan inte tillämpas om befintlig detaljplan används. 

 

3.4   Exploateringssamverkan i olika länder 
 

3.4.1   Allmänt om samverkan 
 

Exploateringssamverkan har motsvarigheter i andra länder där metoder används för att 

anpassa befintlig fastighetsstruktur till ny markanvändning. Omreglering av mark är en 

vanligt förekommande benämning på samma typ av process som 

exploateringssamverkan innebär. Begreppet exploateringssamverkan borde knytas till 

ett framgångsrikt koncept för att ESL ska tillämpas i Sverige idag och det är nödvändigt 

att undersöka noggrannare hur exploateringssamverkan används i till exempel 

Tyskland, Storbritannien och Japan (Lars Ingelström, intervju, 27 april 2011).  

 

Efterfrågan på omreglering grundar sig på liknande behov i alla europeiska länder och 

behovet är att främja en mer ändamålsenlig fastighetsuppdelning utan att förändra 

ägarrättigheterna (Vitikainen, 2004). Det finns skillnader i genomförandet och målet 

med omregleringen beroende på landets historia, tradition, kultur och lagstiftning. 

Myndigheter använder sig av omreglering för att effektivisera planeringsprocessen och 

bidra till en bättre planutformning i stadsmiljöer och på landsbygden. Övergripande mål 

med omreglering är att skapa en förbättrad planutformning som sker enligt ett lands 

regionala utvecklingssyften.  

 

Tyskland, Frankrike och Japan är representerade i arbetet för att kortfattat beskriva hur 

exploateringssamverkan fungerar i några andra länder. Länderna är valda för att de 

representeras i flertalet rapporter och artiklar och kan jämföras med det svenska 

förfarandet. Syftet med exploateringssamverkan är likartat mellan länderna men 

tillvägagångssättet och ansvarsfördelningen i förfarandet skiljer sig åt. Vad 
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exploateringssamverkan innebär för medverkande i processen redovisas kortfattat under 

respektive land.  

 

3.4.2   Tyskland 
 

Syftet med exploateringssamverkan i Tyskland enligt Viitanen (2000) är anpassning av 

fastigheter och dess rättigheter inom nybyggnadsområden, planändringsområden och 

inom tätorter utan detaljplan så att fastigheterna blir ändamålsenliga.  

 

Kommunen tar initiativet och fastställer en detaljplan. Inom planområdet är markägare 

tvingade att delta. Andelstal för markägaren beräknas på arealen eller på markvärdet 

och avdrag för grönområden, gator och övriga gemensamma ytor beräknas av 

kommunen. Fastighetsgränser anpassas till den nya planen och sedan sker en avräkning 

så att tomtvärdet fördelas rättvist i förhållande till beräknade andelar. När 

genomförandet är klart har markägarna full dispositionsrätt med förbättrade 

användningsmöjligheter på markinnehavet (Larsson, 1994). 

 

Larsson (1997) påpekar att markägare har ett begränsat inflytande men kan framföra 

synpunkter på planprocessen och överklaga kommunala beslut. Larsson (1997) anser 

också att det är tveksamt om den tyska metoden ska benämnas som en gemensam 

utveckling eftersom hela processen, från initiativ till genomförande, styrs av 

myndigheterna. 

 

3.4.3   Frankrike 
 
Syftet med omregleringen i Frankrike enligt Viitanen (2000) är att skapa nya 

möjligheter för utveckling av tätorter och att enskilda fastighetsägare ska kunna driva 

exploateringsprojekt och därigenom få större inflytande i samhällsutvecklingen. Larsson 

(1997) anger att markägarna tar initiativ till omregleringen och för att genomföra 

processen bildar markägarna en samfällighetsförening.  

 

Samfällighetsföreningen arbetar fram en projektplan som innehåller en förteckning av 

berörda fastighetsägare, fastighetsavgränsningar, nödvändiga anläggningar, beräkningar 

av andelar, kostnader och nödvändig infrastruktur. Myndigheterna ansvarar för 

utställning av planen och bidrar med synpunkter och anmärkningar till ansvarig 
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förening. Det är ett krav att minst 2/3 av markägarna ställer sig bakom förslaget för att 

projektet ska genomföras (Larsson, 1994). 

 

Planeringen utförs i första hand av samfällighetsföreningen och förutsätter inte att 

detaljplan har framställts. Kommunen ska godkänna detaljplanen och när invändningar 

och korrigeringar genomförts kan detaljplanen fastställas och samfällighetsföreningen 

ansvarar för nödvändig infrastruktur (Larsson, 1994). 

 

3.4.4   Japan 
 

Syftet med exploateringssamverkan i Japan är enligt Larsson (1997) att utveckla nya 

stadsområden, att bygga upp gamla områden eller att använda metoden till 

infrastrukturinvesteringar. Ett område med splittrad ägarstruktur kan formas till ett nytt 

planområde med integrerad infrastruktur. I Japan är tillgången på mark för bebyggelse 

liten och exploateringsbehovet är stort. Det medför höga markpriser som ger möjlighet 

att effektivt planlägga områden (Margareta Arenås, intervju, 17 maj 2011). 

 

En samfällighetsförening som består av markägare, kommunen, privata entreprenörer 

eller offentliga företag tar initiativ till omreglering.  När en samfällighetsförening driver 

processen är det nödvändigt med 2/3 majoritet av berörda fastighetsägare och att 

kommunen godkänner planen och dess genomförande. Andelstal för markägaren 

beräknas på arealen eller på markvärdet. Gemensamma avdrag för allmänna platser, 

gator och övriga gemensamma ytor beräknas och de medverkande avstår mark till 

försäljningstomter för att täcka kostnader. Kommunen ansvarar för att integrera 

infrastruktur i planområdet men övrig exploatering är den enskilde fastighetsägarens 

ansvar (Larsson, 1994). 

 

Japan har längst erfarenhet av exploateringssamverkan, metoden är dominerande i 

urbaniseringsprocessen och ett smidigt sätt att utforma ett bra planområde och integrera 

infrastruktur med tidigare bebyggelse (Larsson, 1994). Kritik har framkommit mot det 

japanska förfarandet och enligt Larsson (1997) beror det på att omregleringsplanen inte 

alltid kombineras med en formell byggnadsplan där byggnader med olika höjder och 

former etableras inom samma område.  
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3.4.5   Jämförelse mellan Tyskland, Frankrike, Japan och Sverige 
 

Som tidigare nämnts förekommer exploateringssamverkan i flera länder runt om i 

världen. Det som skiljer länderna åt är hur mycket kommunen reglerar planeringen, 

fastighetsägarnas inflytande och vem som tar ansvar för infrastrukturen i området. 

Likheterna mellan länderna är att kommunen fastställer detaljplanen och att 

fastighetsägarna är medlemmar i en samfällighetsförening som driver exploateringen. 

Tabell 1 åskådliggör de olika ländernas förfarande vid exploateringssamverkan. 

 
Tabell 1. Jämförelse av de olika ländernas förfarande vid exploateringssamverkan. 

 

 Tyskland Frankrike Japan Sverige 

Syfte 

Anpassa fastigheterna 
i nybyggnadsområde, 
planeringsområde och 

i tätorter utan 
detaljplan 

Utveckla tätorter 
och 

fastighetsägare 
ska kunna 
genomföra 

exploatering 

Utveckla nya 
stadsområden, 

förnyelse av 
gamla områden 
och infrastruktur-

investeringar 

Nyexploatering 
och förnyelse av 
äldre villa- och 

fritidshus- 
bebyggelse 

 

Initiativtagare Kommunen Samfällighets-
förening 

Samfällighets-
förening 

Fastighets-
ägarna eller 
kommunen 

Fastighets-
ägarnas 

deltagande 
Tvingande Frivilligt Frivilligt Frivilligt 

Vad styr 
andelstalens 
fördelning? 

Tillskjuten areal  
eller markvärdet Framgår inte Tillskjuten areal 

eller markvärdet Tillskjuten areal 

Vem styr 
exploateringen? Kommunen Samfällighets-

förening 
Samfällighets-

förening 

Samfällighets-
förening och 

kommun 

Vem fastställer 
detaljplanen? Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen 

Finns 
samfällighets-

förening? 
Ja Ja Ja Ja 

Fastighets-
ägarnas 

inflytande 
Begränsat Stort Stort Stort 

Ansvar för 
infrastruktur Kommunen Samfällighets-

förening Kommunen 
Samfällighets-
förening eller 
kommunen 

Källa: Egen litteraturstudie (2011). 



4   Resultat 
 

I kapitlet redovisas resultaten som framkommit i fallstudierna och från intervjuerna. 

Förrättningsprotokoll och annan dokumentation från Lantmäteriet utgör grunden till 

fallstudierna. Genomförda intervjuer har sammanställts till ett gemensamt resultat där 

de intervjuade personernas åsikter framgår. 

 

 

4.1   Fallstudier 
 

Fallstudier har genomförts på Uddaberg i Skövde, Myrängen i Huddinge och 

Lissbrändan i Rättvik som representerar tre olika förrättningar där 

exploateringssamverkan har använts. Studien inleds med en kort beskrivning över 

området. Sedan redovisas aktörerna och de händelser som har skett i respektive fall. 

Orienteringskartan nedan visar var de tre förrättningarna ägde rum (figur 5). 

 

 
 
Figur 5. Orienteringskarta över de orter där förrättningarna ägde rum (SCB, 2011). 
 

De tre förrättningarna har sammanställts i en tabell (tabell 2) för att ge en överblick över 

förutsättningarna i respektive fall. Uppgifterna är hämtade från förrättningsakterna och 

fokus ligger på ägandet, andelstal och frågor angående planeringen. 
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I fallstudien nämns Byggforskningsrådet (BFR) och BO91 ett flertal gånger, därför ges 

en kort beskrivning här. ESL trädde i kraft 1987 och för att uppmuntra försök till 

exploateringssamverkan erbjöd BFR forskningsbidrag till de kommuner som ville prova 

lagen. BFR var en svensk myndighet som existerade mellan åren 1960 och 2000. 

Myndighetens uppgift var att finansiera forskning inom samhällsplanering och 

byggande. Numera ingår BFR i forskningsrådet Formas. BO91 var en bomässa som 

anordnades i Rättvik 1991och syftet med mässan var att uppmuntra till kvalitativt och 

långsiktigt byggande av såväl enskilda hus som hela samhällen. 

 
Tabell 2. Förutsättningar för Myrängen, Uddaberg och Lissbrändan. 
 

 Myrängen Uddaberg Lissbrändan 
Kommun Huddinge Skövde Rättvik 

Antal fastigheter totalt 13 4 24 

Fastigheter, privatägt 9 2 16 

Fastigheter, kommunägt - - 8 

Fastigheter, exploatör 4 2 - 

Andelstal, privat 62 % 20 % 37 % 

Andelstal, kommun - - 63 % 

Andelstal, exploatör 38 % 80 % - 

Planerad bebyggelse 21 villor och 
10 parhus 

40 friliggande 
småhus 103 lägenheter 

Fanns översiktsplan? Ja Ja Nej 

Erhölls bidrag från BFR? Nej Ja Ja 

Vem var drivande i projektet? 
Arkitekt som 
företrädde 

fastighetsägarna 

Exploatör 
och 

fastighetsägare 
Kommunen 

Var kommunen intresserad av 

exploatering i området? 
Nej Nej Ja 

Avslutades projektet? Ja Ja, delvis* Nej 

*Fastighetskrisen gjorde att bebyggelsen vilandeförklarades men idag är området exploaterat. 

Källa: Egna fallstudier (2011). 



4.1.1   Fallstudieområde 1: Uddabergsområdet i Skövde 

 

4.1.1.1   Beskrivning av Uddaberg 
 

På Billingens östsluttning med utsikt över västgötaslätten ligger Uddaberg som är 

centralt beläget i Skövde. Cirka 80 % av marken var obebyggd och markanvändningen 

utgjordes av stora tomter för permanentboende eller jordbruksmark. Den södra delen av 

området gränsar till redan befintliga och bebyggda områden. Två mindre byggföretag 

ägde den större delen av marken i området och övrig mark var i privat ägo. Området var 

planerat för bebyggelse av småhus enligt gällande översiktsplan. Den genom 

exploateringssamverkan framtagna detaljplanen (figur 6) över Uddaberg angav 

byggandet av cirka 60 bostadslägenheter i området (Larsson, 1994).  

 

 
 
Figur 6. Illustration till detaljplan över Uddaberg i Skövde (Larsson, 1994). 
 

4.1.1.2   Tidplan för exploateringssamverkan 
 

Några av de viktigaste händelserna som skedde i projektet redovisas, uppgifterna är 

hämtade från Kommunala lantmäteriet Huddinge (1990). 

 

Juni 1990  projektet startades i Uddaberg 
November 1990  områdesbestämmelser upprättas 
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Januari 1991  fastighetsägarna bildar en arbetsgrupp 
Maj 1991  områdesbestämmelserna antas 
Juni1991  ansökan om exploateringsförrättning och detaljplanen vinner laga 

kraft 
September 1991  exploateringsbeslut 1 
Mars 1992  detaljplaneförslaget godkändes för samrådsutställning och 

exploateringsbeslut 2 
September 1992  detaljplanen antas och överklagas 
November 1992  detaljplanen vinner laga kraft 
September 1993  ESL-förrättningen avslutas 

 

4.1.1.3   Utvärdering av Uddaberg 
 

Flera fastighetsägare var intresserade av att bebygga området och för att möjliggöra en 

exploatering var det nödvändigt att omstrukturera fastighetsstrukturen. Kommunen hade 

inget intresse av att förvärva mark i området men var positivt inställda till BFR och 

försök med ESL. Endast delar av det totala planområdet ingår i exploateringssamverkan 

och avser byggandet av cirka 40 småhus med anslutande vägar, vatten och avlopp och 

belysning med mera. Grannar till detaljplaneområdet överklagade en föreslagen gång- 

och cykelväg men besvären återkallades (Larsson, 1994).   

 

4.1.1.4   Kommunen och fastighetsägarnas intressen  
 

Kommunen hade en aktiv roll i början av processen och genomförde flera 

samrådsmöten med information om reglerna i ESL och den planerade exploateringen. I 

Uddabergsområdet valde kommunen att iordningställa vägar samt vatten och avlopp 

varefter kommunen skrev avtal med varje enskild fastighetsägare istället för 

exploateringssamfälligheten. Fastighetsägarna var avvaktande men positiva till den 

planerade exploateringen. Byggföretagen och fastighetsägarna blev mer aktiva då det 

bildades en arbetsgrupp för exploateringen och de arbetade fram en planskiss som 

kunde ligga till grund för detaljplanen. Fastighetsägarna anlitade en konsult och i 

samråd med kommunen fortsatte planarbetet (Larsson, 1994).  
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4.1.1.5   Allmänt 

 

Fastighetsbildningsmyndigheten (FBM) genomförde ekonomisk reglering och ändringar 

i fastighetsindelningen. Överenskommelser mellan fastighetsägarna angående 

kostnadsfördelning, markersättning och marköverföring gjorde att FBM inte behövde 

använda tvångsreglerna som finns i ESL. Exploateringsavtal som stod till grund vid 

fördelning av kostnaderna hade även tecknats mellan kommunen och delägarna. Ägaren 

till fastigheten som skulle inlösas motsatte sig förutsättningarna till inlösen samt 

ersättningen för inlösen men beslutet återkallades (Larsson, 1994).  

 

Erfarenheterna av tillämpningen av ESL i Uddabergsområdet blev goda därför att 

kommunen informerade om ESL och exploatering innan processen startade. 

Planområdet lämpade sig för exploateringssamverkan och både kommun och 

fastighetsägare var positiva till en exploatering. Fastighetsägarna har varit 

förhandlingsvilliga och strävat efter en bra helhetslösning. Exploateringssamfälligheten 

har varit drivande i projektet beroende på att två byggföretag med branscherfarenhet 

medverkade som medlemmar (Larsson, 1994). 

 



4.1.2   Fallstudieområde 2: Myrängen i Huddinge 
 

4.1.2.1   Beskrivning av Myrängen 
 

Myrängen ligger i den östra delen av Stuvsta cirka en mil söder om Stockholm. 

Området består av flack och kuperad terräng samt öppna partier likväl som blandad 

lövskog. I området återfanns en fastighet för permanent boende samt ett antal enklare 

fritidshus där många var vandaliserade. Området väster och öster om Myrängen var 

redan bebyggt med radhus och villor. Större delen av marken var i privat ägo och den 

resterande marken ägdes av ett byggbolag. Enligt översiktsplaner från 1970-talet var 

området lämpligt för småhusbebyggelse. Detaljplaneförslaget (figur 7) som togs fram 

avsåg planering för 10 parhus och 21 villor. I Sverige var detta projekt det första som 

genomfördes enligt ESL. Hösten 1993 var de flesta husen uppförda i området (Larsson, 

1994).   

 

 
 
Figur 7. Illustration till detaljplan över Myrängen i Huddinge (Larsson, 1994). 
 

4.1.2.2   Tidplan för exploateringssamverkan 
 

Några av de viktigaste händelserna som skedde i projektet redovisas, uppgifterna är 

hämtade från Kommunala lantmäteriet Huddinge (1990). 
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Maj 1987  projektet startades i Myrängen 
Juni 1988  områdesbestämmelser antas 
December 1988  detaljplanen klar, ställs inte ut på grund av skyddszon till 

kraftledning 
Februari 1989  exploateringssamfällighet bildas 
Oktober 1989  exploateringsbeslut 1 
Januari 1990  detaljplanen antas 
Juni 1990  ESL-förrättningen avslutas 
September 1991  ledningsrättsåtgärd avslutas 
 

4.1.2.3   Utvärdering av Myrängen 
 

I området hade Stockholms kommun ägt en fastighet men avyttrat den eftersom 

kommunen inte hade för avsikt att delta i exploateringssamverkan. Kommunens krav 

för området var att det uppfördes småhusbebyggelse men hade för övrigt inga speciella 

åsikter på områdets utformning. Närheten till Stockholm ökade exploateringstrycket i 

området och fastighetsägarna som köpte tomter i Myrängen gjorde det med avsikten att 

bygga permanentbostäder. Planeringen avsåg helårsbostäder och att fastighetsägarna 

arbetade fram en detaljplan. Intilliggande kraftledningar gjorde att förslaget inte ställdes 

ut på grund av att skyddszoner krävdes. Ett nytt förslag lades därför fram där 

kraftledningen skulle grävas ned (Larsson, 1994).  

 

4.1.2.4   Kommunen och fastighetsägarnas intressen 
 

Kommunen hade inga planer för exploatering i Myrängen på 1990-talet. Initiativtagare 

för fastighetsägargruppen var en arkitekt som började driva frågan om exploatering mot 

kommunen. Kommunen gav fastighetsägarna klartecken att genomföra planering av 

området med ESL. Detta innebar att fastighetsägarna skulle få en bra organisation och 

därmed överlämnade kommunen ansvaret och planeringen på fastighetsägarna. 

Kommunen var inte speciellt aktiv i detta fall beroende på att fastighetsägargruppen 

representerades av en arkitekt och ett byggföretag som genom sina yrkesroller hade 

rutin att driva en byggprocess (Larsson, 1994).   
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4.1.2.5   Allmänt 
 

Kontakterna utåt utfördes av den kommunale förrättningslantmätaren men för övrigt 

bedrev fastighetsägarna till stor del arbetet själv. I samband med det slutliga 

detaljplaneförslaget togs exploateringsbeslutet. Vinsten för de deltagande fastigheterna 

uppgick på mellan en halv till en miljon kronor. Kommunens arbetsinsats har främst 

bestått av samråd och politisk hantering och det övriga arbetet har fastighetsägarna 

själva stått för. För kommunens del så borde Myrängen ses som en god affär, eftersom 

kommunen inte har ansvarat för anläggningen av vägar samt vatten och avlopp. 

Diskussionen om skyddszoner till kraftledningen drog ut på tiden men förövrigt har 

projektet genomförts utan längre avbrott. Slutligen kan Myrängen sammanfattas som ett 

lyckat projekt med avseende på planeringsprocess, planekonomi och kommunal 

ekonomi trots att vissa finansieringsproblem uppstod då utrednings- och 

planeringsarbetet innan samverkan startades med exploateringsavtal (Larsson, 1994).   

 



4.1.3   Fallstudieområde 3: Lissbrändan i Rättvik 
 

4.1.3.1   Beskrivning av Lissbrändan 
 

På Lerdalssluttningen med utsikt över Siljan ligger Lissbrändan endast några hundra 

meter från Rättviks centrum. I den lägre delen av Lerdal finns ett 40-tal småhus för 

permanentboende och högre upp finns slalombacke, friluftsområde och stugby. Området 

består främst av björkskog med vissa inslag av öppen ängsmark med delvis brant 

terräng. I området fanns cirka 60 fastigheter varav cirka 40 redan var bebyggda. 

Fastigheterna som var obebyggda stod för större delen av ytan. Kommunen ägde drygt 

hälften av den obebyggda marken och resterande var i privat ägo. Enligt översiktsplanen 

fanns planer för bostäder i området men de obebyggda delarna saknade helt planering. 

Planförslaget (figur 8) som togs fram avsåg planering för 103 lägenheter fördelade över 

egna tomter och flerbostadsgrupper (Larsson, 1994).   

 

 
 
Figur 8. Detaljplan över Lissbrändan i Rättvik (Smideman, 1991).  
 

4.1.3.2    Tidplan för exploateringssamverkan 
 

Några av de viktigaste händelserna som skedde i projektet redovisas, uppgifterna är 

hämtade från Lantmäteriet Falun (1990). 

 

 Maj 1988 projektet startades i Lissbrändan 
Juni 1988  områdesbestämmelser upprättas 

35 
 

September 1989  områdesbestämmelser vinner laga kraft 
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Maj 1990 exploateringsbeslut 1 
Augusti 1990  detaljplaneförslag upprättas 
Februari 1991  detaljplaneförslaget revideras 
Mars 1991  detaljplan ställs ut 
Oktober 1991 exploateringsbeslut 2 
December 1991  detaljplan antas 
Januari 1992  detaljplan vinner laga kraft 
Juni 1993 nytt datum för slutförd exploatering senast 1998-12-31 
Maj 1999 ESL-förrättningen ställs in och exploateringssamfälligheten upphör 
 

4.1.3.3   Utvärdering av Lissbrändan 
 

Kommunen började köpa upp mark i området eftersom marken var lämplig för 

bostadsförsörjning . En exploatering av Lissbrändan skulle bland annat ha förbättrat 

anslutningen till vägarna i området, men de flesta bosatta fastighetsägarna hade inget 

intresse av en exploatering. Kommunen visade intresse för ESL och 

försöksverksamheten startades upp med bidrag från BFR. Att få byggklara tomter till 

normalpris i Lissbrändan skulle uppfattas som en vinst för fastighetsägarna, eftersom 

området var svårexploaterat på grund av den branta terrängen. Kommunen skulle få 

möjlighet till ett gott ekonomiskt utfall, eftersom grupphus skulle uppföras vilket leder 

till ett lägre markvärde än för villatomter (Larsson, 1994).   

 

4.1.3.4   Kommunens och fastighetsägarnas intressen 
 
Fastighetsägarna deltog inte aktivt i projektet, men de visade intresse genom att komma 

på mötena. Det utsågs en arbetsgrupp med representanter från fastighetsägarna där 

arbetsgruppen fick information om projektet som förmedlades vidare till övriga 

fastighetsägare. Kommunen tog ansvaret för gemensamhetsanläggningarna och hade en 

pådrivande roll i Lissbrändan, vilket kan vara naturligt med tanke på att kommunen 

ägde mer än hälften av marken i området. Arbetet med planutformning och 

diskussionerna med fastighetsägarna genomfördes till stor del av arkitekter och forskare 

från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Att kommunen var drivande märks också på 

att stadsarkitekten och markingenjören var väldigt aktiva i fallet (Larsson, 1994). 
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4.1.3.5   Allmänt 
 

Innan den nya planen togs fram intervjuades de permanentboende var för sig för att se 

vilka önskemål och problem som fanns i området. ”Planeringsboksmetoden” togs fram 

för att underlätta kontakten med de många fastighetsägarna. Planeringsbokens innehåll 

berörde information och frågor angående planeringen. Det ekonomiska ansvaret för 

diverse utredningar stod kommunen för och med hjälp av konsulter och forskare var 

kommunen den drivande kraften i projektet. I ett sent skede i processen togs beslut om 

exploateringssamverkan (Larsson, 1994).  

 

En entreprenadtävling genomfördes där bostäderna skulle uppföras till en kostnad av 90 

% av låneunderlaget. Kommunens krav på låga boendekostnader medförde att 

entreprenörerna drog sig ur en efter en. Det var nära ett nytt beslut om byggstart från 

kommunen, men det statliga stödet för byggande togs bort och konjunkturen 

försämrades kraftigt i början av 1990-talet (Larsson, 1994).  

 

I Lissbrändan har troligen arbetsmetoderna varit en bidragande orsak till den positiva 

inställningen till exploateringen, eftersom de flesta fastighetsägarna inte hade något 

större intresse av exploatering. ESL:s fördelningssystem har haft en betydande roll i 

Lissbrändanfallet för att försöka uppnå en rättvis fördelning av vinsten och för att få till 

en bra planstruktur. Då kommunen har haft ansvaret för utbyggnad och planering så har 

organisationsformen fått mindre betydelse. En svårighet som uppstått är att ESL inte ger 

något tydligt stöd för utbyggnad i etapper. Det har förekommit en del protester som har 

omarbetats och lösts genom nya förslag (Larsson, 1994).  

 

4.1.4   Utvärdering av fallstudierna 
 

Eftersom ESL var en helt ny lag 1987 så erbjöds intresserade kommuner bidrag från 

BFR för att uppmuntra användandet av lagen. Syftet var att få fram vilka möjligheter 

och begränsningar som det nya plangenomförandet kunde ge upphov till. Myrängen 

hade redan långt gångna planer för exploatering och troligen skulle denna exploatering 

ha genomförts även utan tillämpning av ESL.  
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I Myrängen och Uddaberg visade fastighetsägarna stort intresse för exploatering. I dessa 

fall drivs processen framåt av personer inom byggbranschen, dels genom arkitekt och 

byggföretag som medverkar aktivt i planeringen. Kommunen visade inget intresse för 

exploatering men däremot såg kommunen möjligheten att använda sig av ESL och 

överlämnade planeringen till fastighetsägarna och byggföretagen. Lissbrändan skiljde 

sig från de andra två fallen genom att kommunen var den drivande parten. Kommunens 

stora markinnehav på cirka 60 %, bidraget från BFR och BO91 var bidragande orsaker 

till kommunens aktiva roll. En av grundprinciperna i ESL är att fastighetsägarna ska ta 

initiativ till exploateringssamverkan, vilket inte inträffade i Lissbrändan. 

 

Det stora antalet fastighetsägare i Lissbrändan medförde omfattande insatser från både 

kommunen och lantmäteriet. För att underlätta informationsflödet till samtliga 

fastighetsägare kom idén till ”planeringsboksmetoden”. Planeringsböckernas främsta 

uppgift var att på ett enkelt sätt sprida information och frågor kring de formella plan- 

och förrättningsbesluten. Planeringsboken delades ut till samtliga fastighetsägare, 

kommunala nämnder och förvaltningar som på detta sätt gjorde att alla inblandade var 

uppdaterade i planeringen. I Myrängen och Uddaberg var det betydligt färre 

fastighetsägare inblandade så informationen och kommunikationen var enklare där.   
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4.2   Intervjuer  
 

Nedan redovisas resultatet av svaren från intervjuer med fyra personer som arbetat med 

exploateringssamverkan, tillämpat ESL och varit delaktiga i lantmäteriförrättningen i 

Lissbrändan i Rättvik. Frågeformuläret till intervjun ligger i bilaga 1 och 

sammanfattningen av enskilda intervjuer i bilaga 2 - 5.  

 

4.2.1   Lag om exploateringssamverkan 
 

De främsta fördelarna med ESL är enligt flertalet intervjuade att flera fastighetsägare 

tillsammans kan exploatera mark, erhålla byggbar mark och att exploateringsvinsten 

kan fördelas lika mellan alla fastighetsägare. Den rättvisa fördelningen av byggrätter 

efter andelstal för fastighetsägare är positiv och ger möjlighet att omstrukturera ett 

område med största möjliga värde oberoende av fastighetsindelning. Normalt så köper 

någon upp marken i ett område som ska exploateras och vanligtvis är det svårt att köpa 

in mark och expropriation av mark är ovanligt.  

 

Flera av de intervjuade ser svårigheter med att använda exploateringssamverkan och 

ESL idag och ett flertal anledningar ges till detta. En åsikt som framkom var att stor 

efterfrågan på byggbar mark måste finnas för att skapa intresse för 

exploateringssamverkan och en nackdel med samverkan är att det krävs mycket värde i 

marken för att vinst ska uppnås. Det har framkommit att fördelarna med ESL skulle 

fungera bättre i större städer där bebyggelsetrycket är större än på landsbygden och 

därmed medför högre markpriser. 

 

Olika åsikter om varför inte lagen tillämpas idag har framkommit. En person menar att 

detta främst beror på den komplicerade genomförandeprocessen. Ännu en orsak till att 

ingen tillämpar lagen idag är att det var en dålig introduktion av ESL och att nyttan med 

lagen kan tillgodoses på annat sätt. Ytterligare en åsikt som angetts är att det kan bero 

på okunskap om möjligheten med ESL som gör att ingen tillämpar lagen längre. 

 

4.2.2   Kommunikation och fastighetsägares delaktighet 
 

Samtliga intervjuade är överens om exploateringssamverkan inte faller på dålig 

kommunikation mellan myndigheterna, däremot är det viktigt med praktisk logistik 
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mellan organisationerna så att beslut tas i rätt ordning. En person poängterar dock att det 

är lätt att kommunicera så länge det inte kostar något och att uppdelningen av 

ekonomiska frågor ska vara tydliga. 

 

Enighet råder kring fastighetsägarnas delaktighet och engagemang i processen som en 

avgörande faktor för att samverkan ska gå att genomföra. För att kunna tillämpa 

lagstiftningen bör även flera medverkande fastighetsägare ha ekonomiska och juridiska 

kunskaper enligt en intervjuperson. I Lissbrändan var inte markägarna med och drev 

projektet och det poängteras i alla intervjuer att det krävs att flera markägare vill vara 

med och driva projektet för att det ska fungera. 

 

 

4.2.3   Lissbrändan i Rättvik 
 

Den främsta anledningen till att använda exploateringssamverkan i Lissbrändan var den 

splittrade ägostrukturen i området och den rättvisa fördelningen av vinsten som planen 

skulle ge. Forskningspengar från Byggforskningsrådet bidrog till möjligheten för 

Rättviks kommun att prova den nya lagstiftningen i ett intressant område. Två 

intervjuade poängterar att kommunen ville profilera Rättvik på BO91 och att det också 

var en anledning att använda exploateringssamverkan i området. 

 

Alla är överens om att det var problematiskt att kommunen ägde mycket mark i 

området. Det bidrog till att markägarna förlitade sig på kommunen och blev aldrig 

riktigt delaktiga i projektet vilket är en av målsättningarna med lagen. Eftersom 

initiativet och styrning till samverkan kom från kommunen så antog markägarna en mer 

tveksam attityd. 

 

Det råder delade meningar kring genomförandeprocessen i Lissbrändan och 

tidsaspekten. En intervjuad påpekar att lantmätaren hade för lite tekniskt underlag för att 

genomföra projektet, att osäkerhet uppstod inför tillämpningen av den nya 

lagstiftningen och därför drog förrättningen ut på tiden. Ytterligare åsikt som framkom 

var att den svåra och komplicerade genomförandeprocessen bidrog till att förrättningen 

tog lång tid. En annan person menar att förrättningen genomfördes utan större problem 

och att det viktigaste liksom i alla förrättningar är att kunna ta beslut i rätt ordning, 

redovisa varför och vilken påverkan besluten har. Samma person menar att förrättningen 
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i sig inte tog så lång tid men det var en sammantaget utdragen process. Ytterligare 

uppfattning som framkom var att det ägnades för mycket tid åt planprocessen på 

förrättningssammanträdena och att samfällighetsbildningen drog ut på tiden. 

 

Något som framkommit i alla intervjuer är att fastighetskrisen i början av 1990-talet 

påverkade intresset för exploatering negativt och medförde att förrättningen 

vilandeförklarades i väntan på att konjunkturen skulle vända.  

 

 

4.2.4   Övriga synpunkter 
 

Flertalet intervjuade tycker inte att lagstiftningens paragrafer har speciella brister medan 

däremot poängterades att reglerna om tvångsinlösen inte är bra i lagstiftningen. En 

person menar att det finns möjligheter med ESL, men att lagstiftningen måste ses över. 

Lagen bör inte vara så formell utan ge möjlighet till mer flexibla lösningar. 

 

Två personer ser eventuella möjligheter att använda den rättvisa fördelningen av 

byggrätter i ESL i kombination med PBL eller med genomförandeavtal som regleras av 

fastighetsägare i kombination med normalt förrättningsförfarande. 

 

Samtliga intervjuade är överens om att målsättningen med lagen är bra, men att den är 

svår att tillämpa i praktiken. En intervjuad ser inga fördelar att använda 

exploateringssamverkan överhuvudtaget och att problemet är osäkerhet kring det 

tekniska genomförandet. Samstämmighet råder kring genomförandeprocessen, att den är 

komplicerad i lagstiftningen och det är svårt att veta vem som ska styra projektet och 

hur det ska genomföras. Enighet råder kring samverkan i processen, den är komplicerad 

eftersom många medverkande är inblandade. En redogörelse av de intervjuades åsikter i 

enskilda frågor ligger i tabell 3.  
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Tabell 3. Redovisning av de intervjuades åsikter i viktiga frågor. 

 
 

Mark- och 
planingenjör 

Rättviks 
kommun

Länsarkitekt 
Dalarnas län 

Chef för 
fastighetsavdelning 
Bergvik Skog AB 

Lantmätare 
Sweco 

Roll i Lissbrändan Sakkunnig Planarkitekt Förrättnings-
lantmätare 

Förrättnings-
lantmätare 

Vinstfördelning Ingen åsikt Positiv Positiv Positiv 

Rättvis planfördelning Negativ Positiv Positiv Positiv 

Tvångsinlösen Negativ Tveksam Ingen åsikt Ingen åsikt 

Genomförandet Otydlig 
styrning 

Komplicerad 
och 

tidsödande 

Tidsödande Effektivt 
utförande 

möjligt 

Myndighetsutövning Personkemin 
viktig 

Kompetens 
saknas 

Förutsättningar 
finns 

Beslutsordning 
viktig 

Enskilda markägare Förtroende för 
myndigheter 

viktigt 
 

Egen drivkraft 
avgörande 

 

Juridiska och 
ekonomiska 
kunskaper 

behövs 

Intresse av 
exploatering 
nödvändigt 

Samverkansprocessen Omfattande Komplicerad Engagemang 
hos markägare 

viktig 

Komplicerad 

Övriga synpunkter Värna om 
integritet och 

sociala 
markvärden 

Undersök 
processen i 
andra länder 

Markägare bör 
agera som 
exploatörer 

Stor efterfrågan 
på byggbar 

mark behövs 

Källa: Egna intervjuer (2011). 
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5   Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit tidigare i arbetet. Fokus ligger på 

möjligheter och begränsningar med exploateringssamverkan, fastighetsägares 

medverkan, kommunikation och genomförandeprocessen. 

 

ESL är framtagen bland annat för att enskilda fastighetsägare ska kunna ha möjlighet att 

samverka i områden med splittrad ägostruktur. En förutsättning för 

exploateringssamverkan är att det bildas en exploateringssamfällighet som är 

förhandlingspart mot kommunen, entreprenör och lantmäteriet. Enligt Mikael Perers 

(intervju, 27 april 2011) bör flera fastighetsägare ha goda ekonomiska och juridiska 

baskunskaper för att delta i exploateringssamverkan. Margareta Arenås (intervju, 17 maj 

2011) anser att markägarna måste vara kunniga eller anställa personer som har 

erfarenhet av exploatering och driver deras intressen framåt. Frågan är hur många 

enskilda fastighetsägare som är insatta i dagens planeringsprocess och om de känner till 

möjligheten med exploateringssamverkan? Eftersom ESL dessutom inte har tillämpats 

på närmare 20 år är frågan också om det finns kunskap och kännedom om 

exploateringssamverkan hos lantmäterimyndighet och kommun idag. Mikael Perers 

(intervju, 27 april 2011) instämmer i att anledningen till att lagen inte tillämpas idag kan 

bero på okunskap om möjligheten att använda exploateringssamverkan och ESL. 

 

ESL upplevs som en komplicerad och formell lagstiftning (SOU, 2005), vilket troligen 

är orsaken till att exploateringssamverkan inte har fått det genomslag som det var tänkt 

vid införandet av lagen 1987. Den genomförandeprocess som föreskrivs i lagstiftningen 

är omfattande och förutsätter att samordningen mellan kommuner, lantmäteriet och 

fastighetsägare fungerar för exploateringsprojektet ska kunna slutföras. Det är svårt för 

den enskilde personen att förstå förfarandet, framförallt det tekniska genomförandet 

(Margareta Arenås, intervju, 17 maj 2011). Det framkommer även av Leif Kratz 

(intervju, 26 april 2011) som anser att oklarheter i det tekniska genomförandet medför 

problem i samverkansprocessen och att teknisk försörjning (vägar, vatten och avlopp, 

gemensamhetsanläggningar med mera) måste beskrivas tydligare för enskilda 

fastighetsägare. Även här kan det ifrågasättas om fastighetsägarna har kunskap om 

genomförandeprocessen och vetskap om vilka myndigheter som är inblandande under 

exploateringen. 
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I Sverige finns det stor tillgång av mark för bebyggelse med låga markvärden men 

oavsett var det byggs kommer exploateringskostnaderna att vara höga. Den rättvisa 

fördelning av byggrätter i exploateringssamverkan som i sig är positiv räcker antagligen 

inte som motiv för delaktighet om det inte finns värdefull mark i området. Det är mer 

attraktivt med exploateringssamverkan i områden med höga markvärden där 

exploateringsbehovet är stort. I Lissbrändan i Rättvik fanns det mark att tillgå men det 

fanns egentligen inget behov av ny bebyggelse i början på 1990-talet. Antagligen 

lämpar sig exploateringssamverkan bättre i till exempel Japan där bristen på tillgänglig 

mark för bebyggelse är låg och exploateringsbehovet stort, vilket leder till förnyelse av 

äldre bostadsområden. Det bör finnas stor efterfrågan på byggbar mark för att 

genomföra exploateringssamverkan (Margareta Arenås, intervju, 17 maj 2011). 

 

Fastighetsägarens roll och delaktighet är betydelsefull och genom 

exploateringssamverkan ges möjligheter för enskilda fastighetsägare att vara delaktiga i 

fastighetsrättsliga frågor i genomförandet av samverkan och aktivt arbeta för ett 

planområdes utveckling. Som enskild fastighetsägare borde det vara intressant och 

berikande att medverka i en sådan process. Inom samverkansområdet kan 

fastighetsägare även ta del utav planvinsten vilket borde vara attraktivt med metoden. 

Fastighetsägaren tar även en ekonomisk risk vid delaktighet i samverkansprocessen 

(Mikael Perers, intervju, 27 april 2011) och det påverkar intresset för engagemang och 

delaktighet. I Lissbrändan blev det diskussioner om fastighetsvärden och 

vinstfördelning och fastighetsägarna var tveksamma till om vinsten skulle försvinna på 

grund av exploateringskostnaderna.  

 

Det är frivilligt för fastighetsägare att delta i exploateringssamverkan men 

fastighetsägare som inte är intresserade av att delta i samverkan och har en fastighet 

som är nödvändig för genomförandet kan få sin mark inlöst. Innebörden med 

exploateringssamverkan motverkas av lagstiftningens mer tvångsmässiga åtgärder. 

Reglerna om tvångsinlösen i lagstiftningen är negativa anser Lars Kratz (intervju, 26 

april 2011) och bidrar till svårigheter för myndigheter att skapa förtroende hos 

markägare. Det blir även svårare att förhandla och ta beslut med markägare om inte 

hänsyn tas till sociala värden.  
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Erfarenheterna av exploateringssamverkan i Lissbrändan visade att fastighetsägarna 

antog en tveksam attityd till projektet. Detta berodde antagligen på att kommunen ägde 

mycket mark i området och att initiativet till hela projektet togs av kommunen. Om 

initiativet kommer från enskilda fastighetsägare, vilket var fallet i Myrängen, blir 

antagligen engagemanget och drivkraften hos enskilda fastighetsägare större än om 

initiativet kommer från myndigheterna. I Myrängen var intresset för exploatering stort 

hos fastighetsägarna. En fördel var att en av fastighetsägarna var arkitekt som 

tillsammans med ett byggföretag tog kommandot och drev igenom hela byggprojektet. 

 

De praktiska konsekvenserna av exploateringssamverkan borde ha utretts närmare enligt 

Johansson (1986) och det framkommer i samtliga intervjuer att målsättningen med ESL 

är bra, men att lagen är svår att tillämpa i praktiken. Det är enligt de intervjuade bland 

annat svårt att avgöra vem som ska driva genomförandeprocessen framåt (otydlig 

styrning). Eftersom planarbetet sker parallellt med förrättningsförfarandet bör processen 

egentligen gå att genomföra mer effektivt (Larsson, 1994: Margareta Arenås, intervju, 

17 maj 2011).  

 

Sedan 1990-talet har det genomförts ett flertal utredningar angående ESL. Förslag finns 

om att en omarbetning av lagen bör ske eller att lagen upphävs (SOU, 2005). Enligt 

undersökning från Lantmäteriet har ESL inte tillämpats sedan början av 1990-talet.  

Endast 16 förrättningar påbörjades med exploateringssamverkan och tio av dessa 

ställdes in, vilket visar att ESL har begränsningar som borde ha åtgärdats tidigare för att 

bli en mer användbar lag. Hur många fler utredningar behövs för att ett beslut angående 

ESL ska tas? Hur länge ska en lag som inte tillämpas på närmare 20 år finnas med i en 

lagstiftning?  
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6   Slutsatser 
 

Avslutningsvis redovisas några slutsatser som dragits och en reflektion av det egna 

arbetet. 

 

En möjlighet som exploateringssamverkan ger enskilda fastighetsägare är att de kan 

genomföra exploatering tillsammans med andra fastighetsägare. För att genomföra 

projektet krävs det att enskilda fastighetsägare har goda kunskaper i planprocessen samt 

är intresserade och drivande i exploateringen. Lagstiftningen upplevs invecklad för 

fastighetsägare troligen på grund av okunskap om planeringsprocessen och om 

möjligheten att använda sig av exploateringssamverkan. Tvångsinlösen i lagstiftningen 

kan bidra till att fastighetsägare blir tveksamma till att delta i samverkan.  

 

Kommunikation och information mellan fastighetsägare och myndigheter är nödvändig 

under hela genomförandet. Det är angeläget med regelbunden information för att 

försöka förhindra missförstånd och därmed undvika onödiga förseningar som resulterar 

i dyrare exploateringskostnader. Det är tveksamt om exploateringssamverkan är en 

metod att fortsätta använda i Sverige. Eftersom ESL inte tillämpats sedan början av 

1990-talet finns antagligen inget behov av den här lagstiftningen längre.  

 

 

6.1   Egna reflektioner 
 

Det är komplicerat att undersöka en lagstiftning som inte har varit aktuell de senaste 20 

åren. Detta innebär att utbudet av förrättningar att jämföra mot blir begränsat. 

Intervjuerna gav information i ämnet som det inte går att läsa sig till och en insikt i hur 

tillämpningen av lagstiftningen skett. Samtidigt måste hänsyn tas till att intervjusvaren 

enbart ger en minnesbild av hur exploateringssamverkan användes i Lissbrändan. 

Framtida studier kan inriktas på att studera lagstiftningen i till exempel Japan där 

exploateringssamverkan enligt litteraturen är ett framgångsrikt förfarande. 

 



47 
 

7   Referenser 
 

Andersen, E.S. & Schwencke, E. (1998). Projektarbete- en vägledning för studenter. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Arenås, M. (2011). Intervju, Sweco Falun, 2011-05-17. Bilaga 3. 
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Boverket. (2009). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (4. uppl.). 
Karlskrona: Boverket. 
 
Eidenstedt, L. (1994). Exploateringssamverkan: Förutsättningar, 
förrättningsförfarande och genomförande (LMV-rapport 1994:26). Stockholm, Gävle: 
Lantmäteriverket. 
 
Hanson, U. (2005). Vad är en vetenskaplig artikel? Hämtad 2011-05-14, från 
http://ki.se/content/1/c4/54/20/KIB_vet_art.pdf 
 
Healey, P. (1991). Models of the development process: a review. Journal of Property 
Research, 8, 219-238. 
 
Healey, P. (1992). An institutional model of the development process. Journal of 
Property Research, 9, 33-44. 
 
Ingelström, L. (2011). Intervju, Länsstyrelsen i Dalarna, 2011-04-27. Bilaga 2. 
 
Johansson, T. (1986). Exploateringssamverkan- ingen har sett på konsekvenserna. 
Kommunaktuellt, 13. 
 
Kalbro, T. & Lindgren, E. (2010). Markexploatering. (4. uppl.). Stockholm: Norstedts 
Juridik AB. 
 
Kommunala lantmäteriet Huddinge. (1990). Myrängen. Förrättningsakt nr: 0126K-
11673.  
 
Kommunala lantmäteriet Skövde. (1992). Uddaberg. Förrättningsakt nr: 1683K-2484. 
 
Kylén, J.-A. (2004). Att få svar- intervju, enkät, observation. Stockholm: Bonnier 
Utbildning AB. 
 
Kratz, L. (2011). Intervju, Rättviks kommun, 2011-04-26. Bilaga 5. 
 
Lantmäteriet. (1987). Exploateringssamverkan. En ny möjlighet att genomföra 
detaljplaner. Fastighetsavdelningen, värderingsenheten, Gävle: Lantmäteriverket. 
 
Lantmäteriet Falun. (1990). Lissbrändan, Förrättningsakt nr: 2031-1573. 
 
Larsson, G. (1991). Exploateringssamverkan i andra länder. Lantmäteritidskriften, 3, 
15-20.  
 

http://ki.se/content/1/c4/54/20/KIB_vet_art.pdf


48 
 

Larsson, G. (1994). Erfarenheter från exploateringssamverkan. Slutrapport från 
referensgruppen för försök med exploateringssamverkan. Institutionen för 
fastighetsteknik, Stockholm: Byggforskningsrådet. 
 
Larsson, G. (1997). Land readjustment: A Tool for Urban Development. Habitat 
International, 21(2), 141-152. 
 
Merriam, S. B. (2006). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. (4. uppl.). Stockholm: Liber AB. 
 
Nyström, L. (2009). Uppdelade förrättningar vid exploatering. Examensarbete. Lunds 
universitet, Institutionen för teknik och samhälle. Hämtad 2011-04-27, från 
http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/09_51
93_Lisa_Nystroem.pdf 
 
Perers, M. (2011). Intervju, Bergvik Skog AB Falun, 2011-04-27. Bilaga 4. 
 
Proposition (1985/86:2). Lag om exploateringssamverkan m.m. Stockholm: Regeringen. 
 
SFS (1985:10). Plan- och bygglagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS (1987:11). Lagen om exploateringssamverkan. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SOU 2005:77 (2005). Får jag lov? Om planering och byggande. Del 2, slutbetänkande 
av PBL-kommitén. Stockholm: Elanders Gotab AB. 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Viitanen, K. (2000). Finsk reglering av byggnadsmark i ett internationellt perspektiv. 
Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Institutionen för fastigheter och byggande. 
 
Vitikainen, A. (2004). An overview of land consolidation in Europe. Nordic Journal of 
Surveying and Real Estate Research, 1(2004), 25-43. 
 

http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/09_5193_Lisa_Nystroem.pdf
http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/09_5193_Lisa_Nystroem.pdf


 
 

Bilaga 1 

Intervju 
Namn: 
Arbetsgivare: 
Plats: 
Datum/tid: 

 
Bakgrundsinformation  
 

• Vilken är din nuvarande befattning och vad innebär den främst?  

• Vilken utbildning har du? 

• Hur lång erfarenhet inom yrket har du? 

 
Frågeställningar 

LAGEN OM EXPLOATERINGSSAMVERKAN 

• Vilka fördelar finns med ESL? 

• Vilka nackdelar finns med ESL? 

• Överensstämmer målsättningen med ESL med det praktiska arbetet? 

• Hur skulle exploateringssamverkan kunna användas mer kostnadseffektivt? 

• Hur skulle exploateringssamverkan kunna användas för att vara mindre 
tidskrävande? 

 
• Vad tror du är främsta orsaken till att ingen tillämpar lagen idag? 

• Vad tror du skulle behöva förändras för att ESL ska tillämpas idag?  

 
LISSBRÄNDAN 

 
• Vilken var främsta anledningen till att använda exploateringssamverkan i 

Lissbrändan? 
 

•  Behövdes det extra förberedelser inför sammanträde eftersom ESL var en ny 
lag? 

• Varför tog förrättningsförfarandet så lång tid? 

• Var låg den främsta problematiken/något speciellt som du kommer ihåg? 

• Hur fungerade kontakten med markägarna? 

• Var det själva handläggningen som var problematisk? 



 
 

• Finns det brister i lagstiftningen eller tillämpningen av den?  

 
• Finns det specifika lagparagrafer i ESL som försvårade arbetet med 

exploateringssamverkan? 

• Fanns det andra faktorer som påverkade förrättningen? 

• Varför ställdes förrättningen in? 

 
KOMMUNIKATION/ORGANISATION 

 
• Hur kan kommunikationen mellan myndigheter i exploateringsprocessen 

förbättras? 
 

• Finns det något i organisationerna som krockar med varandra? 

• Är det svårt att samverka i exploateringsprocessen? 

• På vilket sätt sker kommunikation mellan myndigheter och markägare? 

• Hur skulle kommunikationen mellan myndigheter och markägare kunna 
förbättras? 

 

OMARRONDERING 

• Vilka erfarenheter har omarrondering gett dig i ditt yrkeskunnande? 

• Kan du se möjligheter med exploateringssamverkan och omarrondering? 

• Vilka förändringar skulle behövas för att exploateringssamverkan och 
omarrondering ska fungera? 

 
• Finns det brister i lagstiftningen som kan bli problem med denna samverkan? 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

• Vilka erfarenheter har exploateringssamverkan gett dig i ditt yrkesutövande? 

• Har du kunnat använda lagen om exploateringssamverkan efter ”Lissbrändan”? 

• Kan du se nya möjligheter med exploateringssamverkan inom planprocessen? 

• Vilka förändringar skulle du göra om du fick använda lagen igen? 

• Har du övriga synpunkter på lagen om exploateringssamverkan? 



 
 

Bilaga 2 
 
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED LARS INGELSTRÖM 2011-05-19 
 
Namn: Lars Ingelström 
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Falun 
Plats: Sammanträdesrum Länsstyrelsen i Falun 
Datum och tid: onsdag den 27 april 2011 kl 13.30 – 14.45 
 
Bakgrundsinformation  
 

 Vilken är din nuvarande befattning och vad innebär den främst?  

Länsarkitekt i Dalarnas län med ansvar för plan- och byggfrågor och fysisk 
planering. Har kontakt med länets kommuner och ansvarar för råd och 
tillsynsfrågor och tillsynsvägledning. 
 

 Vilken utbildning har du? 

Arkitektutbildning på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
 

 Hur lång erfarenhet inom yrket har du? 

Erfarenhet sedan 1974 och har jobbat sedan 1997 i Falun. 
 

 Vilken roll hade du i lantmäteriförrättningen i Lissbrändan? 

Stadsarkitekt.  

 

Exploateringssamverkan  
Lagen om exploateringssamverkan (ESL) 
 

Det vinnande konceptet med ESL är fördelningen av exploateringsvinsten och den 

rättvisa fördelningen som planläggningen ger för fastighetsägare. Att finna en rättvisa 

för mindre fastighetsindelningar som i sig är en komplikation, som inte varit 

genomförbar i laga skifte.  Metoden med exploateringssamverkan mötte detta på ett 

intressant sätt. Det var det starkaste argumentet för att använda lagen i Rättvik. 

 

Nackdelen med ESL är den formella plan- och genomförandeprocessen som är 

komplicerad och tidsödande. Vem ska driva processen? Lagen är otydlig på det sättet.  

Det är en krånglig och detaljstyrd genomförandeprocess i ESL som kräver stor 

kompetens. Fastighetskrisen påverkade genomförandeprocessen också. Samtidigt som 

bostadspolitiken tog bort bostadssubventionerna i början av 1990- talet lades locket på 

för nyproduktion. Oklarheter i hela bostadsutvecklingen och räntesubventionerna 

försvann. Stora bostadsrättsföreningar gick i konkurs och stora avskrivningar på lån 



 
 

mellan fastighetsägare och kreditgivare skedde. Allting som skedde under den tiden 

berodde inte på att exploateringssamverkan och ESL inte fungerade. Den främsta 

orsaken till att ingen tillämpar lagen idag är det var en dålig introduktion av ESL, det 

var brist på bra exempel och starkaste nyttan med lagen kan tillgodoses på annat sätt.  

 

Begreppet exploateringssamverkan borde knytas till ett framgångsrikt koncept för att 

ESL ska tillämpas idag. Det finns inget motstånd till exploateringssamverkan men det är 

nödvändigt att finna nyttan i planläggningen. Bättre att särskilja anslaget från det 

formella förrättningsförfarandet. Det är nödvändigt att finna alternativa sätt att 

genomföra processen, kanske använda separata processer? Det är också nödvändigt att 

undersöka noggrannare hur exploateringssamverkan används i exempelvis Tyskland, 

Storbritannien och Japan. I tätbebyggda städer skulle det vara möjligt att använda 

samma synsätt. Frågan är om markägarna litar på myndigheterna. Det blir svårt att 

argumentera för att ESL ska börja användas igen. Det är ett stort arbete att ”lyfta upp 

exploateringssamverkan på banan igen”. 

 

 

Lissbrändan i Rättvik 
 

Främsta anledningen till att använda exploateringssamverkan i Lissbrändan var den 

rättvisa fördelning av vinsten som planen ger. I Dalarna finns det lång erfarenhet av att 

arbeta med små fastigheter och splittrad fastighetsindelning som är komplicerat. 

Eftersom ESL var en ny lagstiftning så var det en god idé att prova lagen i Lissbrändan. 

Det fanns ett behov av nya tomter i närheten till Rättvik och på 1980-talets slut var det 

stort behov av attraktiva tomter kring Siljan. Kommunen hade en ambition att lyfta fram 

bostadsmässan 1992 och därför användes ESL i Lissbrändan. 

 

Det var komplicerat att använda den nya lagstiftningen och förrättningslantmätaren 

tyckte det att det var en svår och komplicerad genomförandeprocess och därmed 

tidsödande. Efterfrågan på bostäder minskade på grund av fastighetskrisen i början av 

1990-talet och genomförandet drog ut på tiden eftersom det inte fanns någon drivande 

person i projektet. 

 

Problemet var att drivkraften inte var så stor hos markägarna däremot var kommunen 

och konsulter mer drivande i projektet. Kommunen hade mark i området och det gjorde 

att markägare antog attityden ”vi får vänta och se”. Kontakten med markägarna skedde 



 
 

genom flera möten och markägarna var avvaktande men intresserade av projektet. 

Planläggningen var besvärlig eftersom området ligger i brant sluttning och det var svårt 

med anslutningsvägar till fastigheterna. Under vinter- och vårsäsongen skulle det bli 

svåra förhållanden med snöröjning och vattensmältning.   

 

Planhandläggningen och lagstiftningen i sig var inte problematisk. I området fanns 

ingen översiktsplan sedan tidigare så det första som skedde var att en översiktsplan 

godkändes av kommunen. Detta var ett krav enligt ESL för att exploateringssamverkan 

skulle vara möjligt att använda. Tillämpningen av ESL leder till ett komplext 

genomförande. Regeln om tvångsinlösen var inget problem i Lissbrändan, regeln var 

känd men den behövdes inte användas i Lissbrändan. 

 

 

Kommunikation och organisation 
 

I framtiden bör systemet ses över, kompetensen kring exploateringssamverkan finns inte 

hos myndigheterna och kompetensen hos myndigheterna är viktig. Lantmäteriet har 

behov av att gå in tidigt i planprocessen med kommunerna. Exploateringsförrättningen 

går inte att använda som ett enskilt instrument utan bör vara en del av planprocessen för 

att skapa tydlighet och kompetensen måste finnas där redan från början i arbetet.  

 

Det är komplicerat att samverka i exploateringsprocessen eftersom det är många 

intressenter (kommun, lantmäteri, markägare och exploatörer) som är inblandade.  

Det vanligaste är att kommunen löser in mark, då blir det färre inblandade parter. 

Numer är det svårare för kommunen lösa in mark och då återstår att samverka med 

andra. Exploateringssamverkan borde få nytt liv. Exploatering på mark, kommersiella 

villor och att vara kostnadsdrivande gör kanske att markägare vill sälja sin mark dyrare. 

Ett rättvist fördelningssystem som ESL står för är mindre kostnadsdrivande och 

markägare kanske känner sig säkrare på att inte blir lurade på värdet, detta är en 

fundering som Lars Ingelström har. Det vore intressant att belysa om markexploatering 

är ett kostnadsdämpande system. Nya PBL som kommer nu i maj 2011 innebär att 

markägare ska få besked av kommunen inom fyra månader angående exploatering. 

Markägare kan nu kräva tydligare information från kommunen. I Lissbrändan uppträdde 

inte fastighetsägarna som exploatörer utan de förlitade sig på myndigheterna 

(kommunen och lantmäteriet). 

 



 
 

 

Omarrondering 
 

Det blir nödvändigt att titta över fördelningen av värden i omarrondering och 

exploateringssamverkan för att det ska bli rättvist, det kan vara problematiskt att 

kombinera. Länsstyrelsen skaffar sig skogsmark på olika sätt och använder marken som 

bytesobjekt för att kunna genomföra omarrondering. Plockar ut mark för 

skyddsområden som balanseras mot länsstyrelsens mark. Den här skogsreserven 

används även till naturreservat och för att skydda viss skog (skyddsvärde). Om 

länsstyrelsen inte har markreserv måste bytet ske mellan markägare och det blir svårt att 

behålla skyddsområden. 

 

 

Övriga synpunkter 
 

Det var en intressant erfarenhet att använda exploateringssamverkan men efter 

Lissbrändan har ingen kontakt med ESL varit aktuell. Det finns möjligheter med ESL 

men lagen behöver ses över. Lagen skulle vara mer flexibel och inte så formell. Skulle 

exploateringssamverkan kunna användas på ett mer flexibelt sätt skulle det vara möjligt 

att undvika att hamna i en situation med tvångsinlösen till exempel.  

 

Genomförandet borde ske genom avtal (civilrättsliga avtal) och med hjälp av vanlig 

förrättning. Fördelning av byggrätter efter andelstal är bra med lagstiftningen. Det vore 

bättre med genomförandeavtal som regleras av fastighetsägare och att använda vanligt 

förrättningsförfarande. Det är oklart hur mycket det går att styra genomförandet av 

exploateringssamverkan till att begränsas till civilrättsligt avtal. Hur mycket går det att 

använda Fastighetsbildningslagen (FBL) i övrigt? 

 

 

 

Gävle 2011-05-19 
Camilla Forslund och Annika Larsson 



 
 

Bilaga 3 

SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MARGARETA ARENÅS 2011-05-19 

Namn: Margareta Arenås 
Arbetsgivare: Sweco Falun 
Plats: Arbetsrum Sweco Falun 
Datum och tid: Tisdag den 17 maj 2011 kl 9.30–11.00 
 
Bakgrundsinformation  
 

 Vilken är din nuvarande befattning och vad innebär den främst?  

Lantmätare på Sweco. Arbetar med fastighetsfrågor, avtal och ersättning till 
markägare. 
 

 Vilken utbildning har du? 

Utbildning till lantmätare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).  
 

 Hur lång erfarenhet inom yrket har du? 

Examinerades 1975 och har 36 års erfarenhet inom lantmäterifrågor. 
 

 Vilken roll hade du i lantmäteriförrättningen i Lissbrändan? 

 Var förrättningslantmätare i Lissbrändan efter Mikael Perers. 
 

 

Exploateringssamverkan  
Lagen om exploateringssamverkan (ESL) 
 

Fördelen med ESL är att flera fastighetsägare tillsammans kan exploatera marken och 

erhålla byggbar mark. Vinsten fördelas lika mellan alla fastighetsägare. Tanken med 

lagen var bra men resultatet blev inte lika bra. Fördelarna med ESL skulle fungera i 

större städer som exempelvis Göteborg och Stockholm där tillgången till mark är sämre 

och därmed medför högre markpriser. Sverige har liten befolkning och mycket byggbar 

mark, vilket leder till låga markpriser inom mindre tätorter medan 

exploateringskostnaderna är lika höga. 

 

I Japan där metoden också används är tillgång på mark för bebyggelse liten eftersom 

stora delar av landet består av berg som begränsar markanvändningen. Japan har 

dessutom en stor befolkning som gör att exploateringsbehovet är stort och det medför 

högre markpriser. På mindre markytor ska det vara möjligt att effektivt planlägga 

områden och därför fungerar exploateringssamverkan bättre där. 



 
 

Det bör finnas stor efterfrågan på byggbar mark för att skapa intresse för 

exploateringssamverkan. Resultatet av lagen blev inte så bra som planerat och en 

nackdel med samverkan är att det krävs mycket värde i marken för att vinst ska uppnås. 

Det är viktigt att ha kunskap om hur exploateringsprocessen fungerar och förståelse för 

arbetsgången. Markägarna måste vara kunniga eller anställa folk som kan exploatering 

och driver deras intressen framåt. Ett annat alternativ är att markägarna säljer marken 

till exploatörer som bebygger marken. Sammanhållningen mellan markägare är också 

viktig och det är nödvändigt att klargöra vem som ska driva processen framåt. 

 

Innan planeringen börjar så måste beslut om exploateringssamverkan ske och det är 

viktigt att skissa fram en exploateringskalkyl som gör att markägarna vill gå med i 

projektet. Genomförande enligt ESL borde inte ta längre tid än normalt 

plangenomförande. Normalt genomförande innebär plan, genomförande, fastighetsplan 

och sedan avstyckningar som lantmäteriet utför. I exploateringssamverkan löper 

planläggning och förrättning enligt ESL samtidigt och borde egentligen kunna vara 

effektivare. 

 

Det skulle vara intressant att veta vem eller vilka som tog initiativet till lagstiftningen 

och varför detta gjordes? 

 

 

Lissbrändan i Rättvik 
 

Främsta orsaken till att ESL användes i Lissbrändan var BO91 och att kommunen ville 

prova den nya lagen. 

 

Förrättningslantmätaren läste igenom ESL för att vara påläst och förberedd inför 

exploateringsförrättningen. Det viktigaste är att kunna ta beslut i rätt ordning, redovisa 

grunden till besluten och vilken påverkan besluten ger upphov till. Viktigt att få fram en 

bra grund till exploateringsbeslutet och även exploateringskalkylen. 

 

Det var få och okunniga markägare som inte var intresserade att driva projektet vidare. 

Markägarna var avvaktande samtidigt som det var låg efterfrågan på bostäder i Rättvik. 

Förrättningen tog inte längre tid än normalt men på grund av fastighetskrisen så 

vilandeförklarades förrättningen tills vidare. Liten efterfrågan på bostäder och 

fastighetskrisen och räntehöjningar blev ett problem i början av 1990-talet. 



 
 

Kontakten med markägarna var bra. Markägarna var inte negativa till exploatering men 

de var inte intresserade av att själva bebygga området och litade på kommunen som 

ägde stor andel mark i området. 

 

Fallet var ovanligt men inte problematiskt. Normalt ska planhandläggning och 

förrättningshandläggning enligt ESL ske parallellt, men det skedde inte i Lissbrändan 

eftersom kommunen redan hade satt igång planeringen innan exploateringsbeslutet. Ser 

inga speciella brister i ESL men däremot fanns det brister bland ägargruppen som inte 

hade kunskapen hur exploateringen fungerar. 

 

Kommunen ägde för mycket mark i området (cirka 60 %) för att 

exploateringssamverkan skulle ske enligt ESL. Incitamentet är att markägarna själva ska 

komma med idén till exploatering och i Lissbrändan skulle aldrig exploatering ha skett 

om inte kommunen hade tagit initiativ till det. Fastighetskrisen i början av 1990-talet 

var en bidragande orsak till att förrättningen lades ned. Markägarnas dåliga intresse för 

exploatering och att det inte fanns något större behov av exploatering i Rättvik är också 

bidragande orsaker. 

 

 

Kommunikation och organisation 
 
Exploateringssamverkan faller inte på dålig kommunikation mellan myndigheterna. 

Processen är komplicerad och det är svårt för den enskilde personen att förstå 

förfarandet, framförallt det tekniska genomförandet. 

 

Det är viktigt att ha en praktisk logistik mellan organisationerna så att besluten tas i rätt 

ordning. Grundprincipen är att vara aktiv och positiv till exploatering, det är även 

viktigt att ha viljan att genomföra projektet och att det finns en hägrande vinst.  Det 

mesta bygger på att människor är positiva och hjälps åt men komplexiteten i processen 

är så mycket större än vanlig grannsamverkan. 

 

Kontakten med markägare skedde genom sammanträden, telefon, brev och personligt 

möte på kontoret. Kommunikationen med markägarna idag sker genom kallelser till 

sammanträden, och ofta används mail för informella frågor. 

 

 



 
 

Omarrondering 
- 

 

 

Övriga synpunkter 
 

I ”rätt område med rätt personer” som driver exploateringen finns möjlighet till 

exploateringssamverkan med tanke på vinstfördelningen. Området detaljplaneras 

optimalt för att ingen speciell markägare ska få extra vinning av planeringen. Metoden 

kräver mycket av markägarna och det skulle vara ännu svårare att genomföra detta idag 

eftersom människor idag inte är lika intresserade av ”ideellt” arbete. 

 

Området Lissbrändan ligger i en liten ort där det inte var stora värden i marken. Tillgång 

till mark fanns men inte behovet av nya bostäder. Efterfrågan på mark måste vara stort 

vilket leder till dyrare markpriser. Det är viktigt att markägarna har viljan, drivkraften 

och kunskapen inom exploatering för att projektet ska drivas framåt. 

Exploateringskostnaderna är i stort sett lika oavsett om det byggs i storstäder eller ute i 

glesbygden. Margareta kände i tidigt skede i processen att planeringen inte skulle 

fungera i Lissbrändan. Bidragande orsak till detta var att enbart kommunen var drivande 

och Rättvik var en småstad som inte var i behov av bebyggelse just då. 

 

Det skulle vara intressant att plocka ut den ekonomiskt rättvisa fördelningen av byggbar 

mark ur ESL och lägga in det i PBL på något sätt. Kommunen planlägger och beslutar 

att vinsten ska fördelas enligt ESL. Plannyttan ska gälla alla som har mark inom 

planområdet i förhållande till den areal som markägaren bidrar med. Däremot behöver 

inte markägarna delta i en samverkan eller driva projektet utan detta överlåts till en 

exploatör eller till kommunen.  

 

 

 

Gävle 2011-05-19 
Camilla Forslund och Annika Larsson 



 
 

Bilaga 4 

SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MIKAEL PERERS 2011-05-19 

Namn: Mikael Perers 
Arbetsgivare: Bergvik Skog AB 
Plats: Arbetsrum Bergvik Skog AB i Falun 
Datum och tid: Onsdag den 27 april 2011 kl 15.00 – 16.30 
 
Bakgrundsinformation  
 

 Vilken är din nuvarande befattning och vad innebär den främst?  

Chef för fastighetsavdelningen på Bergvik Skog AB i Falun med ansvar för 
fastighetsrättsliga frågor. 
 

 Vilken utbildning har du? 

Utbildning till lantmätare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med examen 
1987.  
 

 Hur lång erfarenhet inom yrket har du? 

Arbetar sedan januari 2006 på Bergvik Skog AB. Har tidigare arbetat på Svefa, 
Vägverket och Lantmäteriet. 
 

 Vilken roll hade du i lantmäteriförrättningen i Lissbrändan? 

Förrättningslantmätare. 
 

 

Exploateringssamverkan  
Lagen om exploateringssamverkan (ESL) 
 

Fördelen med ESL är att effektivt kunna omstrukturera ett område med största möjliga 

värde oberoende av fastighetsindelning. Normalt så köper någon upp marken i ett 

område som ska exploateras. Enligt tradition är det svårt att köpa in mark och 

expropriation av mark är ovanligt. Det är en sund målsättning med lagen att kunna 

skapa nya planområden oberoende av befintlig fastighetsindelning och att låta naturen 

styra.  

 

Nackdelen med ESL är att många markägare inte tänker som exploatörer. Alla känner 

inte varandra vilket leder till misstänksamhet mellan grannarna. Det stora flertalet 

fastighetsägare som är involverade i exploateringssamverkan bör ha ekonomiska och 

juridiska baskunskaper. Det behövs kunskaper inom området hos flera aktörer för att 



 
 

kunna tillämpa lagen. Kommunen måste vara ”med på tåget” i detaljplaneprocessen. 

Demokratiprocessen bör starta i kommunen och hos markägare parallellt. Om 

lantmäterimyndigheten är med tidigt i processen innebär det större kostnader. 

Förrättningen i Lissbrändan kan ha blivit dyr just därför. Varför ingen tillämpar lagen 

idag är svårt att säga men möjligen beror det på okunskap om möjligheten att använda 

exploateringssamverkan och ESL. 

 

 

Lissbrändan i Rättvik 
 

Främsta anledningen till att använda exploateringssamverkan i Lissbrändan var den 

splittrade ägostrukturen, det var svårt att göra något med området på övrigt sätt. Att 

använda exploateringssamverkan blev möjligt genom forskningspengar från 

Byggforskningsrådet. 

 

Förrättningslantmätaren fick läsa in sig på området men kände till ESL sedan tidigare. 

Det optimala hade varit om det hade varit en rutinerad förrättningslantmätare i 

förrättningen men i Lissbrändan var det en nyligen utexaminerad förrättningslantmätare 

som fick fallet. Under hela processen var det tre olika förrättningslantmätare som 

deltog. Viktigt att ställa sig frågan varför lantmäteriet skulle vara med så tidigt i 

processen. Lantmäteriet och kommunen var inte helt överens om hur bidraget från 

Byggforskningsrådet skulle fördelas dem emellan och friktion uppstod mellan 

myndigheterna. 

 

Det ägnades för mycket tid åt planprocessen på förrättningssammanträdena och 

förrättningen och planprocessen skedde samtidigt. Samfällighetsbildningen drog ut på 

tiden. Det var svårt att få fastighetsägare att engagera sig och eftersom kommunen ägde 

flera fastigheter förlitade fastighetsägarna sig på kommunens kunskaper. Initiativ och 

styrningen kom från myndighetshåll. 

 

Eftersom fastighetskraschen skedde under början av 1990-talet påverkade det också 

processen och intresset. Det blev en del diskussioner kring fastighetsvärden och om det 

blir en vinstfördelning mellan fastighetsägare eller om vinsten försvinner på grund av 

exploateringskostnader, detta innebar ett risktagande för fastighetsägare. Markägarnas 

frågeställningar var: Går projektet med vinst? Är vi villiga att satsa och ta risken?  I 

början av 1990-talet fanns det inget behov av nya bostäder i Rättvik så det var svårt att 



 
 

få ihop ekonomin till byggandet. Satsningen med ESL skulle ha passat bättre i 

storstadsområde där behovet av nya centrala bostäder var stort.  

Problematiken var det låga engagemanget från fastighetsägarna och båtnaden. Det fanns 

inte värdefull mark i Rättvik och det blev svårt att få båtnad och ekonomi på området, 

många markägare blev tveksamma på grund av detta och engagemanget från markägare 

var lågt. Det hade nog varit lämpligare att använda samverkan i ett förtätningsprojekt 

där uppenbar båtnad finns. 

 

Kontakten med markägare hölls med formell förrättningskontakt. Rent tekniskt eller 

juridiskt fanns det ingen problematik i förrättningen däremot var det problematiskt att ta 

ställning till om det fanns båtnad och göra en ekonomisk prövning. Det var ett lågt 

intresse hos markägare eftersom de inte såg vinstmöjligheter med projektet. Kommunen 

däremot såg möjligheten till ett ökat bostadsbestånd i Rättvik.  

 

 

Kommunikation och organisation 
 

I dagens perspektiv finns det samverkan och planberedning sker mellan 

lantmäterimyndighet och kommun. I Lissbrändan var förrättningslantmätaren 

nyutexaminerad och inte bekant med kommunen som en mer erfaren 

förrättningslantmätare skulle ha varit. Förrättningen hamnade på Lantmäteriets 

specialenhet 1 i Falun som sysslade med väg- och omarronderingsförrättningar och inte 

med avstyckningar. Specialenheten arbetade över hela länet och kanske skulle ett lokalt 

lantmäteri haft ansvaret för Lissbrändan eftersom de också har lokala kontakter. 

 

Det finns samverkan mellan myndigheterna, däremot är samverkan mellan 

myndigheterna och markägarna sämre. Eftersom kraften kom ”uppifrån ”i Lissbrändan 

blev aldrig fastighetsägarna speciellt engagerade i projektet. Kommunikationen mellan 

myndighet och markägare sker genom förrättningsmöten från Lantmäteriets sida. 

Kommunen har en uppsökande verksamhet för att nå markägarna. Det viktigaste är att 

det finns drivande markägare som kan övertyga de andra markägarna. Någon eller några 

i markägarkollektivet måste vara drivande och det bör finnas ett sammanträdesforum 

utan taxameter.  

 

En del orter har till exempel byföreningar där en fråga skulle kunna drivas på ett mindre 

formellt sätt. Om kommunen är en stor markägare i ett planområde blir kanske inte 



 
 

engagemanget hos den enskilde så stort, markägare upplever det som att de inte har 

något att säga till om. Cirka 62 % av marken ägdes av kommunen i Lissbrändan. Det 

behövs en större hävstång i exploateringsvinsten och en grupp markägare som kan 

skapa opinion och driver frågorna.  

 

 

Omarrondering 
 

Bergvik Skog AB har tydligt uttalat att man är positivt till omarronderingsverksamheten 

(till skillnad från tidigare markägaren Stora Kopparbergs Bergslags AB som intog en 

mer neutral inställning). Bergvik har på ett aktivt deltagit i överklagandeprocessen i 

Dala Floda omarrondering på ett sätt som bidragit positivt till att tillståndsbeslut vunnit 

laga kraft och förrättningsarbetet nu är i full gång. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

har också gjort ett stort arbete med omarrondering och synsättet från myndigheter har 

förändrats då man nu tillåter utläggning av mindre enskilda lotter. Omarrondering är 

mycket av en generationsfråga där äldre generationer är mer negativt inställda. De yngre 

generationerna är inte självverksamma i skogen på samma sätt som den äldre 

generationen och därmed är de mer positiva till omarrondering. Möjligheten att med 

lönsamhet sälja energisortiment från skogen, bland annat så kallad ”grot”, har på senare 

år ökat markan. Att få lönsamhet i detta är dock mycket svårt på splittrade marker, 

vilket också torde ha bidragit till att intresset för att få ihop sina marker ökat. I 

Moratrakten gjordes försök med gemensamhetsskog (samfällighet för 

skogsbruksändamål) där de olika småskiftena slogs ihop för att bättre kunna bruka 

skogen. Varje fastighetsägare som inte fick eget skifte utlagt placerades som delägare i 

gemensamhetsskogen och erhöll andelstal i denna.  Förvaltningsformen har fungerat 

mindre bra och vissa gemensamhetsskogar har i dag sålts eller det pågår diskussioner 

upplösning på något sätt. 

 

Om det finns motstånd mot omarrondering blir det svårigheter för enskilda markägare. 

Numer finns det inget minsta arealkrav, fastighetsägaren kan få behålla mark för 

vedskifte och det finns möjlighet att reglera till sig mark för den anledningen. Det finns 

politiska syften att främja landsbygdsutvecklingen idag. 

 

Det är stor skillnad mellan processerna eftersom i exploateringssamverkan ska en 

samfällighetsförening bildas och i omarrondering styr lantmäteriet hela processen. Syfte 

med exploateringssamverkan är bebyggelse och omarrondering handlar om i allt 



 
 

väsentligt om skogsmark. Om det till exempel finns smala remsor skogsmark kring en 

sjö där området är bra för bebyggelse och inte för skogsbruk kanske kombinationen 

vore möjlig. Frågan är vem som ska få tillgång till området kring sjön och hur ska 

området värderas? 

 

Övriga synpunkter 
- 

 

 

 

Gävle 2011-05-19 
Camilla Forslund och Annika Larsson 



 
 

Bilaga 5 
 
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED LEIF KRATZ 2011-05-19 
 
Namn: Leif Kratz 
Arbetsgivare: Rättviks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plats: Sammanträdesrum kommunhuset i Rättvik 
Datum och tid: Tisdag den 26 april 2011 kl. 13.00 – 14.30 
 
Bakgrundsinformation  
 

 Vilken är din nuvarande befattning och vad innebär den främst?  

Mark- och planingenjör. Arbetar med mark- och planeringsfrågor i Rättviks 
kommun. 
 

 Vilken utbildning har du? 

Utbildning till mätningsingenjör samt kurser på Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH).  
 

 Hur lång erfarenhet inom yrket har du? 

Fyrtio års arbetslivserfarenhet inom fastighets- och samhällsplaneringsområdet. 
 

 Vilken roll hade du i lantmäteriförrättningen i Lissbrändan? 

Avslutade projektet i Lissbrändan tillsammans med Margareta Arenås 
(förrättningslantmätare) och sakkunnig från kommunen. 

 

 

Exploateringssamverkan  
Lagen om exploateringssamverkan (ESL) 
 

Ser inga stora fördelar med att använda exploateringssamverkan idag och den främsta 

anledningen till att ingen tillämpar lagen idag är svårigheten med det tekniska 

genomförandet och hur projektet ska genomföras. Lantmäteriets kompetens bör i så fall 

inkludera infrastruktur och tekniskt genomförande om det ska fungera. Projektering av 

mark är dyrt och det är viktigt att tydliggöra vad kommunen vill åstadkomma i ett 

område. 

 

En nackdel med ESL är att det är svårt att veta vem som ska genomföra projektet. Om 

kommunen inte är engagerad vem är då intresserad? Det är viktigt att ägaren till 

projektet eller ”bankiren” är engagerad och att även kommunen är kunnig och drivande 

i processen. Troligen lämpar sig ESL bäst i expansiva områden i större städer där 



 
 

bebyggelsetrycket är större än på landsbygden.  Det är svårt att genomföra planer med 

ESL och om lagstiftningen hade utvecklats eller ändrats så skulle slutprodukten kunnat 

bli bra på 10 – 15 års sikt. 

 

 

Lissbrändan i Rättvik 
 

En anledning till att använda exploateringssamverkan i Lissbrändan var ägosplittringen 

i området. Det blev svårt med det tekniska och praktiska genomförandet i området 

eftersom fastigheterna var små och smala och området är väldigt kuperat. Detta innebar 

svårigheter att dra upp vägar till enskilda fastigheter. Det är svårt för den enskilda 

personen (markägare) att förstå de tekniska göromålen som måste åtgärdas. Vad är 

ingångsvärdet och hur beräknas underhållskostnaderna för vinterklimatet? Vem ska 

svara för drift och underhåll på vägarna i området? Speciellt vid vinter (branta backar 

som ska plogas) och vår (snön smälter och vägarna spolas bort). Varför skapa en 

bystuga eftersom det redan var en befintlig by?   

 

Det var för stort område arealmässigt och för många sakägare i området för att 

genomföra projektet. Ett samtal ska inte ske med fler än sju- nio personer, stormöten 

med många markägare blir för svårhanterligt. Det fanns höga ambitioner och det var ett 

storskaligt projekt men alldeles för svårt att genomföra och troligtvis blev planeringen 

för komplicerad. Samtidigt var det ett intressant område att prova den nya lagstiftningen 

på. I Lissbrändan fanns det inga fördelar att använda exploateringssamverkan. 

Genomförandebeskrivningar i planarbetet som handlar om den tekniska försörjningen 

(gemensamhetsanläggningar, vatten och avlopp, sjövatten, dagvatten m.m.) bör vara 

genomarbetat och beskrivas tydligt för enskilda fastighetsägare. 

 

Det var stor osäkerhet inför genomförandet och hur bra tekniskt underlag hade 

lantmätaren egentligen inför förrättningen? Troligtvis var lantmätarna osäkra eftersom 

de skulle tillämpa en ny lag. Det finns många vägföreningar med lokala 

vägentreprenörer i Rättvik med mycket kunskaper som inte lantmäteriet har. Det kan 

vara nödvändigt att fråga sig vilka som kan vägfrågorna bäst och har mest erfarenhet av 

detta. 

 

Det var en komplicerad förrättning eftersom det var många markägare inom området 

Det är omöjligt att genomföra en process med 24 markägare, det tar för lång tid. 



 
 

Rättvikare är kända för att de vill fundera och inte ta förhastade beslut. Med marken så 

ingår det jakträtt och att vara medlem i bysamfälligheten och jaktlaget är en stark 

identitetsfråga i Siljansbygden. Det är känsligt att prata om sin mark med personer som 

de inte känner. En av orsakerna till ägosplittringen är ”realarv” vilket innebär att alla 

ärvde lika mycket mark oavsett kön eller ordning i syskonskaran, med andra ord var alla 

barn lika värda. 

 

Regeln om tvångsinlösen i ESL är inte bra. Notera att markägaren frivilligt kan gå med i 

samverkan men kan ändå bli tvångsinlöst! Detta är psykologiskt svårt, det ligger mycket 

värde, tid och engagemang i markrättigheter och det är viktigt att värna om människans 

integritet. Överklagan leder till domstol och det är en tidskrävande och besvärlig 

process. I en genomförandeplan är det möjligt att överklaga detaljplan och 

genomförandebeskrivning. Lantmätaren måste ta hänsyn till markägarna då det ligger 

mycket värde i marken både ekonomiskt och socialt. 

 

 

Kommunikation och organisation 
 

Rollfördelningen i en förrättning styr mycket hur utgången blir. Personkemin mellan 

berörda parter i myndighetsutövningen är viktig och att det finns ett ömsesidigt 

förtroende för varandra. Kommunikationen fungerar bra så länge det inte kostar något! 

Vem ska ta kostnaden? Pengar ska finnas i rätt tid till rätt fördelning. Viktigt med 

hanteringen av de ekonomiska frågorna. Lantmäteriet har alltid mer övertag i 

fastighetsbildningen och arbetar för de sökandes krav. Det blir bekymmer med de 

allmänna intressena som kommunen ska ta hänsyn till. Vem äger processen? 

 

Det gäller att kommun och lantmätare och andra inblandade yrkeskategorier har 

förståelse och kunskap om att markägandet är speciellt i Rättvik. Om kunskap och 

förståelse finns kan kommunikationen mellan myndigheter och markägare förbättras. 

Det är viktigt för markägare med närhet till marken och även tillgång till väg så det är 

möjligt att ta sig dit. Det är viktigt att skapa förtroende och göra en uppskattning av de 

sociala värden som mark innebär. Det går inte att förhandla och ta beslut med 

markägare om inte hänsyn tas till de sociala värdena. Detta är kanske speciellt viktigt 

beroende på vilken generation markägaren tillhör. 

 

 



 
 

Omarrondering 
 

Omarrondering har en negativ klang i Dalarna så därför är markbytesförrättning ett 

bättre ord. Orsaken till detta kan vara att Lantmäteriet var snabba att komma igång med 

omarronderingen så att markägarna inte hann ta till sig information och få möjlighet att 

fundera innan omarronderingen började. 

 

Det splittrade ägoförhållandet med de smala remsorna leder till att det är svårt att få till 

bra ekonomi på skogsbruket. Därför skulle det vara bättre att bilda en samfällighet på 

marken (skogen) och göra så att varje person äger en andel av området i stället. Detta är 

inte tänkbart i alla lägen då personer vill äga sin egen del och hugga sin egen ved. Innan 

omarronderingen startar är det viktigt att göra en inventering av marken och ta reda på 

vad varje markägare vill göra med sin mark. En eventuell möjlighet att kombinera 

omarrondering och exploateringssamverkan är kanske i ett kärnområde som har både 

byggbar mark och skogsmark. Det är viktigt att undersöka vad varje markägare vill göra 

med sin mark. 

 

 

Övriga synpunkter 
 

Tanken med ESL var bra men kan inte se någon praktisk nytta med lagen. Idag skulle 

det vara bättre att skriva exploateringsavtal och genom detta fördela byggrätterna men 

det kan vara lite problematiskt att veta när avtalen avslutas. Det är plan- och bygglagen 

som avgör hur avtalet ska skrivas. Fastighetsägare kan också skriva 

markexploateringsavtal mellan varandra, vilket kräver förhandsbesked från kommunen. 

Det är viktigt med tydliga tekniska försörjningsbeskrivningar. Vid 

genomförandebeskrivningar så skulle det vara bra om lantmäterimyndigheten står för 

fastighetsbildningen och kommunen ansvarar för den tekniska försörjningen.  

 

I Lissbrändan var PEAB (tidigare BPA), HSB och Skanska inblandade i genomförandet. 

PEAB sålde sin del och även HSB ville avyttra sin del. När stora bolag hoppar av ett 

projekt går det inte att fortsätta. Kommunen löste senare in mark i Lissbrändan. Viktigt 

att notera är att fastighetskrisen inträffade i början av 1990-talet vilket medförde att 

Lissbrändan vilandeförklarades i väntan på att konjunkturen skulle vända. 

 
Gävle 2011-05-19 
Camilla Forslund och Annika Larsson 
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