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Förord 

Examensarbetet skrevs på kandidatnivå och omfattar 15 högskolepoäng. Det 

genomfördes vid Högskolan i Gävle under vårterminen 2016 på Lantmätarprogrammet 

ekonomisk/juridisk inriktning. 

 

Ett särskilt stort tack till vår handledare Marina Edlund som väglett oss och varit ett bra 

stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka Yvonne Mickels som kom med 

ursprungsidén till examensarbetet. Ytterligare en person vi vill tacka är Hanna Kulla för 

att hon har tagit sig tid att besvara frågor som uppkommit under arbetets gång och för 

hennes medverkan i en testintervju. Vi vill även ett tack till Martin Larsson som bidrog 

med information till vår teoretiska bakgrund. 

 

Slutligen vill vi också tacka alla respondenter som har deltagit under intervjuerna och de 

kommuner som tog sig tid att besvara enkäten. Utan deras medverkan hade inte 

examensarbetet varit genomförbart. 

 

 

Gävle, juni 2016 

Frida Ansin och Matilda Rödin 
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Förkortningar 

KL  Kommunallagen (SFS 1991:900) 

KLM  Kommunal lantmäterimyndighet  

PBL  Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Prop  Proposition 

RF  Regeringsformen (SFS 1974:152) 

SFS  Svensk författningssamling 

 

Definitioner 

Exploateringsavtal  Tecknas mellan fastighetsägare/byggherre och kommun för 

exploatering av mark som inte ägs av kommunen  

 

Exploatör   Fastighetsägare eller byggherre 

 

Lantmäteriet  Den statliga lantmäterimyndigheten 

   



 

III 

 

Sammanfattning 

En lagändring trädde i kraft i plan- och bygglagen den 1 januari 2015 för att förenkla 

och effektivisera detaljplaneprocessen. Lagändringen innefattade en ny roll för 

lantmäterimyndigheten i planprocessen samt nya regler för exploateringsavtal. Studiens 

syfte var att beskriva hur samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och 

exploatör fungerar gällande exploateringsavtal samt hur lagändringen i plan- och 

bygglagen angående exploateringsavtal påverkat dessa parter. 

 

För att besvara studiens frågeställningar sändes en webbenkät till Sveriges alla 

kommuner för att erhålla en överskådlig bild av lagändringens påverkan över landet. 

Det genomfördes även semistrukturerade telefonintervjuer i fem kommuner med 

antagna riktlinjer för exploateringsavtal. Exploateringsingenjörer, lantmäterichefer och 

exploatörer intervjuades för att erhålla olika perspektiv på samverkan och hur 

lagändringen påverkat dessa parter. 

 

Studiens resultat visade att förhandlingen mellan kommun och exploatör gällande 

exploateringsavtal har påbörjats tidigare i processen efter lagändringen i plan- och 

bygglagen. Kommunen måste även efter lagändringen betala ersättning när de tar mark i 

anspråk för allmän plats. Lantmäterimyndighetens mer aktiva roll har bidragit till att 

oklarheter och brister kan korrigeras i exploateringsavtalen. Emellertid har det gått för 

kort tid för att helt kunna avgöra vad lantmäterimyndighetens roll bidragit till i 

exploateringsavtalen. Exploatörerna har fått större möjligheter att påverka 

exploateringsavtalen. Samarbetet mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör 

har blivit tydligare och till viss del förbättrats, men i det stora hela är uppfattningen att 

samarbetet är oförändrat. På sikt finns det möjlighet till en förbättring. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Exploateringsavtal, kommun, exploatör, lantmäterimyndighet, detaljplan  
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Abstract 

On January 1st 2015 an amendment passed in the Planning and Building Act in order to 

simplify and rationalize the detailed development plan process. The amendment 

includes a new part for cadastral authority in the plan process and new rules for 

development agreement. The municipalities should adopt guidelines for these 

agreements. The aim of this study was to describe how the collaboration between 

municipality, cadastral authority and developer works when it comes to development 

agreement and how the amendment in the Planning and Building Act concerning the 

development agreement has affected these participants. 

 

To answer the thesis a web survey was sent to all municipalities in Sweden to get an 

overview of how the amendment has influenced the country. Semi-structured telephone 

interviews were also performed in five municipalities that have adopted guidelines for 

the development agreements. The interviews were performed with land development 

engineers, cadastral supervisors and developers to receive their perspective of the 

collaboration and how the amendment has affected them. 

 

The results of the study have shown that negotiations have started earlier between 

municipalities and developers after the amendment in the Planning and Building Act 

passed. The municipalities also need to pay compensation when they take land for 

public places after the amendment. The cadastral authority’s more active part has 

contributed to assure that ambiguities and shortcomings might be solved in the 

development agreement. However, it is still too early to tell what the cadastral 

authorities part has contributed in the development agreements. The developer has got a 

major opportunity to influence the development agreements. The collaboration between 

municipalities, cadastral authorities and developers has become clearer and improved 

but overall it is unchanged. There are opportunities for improvement in the long term. 

 

 

 

 

Keywords: Development agreement, municipality, developer, cadastral authority, 

detailed development plan  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En detaljplan som omfattar exploatering av mark som inte ägs av kommunen utförs 

planens genomförande oftast med stöd av ett exploateringsavtal (Adolfsson & Boberg, 

2015). Den 1 januari 2015 trädde lagändringen (SFS 2014:900) i plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900, fortsättningsvis PBL) i kraft till syfte att rationalisera och effektivisera 

genomförandet av detaljplaner. För att uppnå detta ansåg regeringen att 

lantmäterimyndighetens roll bör stärkas genom att myndigheten ska vara mer aktiv 

under detaljplaneprocessen (Prop 2013/14:126). Lantmäterimyndighetens förändrade 

roll innebär att myndigheten nu ska vara mer delaktiga vid samrådet och yttra sig under 

granskningstiden både vid ett standard planförfarande och vid ett utökat planförfarande. 

Detta är en skillnad från tidigare då lantmäterimyndigheten endast behövde vara 

delaktig vid samrådet vid ett normalt planförande, som nu ersatts av utökat 

planförfarande (Prop 2013/14:126). 

 

Lagändringen i PBL innefattar även regler om riktlinjer för exploateringsavtal och vad 

avtalen inte får innehålla. Motiven till att reglerna infördes är för att det tidigare var 

komplicerat för byggherren/fastighetsägaren, fortsättningsvis exploatören, att beräkna 

kostnader och förutse andra krav som kommunen begärde av exploatören i avtalet. I och 

med detta har exploatören fått finansiera andra kostnader som inte hör till den planerade 

exploateringen. Exempel på andra kostnader är byggnadskostnader för skola, vård och 

omsorg. De kommuner som planerar att ingå exploateringsavtal ska införa riktlinjer för 

att tydliggöra deras avsikt med exploateringsavtal. Riktlinjerna är även till för att 

exploatören ska veta förutsättningarna inför en förhandling (Prop 2013/14:126). 

 

Enligt Kalbro och Smith (2008) utformades exploateringsavtal olika från kommun till 

kommun. I vissa fall har det varit svårt för exploatörerna att förutse kostnader som de 

ska finansiera. Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) som gällde 2008 angående 

exploateringsavtal, resulterade till ett spel mellan exploatör och kommun om vem som 

slutligen skulle bekosta plangenomförandet. Det stödde därmed inte samverkan mellan 

exploatör och kommun. Reglerna angående exploateringsavtal saknade tydlighet om hur 

avtalen skulle vara utformade, vilket medförde tolkningsproblem om vad som skulle 
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regleras i avtalen. Därför ansåg Kalbro och Smith (2008) att det borde införas regler 

som tydliggör förutsägbarheten för exploatör och kommun när det gäller finansiella 

åtagande. 

 

Idén till examensarbetet kommer ursprungligen från kommunala 

lantmäterimyndigheten, fortsättningsvis KLM, i Sandviken. Det som lantmäterichefen 

på Sandvikens KLM ansåg skulle vara av vikt att undersöka är hur 

lantmäterimyndigheterna angripit sin nya roll i och med lagändringen i PBL, angående 

att de ska ge råd om exploateringsavtalens innehåll. Vidare insågs det vara av värde att 

undersöka hur kommunens och exploatörens arbete med exploateringsavtal påverkats av 

lagändringen. För att sammanfoga dessa två idéer insågs det även att samverkan mellan 

kommun, lantmäterimyndighet och exploatör borde studeras. 

 

Studien kan öka förståelsen för de som arbetar med och berörs av exploateringsavtal. 

Den riktas främst till kommun, lantmäterimyndighet och exploatör i och med att 

studiens fokus ligger på dessa parter. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet 

och exploatör fungerar gällande exploateringsavtal samt hur lagändringen i PBL 

angående exploateringsavtal påverkat dessa parter. 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras i studien är följande: 

● Hur har lagändringen i PBL påverkat kommuners arbete med 

exploateringsavtal? 

● På vilket sätt har lantmäterimyndighetens roll i detaljplaneprocessen påverkat 

exploateringsavtalen? 

● På vilket sätt har exploatörer möjlighet att påverka exploateringsavtal? 

● Vilken inverkan har lagändringen haft på samarbetet mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör? 
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1.4 Avgränsning 

Det är enbart genomförandeavtal av formen exploateringsavtal som behandlas i studien. 

Enkätundersökning riktar sig till Sveriges samtliga kommuner. Intervjuundersökningen 

berör fem kommuner i Sverige som har antagit riktlinjer för exploateringsavtal. 

1.5 Disposition 

Examensarbetet är strukturerat enligt IMRaD. Introduktionsavsnitt, kapitel 1, där 

studiens bakgrundsinformation, syfte, frågeställningar och avgränsning redovisas. 

Följande avsnitt är teoretisk bakgrund, kapitel 2, där redogörs teori om; 

genomförandeavtal, exploateringsavtal, detaljplaneprocessen, exploateringsprocessen 

och tidigare examensarbeten. I kapitel 3, metodavsnittet, beskrivs val av metod och 

tillvägagångsätt för enkät- och intervjuundersökningen. I resultatavsnittet, kapitel 4, 

presenteras resultaten från enkäten och resultatet ifrån intervjuerna, följt av kapitel 5, 

diskussion- och slutsatsavsnitt, där metodval och resultat diskuteras. Avsnittet redovisar 

även slutsatser som dragits utifrån frågeställningarna och förslag till fortsatta studier. 

Avslutningsvis redovisas referenser och bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska bakgrund. Den innehåller information om 

genomförandeavtal, exploateringsavtal, detaljplaneprocessen, exploateringsprocessen 

och avslutningsvis redogörs tidigare examensarbeten. 

2.1 Genomförandeavtal 

Mellan kommun och exploatör sluts genomförandeavtal som innehåller rättigheter och 

skyldigheter parterna har gentemot varandra vid exploatering av mark. Avtalen omfattar 

villkor som inte reglerats i detaljplanen samt utförande och finansiering av 

anläggningar. Det finns två olika varianter av genomförandeavtal; markanvisningsavtal 

och exploateringsavtal. Exploateringsavtal träffas mellan parterna när anläggande sker 

på mark som inte ägs av kommunen. Markanvisningsavtal sluts när det är kommunalägd 

mark (Kalbro & Lindgren, 2015). För mark som är upplåten med tomträtt kan inte 

exploateringsavtal tecknas, eftersom det är kommunen som fortfarande äger marken 

(Persson & Moberg, 2014). 

2.2 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal sluts mellan kommunen och exploatör om mark som inte ägs av 

kommunen (PBL, 1 kap. 4 §). Ägs marken av ett kommunalt bolag anses marken vara 

privatägd och ett exploateringsavtal kan tecknas för att exploatera marken (Persson & 

Moberg, 2014). Förhandlingar om exploateringsavtalen pågår parallellt under 

framställandet av detaljplanen. Exploateringsavtal tecknas huvudsakligen innan eller i 

samband med att detaljplanen antagits. Detta eftersom kommunens möjlighet att teckna 

avtal försvåras när detaljplanen antagits. Avtalet tecknas med villkor om att det endast 

ska bli giltigt om detaljplanen vinner laga kraft (Prop 2013/14:126). Genom 

laglighetsprövning kan beslut om exploateringsavtal överklagas inom tre veckor 

(kommunallagen, SFS 1991:900, fortsättningsvis KL, 10 kap.). 

 

Vid tecknande av exploateringsavtal tillämpas PBL:s regler angående exploateringsavtal 

och de allmänna rättsreglerna. Ytterligare lagar som ska beaktas är avtalslagen (SFS 

1915:218) och KL (Kalbro & Lindgren, 2015). Kommunen ska exempelvis behandla 
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alla inom kommunen lika och beslut får inte fattas som är till nackdel för medborgarna i 

kommunen (KL, 2 kap. 2 §).  

 

Ett föravtal kan även tecknas mellan kommun och exploatör i samband med att 

planarbetet startar. Avsikten med föravtalet är att ge exploatören en uppfattning om 

preliminära kostnaderna för exploateringen samt vad exploatören får lov att bygga inom 

planområdet (Kalbro & Lindgren, 2015). 

2.2.1 Riktlinjer för exploateringsavtal 

De kommuner som planerar att ingå exploateringsavtal ska utforma riktlinjer för dessa 

avtal. Riktlinjerna är till för att tydliggöra kommunens mål och utgångspunkter med 

exploateringsavtal. I riktlinjerna ska det framgå hur kostnader och intäkter ska fördelas 

för detaljplanens genomförande. Konsekvenser av exploateringsavtalen ska även framgå 

i riktlinjerna (PBL, 6 kap. 39 §). Riktlinjerna ska bidra till att exploatören ska kunna 

förutse kommunens avsikter inför en förhandling i ett tidigt skede. Riktlinjerna är inte 

hårt reglerade i lagtext för att avtalen ska vara flexibla och lämpliga till olika 

exploateringsprojekt. Riktlinjer för exploateringsavtal är inte bindande för parterna, 

vilket innebär att kommunen kan frångå riktlinjerna (Prop 2013/14:126). Det ska dock 

poängteras enligt Moberg (2014) att om kommunen frångår de riktlinjer som 

kommunfullmäktige antagit kan beslutet upphävas om en överklagan inkommit och 

kommunen gått utanför sina befogenheter. 

 

I riktlinjerna bör det enligt Moberg (2014) framgå för vilka områden som 

exploateringsavtal ska tecknas. Det är för områden som kräver exploateringsavtal, för 

att en detaljplan ska kunna genomföras. Ytterligare en punkt som bör finnas med är att 

riktlinjerna får frångås, i de fall en detaljplan endast kan genomföras på ett visst sätt för 

att uppnå ändamålet med planen. 

 

Nedanstående punkter bör även ingå i kommunens riktlinjer (Moberg, 2014): 

● Hur kostnader ska fördelas mellan kommun och exploatör under 

detaljplaneläggningen 

● Hur kostnaderna ska fördelas mellan kommun och exploatör gällande 

projektering och utbyggnad av vatten och avlopp samt allmän platsmark 

● Kostnadsfördelning av etappvis utbyggnad 
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● Gator, vägar samt övrig allmän platsmarks utformning och kvalité ska preciseras 

i exploateringsavtalet 

● Vem som ska bekosta de åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen, 

exempelvis bullernedsättande åtgärd eller arkeologisk utredning 

● Krav som kommunen har för att säkerställa att exploatören genomför sina 

åtaganden 

● Kommunen ska redovisa om de har avseende att arbeta fram 

gestaltningsprinciper 

● Tidsplan för framställande av exploateringsavtal 

● Tidsplan för verkställande av exploateringen. 

2.2.2 Förpliktelser för detaljplanens genomförande 

Ett exploateringsavtal får enligt PBL 6 kap. 40 § innehålla förpliktelser som är 

nödvändiga för detaljplanens genomförande. Det kan omfatta åtgärder som anläggande 

av vägar, gator och allmänna platser samt anläggning för vatten och avlopp. Den mark 

som ska användas för allmän plats i en detaljplan har kommunen rätt att lösa in (PBL, 6 

kap. 13 §). Enligt PBL 6 kap. 17 § ska ersättningen för marken beslutas med 

expropriationslagen (SFS 1972:719). Enligt Persson och Moberg (2014) kan 

detaljplanen medföra att anläggande av vägar, gator och allmänna platser samt 

anläggning för vatten och avlopp även kan behöva genomföras utanför 

detaljplaneområdet. Det kan exempelvis handla om att säkerställa trafiksäkerheten 

utanför ett köpcentrum, genom att anlägga avfarter eller cirkulationsplatser. 

Finansiering av andra betydande åtgärder för detaljplanens genomförande får reglas i 

exploateringsavtal, det kan vara avhjälpande av markföroreningar. Åtgärderna ska med 

stöd av PBL 6 kap. 40 § vara skäliga i förhållande till planens nytta för exploatören. 

2.2.3 Skyddsregler för exploatör samt etappvis utbyggnad 

Det är reglerat i PBL om vad som inte får avtalas i ett exploateringsavtal, vilket är 

byggnationskostnader för utbildning-, vård- och omsorg. Dessa kostnader ska bekostas 

av kommunen (PBL, 6 kap. 41 §). Kommunen får inte begära att exploatören ska 

bekosta arbete som skett före avtalets inträdande om inte detaljplanen berör etappvis 

utbyggnad (PBL, 6 kap. 42 §). Etappvis utbyggnad innebär att detaljplanen ingår i ett 

detaljplaneprogram som i sin tur omfattas av flera detaljplaner. I kommunens riktlinjer 
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för exploateringsavtal kan det framgå att en etappvis utbyggnad för ett område i 

framtiden ska finansieras med stöd av exploateringsavtal (Persson & Moberg, 2014). 

2.2.4 Exploatörsbestämmelserna 

Innan lagregleringen i PBL om exploateringsavtal som trädde i kraft 1 januari 2015, 

innehöll PBL exploatörsbestämmelser. Dessa bestämmelser innebar att länsstyrelsen på 

begäran av kommunen kunde besluta att kommunen hade rätt att ta detaljplanelagd 

mark i anspråk eller upplåta marken för allmän plats eller allmän byggnad utan 

ersättning (Prop 2013/14:126). Länsstyrelsen kunde även besluta att exploatören skulle 

finansiera kostnader för anläggande av gator, vägar och anläggning för 

vattenförsörjning eller avlopp inom området. Länsstyrelsens beslut skulle vara skäliga i 

förhållande till den nytta exploatören fick ut av planens genomförande och övriga 

omständigheter. Tillämpningen av exploatörsbestämmelserna har i praktiken varit 

begränsad. En anledning till det kan vara att det inte varit ändamålsenligt utformade 

(Prop 2013/14:126). Exploatörsbestämmelserna har ersatts av reglerna i PBL angående 

exploateringsavtal (Persson & Moberg, 2014). 

2.2.5 Allmänna rättsregler 

Vid tecknade av exploateringsavtal ska enligt Kalbro och Lindgren (2015) de allmänna 

rättsreglerna beaktas. Legalitetsprincipen (regeringsformen, SFS 1974:152, 

fortsättningsvis RF, 1 kap. 1 §), objektivitetsprincipen (RF 1 kap. 9 §) samt 

likhetsprincipen (RF 1 kap. 9 §) är allmänna rättsregler. Legalitetsprincipen syftar till att 

en kommun inte får fatta beslut utan att lagen stödjer det. Det förhindrar att kommunala 

verksamhetsbeslut grundar sig på personliga värderingar (Sterzel, 2012). Kommunen 

ska även beakta objektivitetsprincipen vid beslutsfattande, att kommunen ska 

uppmärksamma saklighet och vara opartiska. Kommunen ska behandla alla lika inför 

lagen (RF, 1 kap. 9 §). Enligt objektivitetsprincipen får kommunens beslut om 

lokalisering av byggnader inte göras beroende av vem som äger marken. Kommunen får 

inte heller enligt likhetsprincipen teckna exploateringsavtal med olika avtalsvillkor för 

två skilda exploatörer (Kalbro & Lindgren, 2015). 



 

8 

 

2.3 Detaljplaneprocessen 

Det som regleras i en detaljplan är användningen av mark- eller vattenområden inom en 

kommun samt byggnaders utformning och lämplighet (PBL, 4 kap. 1-2 §§). När 

detaljplanen omfattar exploatering av mark som inte ägs av kommunen utförs oftast 

planens genomförande med stöd av ett exploateringsavtal. Det är kommunen som har 

ansvar för planläggandet av mark- och vattenområden inom kommunen. Kommunen har 

planmonopol, vilket innebär ensamrätt att fatta beslut angående områdets planläggning. 

Planmonopolet innefattar inte en fullständig frihet för kommunen, utan de allmänna 

intressena som redovisas i PBL måste beaktas (Adolfsson & Boberg, 2015). 

 

PBL saknar regler om arbetsfördelningen mellan exploatör och kommunen i 

detaljplanearbetet. Det är dock vanligt att exploatören är delaktig under 

detaljplaneprocessen (Adolfsson & Boberg, 2015). Samverkan mellan kommun och 

exploatör är viktig i detaljplaneprocessen och anses som ett positivt nätverk. Nätverket 

mellan andra intressenter i samhället och kommun anses däremot som negativt. Detta på 

grund av att exploatörerna arbetar för att genomföra planen och intressenter i samhället 

ofta har invändningar mot detaljplanen (Falleth & Hansen, 2011). 

 

Det finns olika typer av planförfaranden; utökat förfarande, standardförfarande, 

samordnat förfarande och begränsat förfarande (Adolfsson & Boberg, 2015). När ett 

planförslag inte stämmer överens med översiktsplanen, är betydande för allmänheten 

eller leder till betydande miljöpåverkan framställs detaljplanen med ett utökat 

förfarande (PBL, 5 kap. 7 §). Ett standardförfarande tillämpas när det inte krävs ett 

utökat förfarande. Samordnat förfarande kan tillämpas exempelvis när en detaljplan 

framtas parallellt med framtagandet av en väg- eller järnvägsplan. Vid ett samordnat 

förfarande måste detaljplanen stämma överens med översiktsplanen. Begränsat 

förfarande används när ett beslut om detaljplanen kan fattas efter samrådet. Det innebär 

att planen antas direkt utan att en granskning genomförs (Adolfsson & Boberg, 2015). 

 

Nedan redogörs stegen i detaljplaneprocessen: 

● Planbesked: Ett besked där kommunen ger underrättelse om att inleda ett 

planarbete eller inte. Begäran om planbesked inkommer från den som har avsikt 

att genomföra en åtgärd där det krävs en detaljplan som underlag, exempelvis en 

exploatör (PBL, 5 kap. 2-5 §§). 
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● Startpromemoria: Efter kommunen givet besked om att inleda 

detaljplanarbetet redovisar stadsbyggnadskontoret ett förslag om att påbörja ett 

planarbete samt syftet med planarbetet i en startpromemoria. Utifrån 

startpromemorian fattar nämnden eller kommunstyrelsen beslut om att 

förvaltningen kan påbörja planarbetet (Adolfsson & Boberg, 2015). 

 

● Program: Ett program ska framställas om kommunen anser att det underlättar 

plangenomförandet. Det är oftast aktuellt vid komplexa detaljplaner med en stor 

berörkrets och det finns starka åsikter om planförslaget eller när översiktsplanen 

har bristande innehåll. I programmet tydliggörs målen och utgångspunkterna för 

planarbetet (Adolfsson & Boberg, 2015). 

 

● Samråd: Under planprocessen håller kommunen samråd med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och sakägare. Om det är av betydelse för de boende 

inom planområdet ska även samråd hållas med dem. Organisationer och 

myndigheter som har intresse av planförslaget och anses vara berörda ska 

kommunen även samråda med. Samrådstiden löper under minst tre veckor för ett 

utökat förfarande medan det saknas bestämmelser för samrådstiden vid ett 

standardförfarande. Planförslaget ska kungöras i ortstidning och på kommunens 

anslagstavla under samma tid som samrådet (PBL, 5 kap 11-11b §§). Under 

samrådet ska olika handlingar redovisas, exempelvis plankarta och 

planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning, som inkluderar 

redovisning av exploateringsavtal (PBL, 5 kap. 13 §). Alla synpunkter som 

inkommit under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse (PBL, 5 kap. 

17 §). 

 

●  Granskning: Efter samrådet ska planförslaget vara tillgängligt för alla som vill 

granska och lämna yttrande. Denna tid har benämningen granskningstid, vid 

standardförfarande är granskningstiden minst två veckor och vid utökat 

förfarande är tiden som kortast tre veckor. Dock får standardförfarandets 

granskningstid förkortas om samtliga berörda är överens (PBL, 5 kap. 18 §). De 

myndigheter som specifikt ska yttra sig under granskningstiden är länsstyrelsen 

och lantmäterimyndigheten (PBL, 5 kap. 22-22a §§). När granskningstiden är 

avslutad ska kommunen sammanställa skriftliga synpunkter som inkommit 
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under granskningstiden. Sammanställningen ska redovisas i ett 

granskningsutlåtande. Till de som haft synpunkter under granskningstiden och 

dessa synpunkter inte blivit beaktade ska kommunen skicka ett 

granskningsutlåtande (PBL, 5 kap. 23-24 §§). 

 

● Antagande: Planförslaget antas av kommunfullmäktige. För detaljplaner som 

inte är av stor betydelse kan kommunfullmäktige delegera beslut om antagande 

till byggnadsnämnden (PBL, 5 kap. 27 §). 

 

● Överklagandetid: Rätt att överklaga en detaljplan har den som skriftligen under 

granskningstiden yttrat sig om planen och dess yttrande inte blivit tillgodosett 

(PBL, 13 kap. 11 §). Från att beslutet har fattats kan en överklagan göras inom 

tre veckor. Den som är missnöjd med beslutet ska skriftligen lämna vad den vill 

överklaga till kommunen. Överklagan hanteras sedan av länsstyrelsen (PBL, 13 

kap. 3 och 16 §§). 

 

● Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft om inte någon överklagan kommit in 

under besvärstiden (PBL, 13 kap. 16 §). 

 

Lantmäterimyndigheten ska efter lagändringen under samrådet ge råd om 

exploateringsavtalet innehåll samt medverka under granskningen av detaljplanen. 

Kommunen framställer detaljplanen. Parallellt med detaljplaneprocessen, framställs ett 

exploateringsavtal mellan kommun och exploatör. Exploateringsavtalet tecknas med 

villkor om att avtalet ska börja gälla när detaljplanen har vunnit laga kraft (Prop 

2013/14:126). Sambandet mellan detaljplanens och exploateringsavtalets framtagande 

presenteras i en schematisk bild, figur 1. 
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Figur 1: Sambandet mellan framtagandet av en detaljplan och ett 

exploateringsavtal samt vart lantmäterimyndigheten ska medverka 

 

Detaljplaneprocessen har undersökts av Olander och Landin (2008) utifrån projekt som 

inletts i södra Sverige under perioden 2001 till 2004. De kom fram till att planprocessen 

bör vara mer tydlig och exakt för att öka exploateringen. Exploatörer kommer avstå från 

att exploatera om de uppfattar detaljplaneprocessen som osäker. Enligt Hofstad (2013) 

borde dessutom privata aktörer få en större roll i framtagandet av en detaljplan, genom 

att exploatören själv ska kunna framställa en detaljplan. Det skulle medföra att 

kommunens arbete och kostnader minskar.  
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2.3.1 Lantmäterimyndighetens roll i detaljplaneprocessen 

Lantmäterimyndigheten ska medverka i detaljplaneprocessen under samrådet samt 

lämna yttranden under granskningen (Adolfsson & Boberg, 2015). 

Lantmäterimyndigheten ska enligt PBL 5 kap. 15 § under samrådet särskilt verka för att 

detaljplanen överensstämmer angående; huvudmannaskap, fastighetsindelning och 

genomförandet av planen. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats och om det 

ska vara enskilt huvudmannaskap ska skäl framgå. Kommunen får bestämma storlek på 

fastigheterna, men fastigheterna måste uppfylla ändamålsenlig fastighetsindelning och 

utformas på lämpligt sätt. Kommunen får även bestämma om servitut och 

gemensamhetsanläggningar bör inrättas. Detaljplanens genomförande ska beskrivas i 

planbeskrivningen och om kommunen avser att ingå markanvisnings- eller 

exploateringsavtal ska detta framgå. Genomförandeavtalens innehåll och konsekvenser 

ska även presenteras i detaljplanen. Lantmäterimyndigheten ska även ge råd om 

exploateringsavtalets innehåll (PBL, 5 kap. 15 §). Under granskningstiden ska 

lantmäterimyndigheten lämna yttrande om samma delar som under samrådet bortsett 

från exploateringsavtalets innehåll (PBL, 5 kap. 22a §). 

2.4 Exploateringsprocessen 

Exploateringsprojekt kan skilja sig åt och det finns inte en mall om hur projekten ska 

genomföras. I projekteten kan dock några särdrag urskiljas. De viktigaste särdragen är, 

vem som äger marken och vad för roll exploatören har i detaljplaneprocessen. Utifrån 

den avgränsningen kan fyra olika typfall av genomförande av exploateringsprocessen 

utläsas. De typfall som berör exploateringsavtal är typfall ett och två, där exploatören 

äger marken. Det som skiljer sig mellan dessa typfall är om exploatören medverkar 

aktivt under detaljplanearbetet eller inte. Vid typfallen tre och fyra äger kommunen 

marken och berör markanvisningsavtal (Kalbro & Lindgren, 2015). 

 

Typfall 1 tillämpas vid exploateringar som berör oerfarna exploatörer som därmed 

saknar kompetens för att kunna delta aktivt under detaljplaneläggningen. När typfall 1 

är aktuellt detaljplanelägger kommunen själv och exploatören är med under samråd 

(Kalbro & Lindgren, 2015). Typfall 1 tillämpas exempelvis när ett stort fritidsområde 

ska förnyas och förtätas för att bli permanentbostäder. Det är kommunen som ansvarar 
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för exempelvis utbyggnad av gator, vatten- och avloppsanläggning (M. Larsson, 

personlig kommunikation, 18 maj 2016). 

 

I typfall 2 är ofta exploatören mer aktiv under detaljplaneprocessen, för att detaljplanen 

ska få en lämplig utformning. Vid komplexa exploateringsprojekt är det positivt med en 

tidig kommunikation med exploatören för att kunna bestämma de krav som ställs på 

bebyggelsens utformning. Om exploatören är aktiv under detaljplaneprocessen kan 

genomförandet av planen ske fortare eftersom byggprocessen kan fortlöpa parallellt 

med detaljplanearbetet (Kalbro & Lindgren, 2015). Typfall 2 kan exempelvis tillämpas 

när ett nytt bostadsområde ska bebyggas av en exploatör. Det som ofta ingår i 

exploateringsavtalet är hur gatukostnader ska fördelas mellan exploatör och kommun 

(M. Larsson, personlig kommunikation, 18 maj 2016). 

2.5 Tidigare examensarbeten 

Genomförandeavtal och exploateringsfrågor har undersökts från olika synvinklar i 

tidigare examenarbeten. 

 

En enkätundersökning har genomförts rörande markanvisningsprocessen som riktades 

till Sveriges samtliga kommuner (Rydberg, 2015). Enkätundersökningen i detta 

examensarbete skiljer sig i och med att den berör genomförandeavtal av formen 

exploateringsavtal. Svensson (2015) har undersökt om lagregleringen i PBL angående 

exploateringsavtal stämmer överens med propositionen (2013/14:126) syfte. Studien 

genomfördes med hjälp av en juridisk metod som resulterade i att regleringen till stor 

del har mött propositionens utgångpunkter, men att det i lagen råder viss otydlighet. 

Otydligheterna är enligt Svensson (2015) att kraven på riktlinjer endast gäller de 

kommuner som har avsikt att ingå exploateringsavtal, riktlinjerna är endast vägledande 

och de är inte bindande utan kan frångås. Jigrud (2015) kom även fram till med hjälp av 

rättsdogmatisk metod att det finns otydligheter i lagen angående exploateringsavtal. 

Johansson och Karlsson (2015) har granskat innehållet i markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal. Detta examensarbete vidareutvecklar det som tidigare studerats 

angående exploateringsavtal genom att fokusera på relationen mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör.  
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3 Metod  

För att besvara studiens frågeställningar utfördes en enkätundersökning och en 

intervjuundersökning. Intervjuerna utfördes med kvalitativa semistrukturerade 

telefonintervjuer medan webbenkäten var både en kvantitativ och kvalitativ 

undersökning. Enligt Trost (2012) används kvalitativ metod för att tolka olika 

resonemang eller handlingsmönster hos människor och en kvantitativ metod behandlar 

numerisk data. 

3.1 Enkät 

Enkätundersökningen utfördes för att få en helhetsbild över hur lagändringen i PBL har 

implementerats och hur arbetet med exploateringsavtal fungerar i Sveriges kommuner.  

3.1.1 Genomförande 

Det finns fyra olika former av enkäter; postenkät, webbenkät, gruppenkät och 

besöksenkät. Fördelar med en webbenkät är att det är ett snabbt och enkelt sätt att få 

svar samt att svarsfrekvensen kan kontrolleras under tiden som undersökningen pågår. 

Nackdelar med webbenkät är att om någon av deltagarna saknar tillgång till internet 

eller att det uppstår tekniska problem kan det leda till ett ökat bortfall (Dahmström, 

2011). Fördelarna överväger nackdelarna i denna undersökning på grund av möjligheten 

att kunna kontrollera svarsfrekvensen samt att alla respondenter förutsattes ha tillgång 

till internet. Enligt Fisher och Herrick (2013) är svarsfrekvensen högre vid postenkät än 

vid webbenkät. Genom att öka urvalet kan den lägre svarsfrekvensen för webbenkät 

kompenseras och eftersom webbenkät är billigare än postenkät utgör webbenkät ett 

lönsamt alternativ gentemot postenkät. Detta var ytterligare en anledning till att 

webbenkät användes i denna undersökning. 

 

Enkäten, bilaga 1, framställdes med webbenkätverktyget Limesurvey 

(http://www.limesurvey.e-tools.se). Enkäten bestod av 14 frågor, varav 12 hade fasta 

svarsalternativ och den sista frågan var öppen för respondenterna om de hade något 

ytterligare att kommentera. Kommunernas namn kunde skrivas i på en av frågorna. På 

några frågor kunde respondenterna lägga till ett eget svarsalternativ och på vissa av 

frågorna kommentera om de ville förtydliga sina svar. Enligt Trost (2012) kan frågor 
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som inte har fasta svarsalternativ leda till att respondenterna undviker att svara på 

frågorna. Det kan även leda till att sammanställning och analys av data försvåras, vilket 

är tidskrävande, eftersom svaren kan variera mycket. Detta bidrog till att enkätens 

frågor huvudsakligen utformades med fasta svarsalternativ. Enkätens första fråga var till 

för att kontrollera om respondenterna ville vara anonyma. Fråga två och tre syftade till 

att få information om vilka kommuner som deltagit i enkätundersökningen och hur stora 

kommunerna var. Frågorna fyra till fjorton syftade till att besvara frågeställningar, 

vilket gjorde att enkätfrågorna utformades utifrån studiens frågeställningar. 

 

I enkätundersökningen utfördes inget urval, utan enkäten var riktad till samtliga 290 

kommuner i Sverige och enligt Trost (2012) har i och med detta en totalundersökning 

genomförts. Det genomfördes för att säkerställa att många svar skulle inkomma. Väljer 

några respondenter att inte delta i undersökningen är det viktigt enligt Blomkvist och 

Hallin (2014) att kontrollera om bortfallen är slumpmässiga. Det kan kontrolleras 

genom att exempelvis inkludera frågor i enkäten som ger information om 

respondenterna eller genom att kontakta respondenter och undersöka varför de inte 

deltog. 

 

En lista över mejladresser till Sveriges kommuner skapades genom att eftersöka 

mejladresser till exploateringsingenjörer eller annan sakkunnig inom exploatering på 

kommunernas hemsida. För att spara tid kompletterades denna lista med mejladresser 

erhållna från S. Rydberg (personlig kommunikation, 5 april 2016) som genomfört en 

enkätundersökning 2015, angående markanvisningsavtal, som riktades till Sveriges 

kommuner. Till respondenterna skickades ett följebrev, se bilaga 2, som inkluderade en 

länk till enkäten. Enkäten fanns tillgänglig att besvara från den 22 april 2016 till den 5 

maj 2016. Efter 10 dagar skickades en påminnelse ut till respondenterna med avsikt att 

öka antalet svar. Efter påminnelsen ökade svaren från 84 svar till 109 svar. Det 

resulterade i en svarsfrekvens på 38 procent. 

3.1.2 Presentation av insamlad data 

Med hjälp av webbenkätverktyget Limesurvey (http://www.limesurvey.e-tools.se) 

sammanställdes samtliga enkätfrågor. Eftersom att vissa respondenter inte hade besvarat 

alla frågor beräknades procentsatsen fram för antal inkomna svar på respektive fråga.  
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 Det gjordes med hjälp av formeln 

svar per svarsalternativ/antal kommuner som svarat på frågan  

och procenttalen avrundades till heltal. Enkätfrågornas svar presenteras i löpande text 

eller i tabellform i resultatavsnittet. Tabeller utformades för att tydliggöra svaren på tio 

av enkätfrågorna. Tabellerna innefattar svar från respektive fråga, antal svarande 

respondenter samt svarsfrekvensen för varje svarsalternativ. Samtliga inkomna 

kommentarer granskades och sedan selekterades de mest relevanta kommentarerna och 

redovisades under tillhörande fråga. På vissa frågor kunde kommunerna välja flera 

svarsalternativ, därmed är antalet svar på de frågorna högre än antalet kommuner som 

besvarade frågan. 

3.2 Intervju 

Intervjuerna genomfördes för att erhålla redogörande svar från respondenterna. Enligt 

Dalen (2008) är en intervju ett användbart sätt att uppfatta respondentens åsikter och 

erfarenheter. Det finns olika former av intervjuer; ostrukturerade, strukturerade och 

semistrukturerade. En av de intervjuformer som förekommer mest är semistrukturerade 

intervjuer, vid dessa intervjuer finns det ett förbestämt ämne som frågorna är inriktade 

på. Detta kan medföra att den uppfattas som en tryggare intervjuform (Dalen, 2008). 

Ytterligare en fördel med denna intervjuform är enligt Doody och Noonan (2013) att 

frågorna kan vidareutvecklas och därmed inkludera fler aspekter än vad som varit 

planerat innan intervjun. Möjligheten att kunna inkludera flera aspekter bidrog till att 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes i denna studie. 

3.2.1 Urval 

Urvalet av kommuner genomfördes först med avsikt att få en spridning mellan 

kommunerna. Detta implementerades genom att den största kommunen i varje län i 

Sverige valdes ut med stöd av statistisk data (Statistiska centralbyrån, 2015). Dessutom 

genomfördes en sökning på kommunernas hemsida för att undersöka om de hade antagit 

riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunerna Malmö, Halmstad och Göteborg valdes 

ut på detta sätt. På grund av att flera kommuner inte antagit riktlinjer valdes ytterligare 

två kommuner ut som antagit riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunerna Södertälje 

och Helsingborg kunde efter detta inkluderas i undersökningen. I intervjuundersökning 

ingick därmed följande fem kommuner; Södertälje, Halmstad, Göteborg, Malmö och 
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Helsingborg. I och med att studien utfördes under en begränsad tid på tio veckor ansågs 

fem kommuner vara ett lämpligt antal att analysera. De som medverkade på en intervju 

var en exploateringsingenjör, en lantmäterichef och en exploatör inom varje kommun. 

Detta för att få olika synvinklar och perspektiv på arbetet med exploateringsavtal samt 

hur lagändringen i PBL påverkat exploateringsavtalen. 

Exploateringsingenjör 

Exploateringsingenjörer utformar och arbetar huvudsakligen med exploateringsavtal, 

vilket bidrog till att dessa ansågs vara en viktig part att intervjua. Kontaktuppgifterna till 

exploateringsingenjörer anskaffades via kommunernas växel eller på kommunernas 

hemsidor. Samtliga respondenter kontaktades först via telefon där studiens syfte 

presenterades och de fick förfrågan om de hade möjlighet att medverka på en intervju. 

Några besked gavs inte direkt över telefonen, utan det som framfördes under samtalen 

skickades till dem över mejl. Sedan bokades intervjuerna in och ett bekräftelsemejl 

skickades ut till respondenterna. 

Lantmäterichef 

De som ansågs vara mest lämpade att intervjua inom lantmäterimyndigheterna var 

lantmätericheferna, eftersom de ansågs ha kunskap inom området och har en överblick 

över myndighetens arbete. De kommuner som ingick i intervjuundersökningen, hade 

samtliga KLM. Namnen på samtliga lantmäterichefer erhölls från Sandvikens KLM. 

Telefonnummer till cheferna inhämtades via kommunernas växel eller hemsida. 

Samtliga chefer kontaktades via telefon, syftet med studien presenterades och under 

samtalet bokades telefonintervjuer in. Efter inbokad intervju skickades ett 

bekräftelsemejl ut. 

Exploatör 

Ytterligare en part som ansågs vara viktig att erhålla synpunkter ifrån var exploatörer 

eftersom lagändringen i PBL angående exploateringsavtal berör dem. En exploatör i 

respektive kommun kontaktades. Kontaktinformation till exploatörerna tillhandahölls 

från exploateringsingenjörer eller via kommunens hemsida. Intervjuerna bokades via 

telefon eller mejlkontakt och ett bekräftelsemejl skickades till respondenterna. 
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3.2.2 Genomförande 

Respondenterna tilldelades olika intervjufrågor som var anpassade till deras 

sakkunskap. Samtliga intervjufrågor hade till syfte att besvara studiens frågeställningar 

och utformades utifrån dem. Frågorna sändes till respondenterna i förväg för att 

förbereda dem samt för att erhålla ett fördelaktigt resultat. Intervjufrågorna till 

exploateringsingenjörerna återfinns i bilaga 3, till lantmätericheferna i bilaga 4 och till 

exploatörerna i bilaga 5. Samtliga intervjuer genomfördes över telefon. 

 

Irvine, Drew och Sainsbury (2013) jämförde semistrukturerade personliga intervjuer 

med semistrukturerade telefonintervjuer. Irvine et al. (2013) kom fram till att fördelarna 

med telefonintervjuerna är att det sparar tid och resekostnader. Detta låg till grund för 

varför samtliga intervjuer med respondenterna genomfördes över telefon. En nackdel 

med telefonintervjuer är enligt Irvine et al. (2013) att respondenternas svar ofta är 

mindre utvecklade än vid personliga intervjuer. Detta beaktades i studien genom att 

intervjufrågorna var väl genomtänkta för att erhålla goda resultat. 

 

En testintervju genomfördes med en exploateringsingenjör på Gävle kommun för att 

prova tekniken och intervjufrågorna som skulle ställas till exploateringsingenjörerna. 

Efter testintervjun justerades vissa av intervjufrågorna. Intervjufrågorna till 

lantmätericheferna kontrollerades av chefen på KLM i Sandviken och även dessa frågor 

justerades något inför intervjuerna. 

 

Samtliga respondenter fick förfrågan om intervjun kunde spelas in och om anonymitet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation Another Call Recorder samt via 

röstinspelare på dator. Under intervjun ställde en av författarna frågorna och den andra 

författaren tog anteckningar och ställde följdfrågor när den ansåg att det behövdes. 

Innan intervjun avslutades fick respondenterna förfrågan om det ville ta del av material 

från intervjun. Samtliga ljudfiler från intervjuerna avlyssnades och översattes till text i 

anslutning till varje intervju. Efter transkriberingen läste respondenterna igenom 

sammanställningen och godkände den eller mejlade över förtydliganden om de ansåg att 

det behövdes. Sammanställningarna finns tillgängliga för examinatorn på begäran. 
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3.2.3 Bearbetning av insamlad data 

Den analysmetod som användes för att framställa resultatet från intervjuerna var 

tematisk analys. Denna metod innebär enligt Blomkvist och Hallin (2014) att den 

insamlade data kategoriseras under olika teman, för att sedan utifrån dessa kunna 

besvara studiens frågeställningar. De teman som utsågs i denna studie var; 

lagändringens verkan på kommuners arbete med exploateringsavtal, 

lantmäterimyndighetens roll, exploatörers möjlighet att påverka exploateringsavtal 

samt samverkan. Dessa teman ansågs vara lämpliga för att besvara studiens 

frågeställningar. Under varje kategori placerades relevant information från intervjuerna 

med exploateringsingenjör, lantmäterichef och exploatör. Informationen under varje 

kategori analyserades ytterligare och utformades till en text som utgör en del av det 

slutliga resultatet. Vissa respondenter önskade anonymitet, därför presenterades 

exploateringsingenjörerna som kommun, lantmäterichef som KLM samt exploatör som 

exploatör i resultatavsnittet.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från enkät- och intervjuundersökningen. Frågorna från 

enkäten redovisas i tabeller och i löpande text. Resultat från intervjuerna redovisas 

under fyra olika teman; lagändringens verkan på kommuners arbete med 

exploateringsavtal, lantmäterimyndighetens roll, exploatörers möjlighet att påverka 

exploateringsavtal samt samverkan. 

4.1 Enkät 

Webbenkäten sändes till 290 kommuner i Sverige och besvarades av 109 kommuner, 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på 38 procent. Av de kommuner som deltog i enkäten 

hade 88 kommuner invånarantal under 50 000, 8 hade över 90 000 invånare och 13 hade 

invånarantal mellan 50 000 och 90 000. Det var 40 procent av kommunerna som ville 

vara anonyma, därför behandlades alla svar från enkäten anonymt. 

Fråga 4.  Har ni antagit riktlinjer för exploateringsavtal? 

Fråga fyra besvarades av samtliga 109 kommuner. 29 procent av de som svarade på 

frågan hade antagit riktlinjer. 71 procent av kommunerna hade inte antagit riktlinjer, 

varav 23 procent angav att de skulle börja upprätta riktlinjer och i 19 procent av 

kommunerna var riktlinjerna under framtagande. Svar på frågan presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Svaren från fråga 4 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, har antagit riktlinjer 32 29 % 

Under framtagande, inte antagna av 

kommunfullmäktige  

21 19 % 

Nej, men kommunen ska börja upprätta riktlinjer 25 23 % 

Nej, har inte antagit riktlinjer 31 29 % 

 



 

21 

 

Fråga 5. Har antagna riktlinjer påverkat ert arbete med exploateringsavtal? 

Fråga fem besvarades av 91 kommuner. 9 procent angav att riktlinjerna hade påverkat 

deras arbete med exploateringsavtal, medan 16 procent inte hade märkt någon skillnad. 

Det var 21 procent av kommunerna som inte hade upplevt någon skillnad ännu och 54 

procent hade inga antagna riktlinjer. Sammanfattning av dessa svar presenteras i tabell 

2. 

 

Tabell 2: Svaren på fråga 5 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, antagna riktlinjer har påverkat arbetet med 

exploateringsavtal 

8 9 % 

Inte upplevt det ännu 19 21 % 

Nej, antagna riktlinjer har inte påverkat arbetet med 

exploateringsavtal 

15 16 % 

Har inte antagit riktlinjer  49 54 % 

 

Fråga 6. Vad tror ni att riktlinjer för exploateringsavtal bidragit till? 

Denna fråga besvarades av 89 kommuner, eftersom det gick att välja flera 

svarsalternativ inkom 124 svar. 13 procent av kommunerna svarade att riktlinjerna 

bidrar till att det blir bättre kontakt med exploatören och 61 procent svarade att 

riktlinjerna bidrar till ökad tydlighet för exploatören. Exploateringsingenjörerna får 

ökad förståelse angående exploateringsavtal ansåg 30 procent av kommunerna, medan 

20 procent angav att riktlinjerna inte bidragit till något. 

 

Under svarsalternativet annat inkom dessa svar; “stöd när avtal skall skrivas”, “tydlig 

ansvarsfördelning”, “ökad intern förståelse, inte bara bland exploteringsingenjörer 

[sic]”, “diskussion av nyttor av exploateringen, att renodla diskussionen”, “transparens 

och förutsägbarhet” samt åtta kommuner svarade att de inte antagit riktlinjer. I tabell 3 

kan svar från fråga 6 utläsas.  
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Tabell 3: Svar fråga 6 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Bättre kontakt med exploatören  12 13 % 

Ökad tydlighet för exploatören  54 61 % 

Ökad förståelse för exploateringsingenjörer, 

angående innehåll och nytta av exploateringsavtal  

27 30 % 

Inte bidragit till något 18 20 %  

Annat 13 15 %  

 

Fråga 7.  Använder ni er av föravtal? 

Det var 88 kommuner som svarade på denna fråga. 32 procent av kommunerna angav 

att de använder föravtal, medan 68 procent angav att de inte använder föravtal. I tabell 4 

redovisas svaren från fråga 7.  

 

Tabell 4: Kommunernas svar på fråga 7 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja 11 13 % 

Oftast 17 19 % 

Nej 60 68 % 

 

Fråga 8. När antar ni exploateringsavtal? 

Denna fråga har 94 kommuner besvarat. Det varierade mellan kommunerna när de antar 

exploateringsavtal, 36 procent av kommunerna antar exploateringsavtal i samband med 

att detaljplanen antagits. Det var 29 procent som antar avtalen innan detaljplanen 

antagits, medan 4 procent antar dem efter detaljplanen antagits. 16 procent av 

kommunerna angav att det varierar och 15 procent arbetar inte med exploateringsavtal. 

Svar på frågan presenteras i tabell 5.  
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Tabell 5: Svaren på fråga 8 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

I samband med att detaljplanen antagits  34 36 % 

Innan detaljplanen antagits  27 29 % 

Efter detaljplanen antagits 4 4 % 

Olika från avtal till avtal 15 16 % 

Arbetar inte med exploateringsavtal 14 15 % 

 

Fråga 9. Vad tror ni lantmäterimyndighetens roll under samråd och granskning 

bidragit till? 

Denna fråga har blivit besvarad av 96 kommuner och 106 svar inkom, eftersom det var 

möjligt för respondenterna att kryssa i flera svarsalternativ. 26 procent av kommunerna 

ansåg att lantmäterimyndighetens roll har bidragit till mer korrekta exploateringsavtal 

och 13 procent svarade att det har bidragit till ökad kontakt med 

exploateringsingenjörer. 45 procent av kommunerna angav att deras roll inte bidragit till 

någonting. 

 

Under svarsalternativet annat, framkom det att lantmäterimyndighetens roll kommer att 

underlätta genomförandet av planen. Vissa kommuner vet inte vad 

lantmäterimyndighetens roll kommer att bidra med, anledningen till det var att de inte 

arbetat med några exploateringsavtal efter lagändringen. Ytterligare antaganden som 

framkom var att det har gått för kort tid sen lagändringen för att lantmäterimyndighetens 

roll ska ha hunnit påverka. Det framkom även att lantmäterimyndigheten inte är van att 

behandla exploateringsavtal, men finns det tid och kapacitet kan myndigheten vara en 

bra samrådspart. Slutligen framkom det att lantmäterimyndighetens roll kan leda till 

förseningar och missförstånd. I tabell 6 visas svaren från fråga 9.  
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Tabell 6: Svaren från fråga 9 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Mer korrekta exploateringsavtal 25 26 % 

Ökad kontakt med exploateringsingenjörer 12 13 % 

Inte bidragit till någonting 43 45 % 

Annat 26 27 % 

 

Fråga 10. Har förhandlingen mellan kommun och exploatör påverkats av lagändringen 

i PBL angående exploateringsavtal? 

106 svar har inkommit eftersom att respondenten kunde välja flera svarsalternativ. Det 

var 101 kommuner som besvarade frågan av dessa ansåg 13 procent att förhandlingen 

mellan exploatör och kommun har påverkats av lagändringen. 46 procent angav däremot 

att det inte hade skett någon förändring och 47 procent visste inte om förhandlingen 

mellan kommun och exploatör hade påverkats. Svaren presenteras i tabell 7. 

 

Tabell 7: Svar fråga 10 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, mer kontakt mellan parterna 7 7 % 

Ja, mer förhandling om fördelning av kostnader 6 6 %  

Nej, ingen förändring 46 46 % 

Vet inte om det har förändrats 47 47 % 

 

Fråga 11. Tror ni att exploatören kommer yttra sig mer vid en förhandling om ett 

exploateringsavtal i och med lagändringen i PBL angående exploateringsavtal? 

Denna fråga besvarade 67 kommuner. Av dessa kommuner antog 24 procent att 

exploatören kommer att yttra sig mer vid en förhandling angående exploateringsavtal 

efter lagändringen. 76 procent trodde inte att exploatören kommer att börja yttra sig 

mer, svaren redovisas i tabell 8.  
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Tabell 8: Kommunernas svar på fråga 11 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, exploatören kommer att yttra sig mer vid en 

förhandling 

16 24 % 

Nej, exploatören kommer inte att yttra sig mer vid 

en förhandling 

51 76 % 

 

Fråga 12. Har det blivit tydligare vilka kostnader som inte får läggas på exploatören 

sedan lagändringen trädde i kraft? 

I 69 enkäter har fråga 12 blivit besvarad. Av kommunerna påvisade 81 procent att det 

blivit tydligare vilka kostnader som får läggas på exploatören, medan 19 procent ansåg 

att det inte blivit tydligare.  I tabell 9 redovisas svaren på fråga 12. 

 

Tabell 9: Svaren från fråga 12 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Ja, det har blivit tydligare vilka kostnader som inte 

får läggas på exploatören 

56 81 % 

Nej, det har inte blivit tydligare vilka kostnader som 

inte får läggas på exploatören 

13 19 % 

 

Fråga 13. Hur ser ni på samarbetet mellan kommun, exploatör och 

lantmäterimyndighet efter lagändringen? 

Frågan har besvarats i 93 enkäter och det har inkommit 98 svar eftersom flera svar 

kunde väljas. 22 procent av kommunerna påvisade att samarbetet har förtydligats. 15 

procent menade att samarbetet har förbättrats efter lagändring och endast 2 procent av 

kommunerna ansåg att samarbetet har försämrats. 67 procent av kommunerna ansåg att 

samarbetet är oförändrat. Svaren på fråga 13 redovisas i tabell 10.  
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Tabell 10: Svaren på fråga 13 

Svarsalternativ Antal svar Procent 

Förbättrats 14 15 %  

Oförändrad 62 67 %  

Försämrats 2 2 % 

Förtydligats 20 22 % 

 

Fråga 14. Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att 

tillägga, kommentera gärna här. 

Tre av svaren som inkom under fråga fjorton ansågs vara av vikt för studien och citeras 

nedan. 

 

“Lantmäterimyndigheterna har fortfarande inga riktlinjer om hur de ska agera i 

avtalssituationerna. När kommunerna frågar så går det inte att få någon vägledning 

eftersom det inte finns några rekommendationer centralt från Lantmäteriet. 

Lantmäterimyndigheterna har också bara möjlighet att ge råd när någon part ber om det 

vilket gör att avtalen kan fröhandals [sic] så som tidigare.” 

 

“Vi tror att det är viktigt att ha riktlinjer i framtiden och kommer därför att arbeta med 

att ta fram sådana under året.” 

 

“Samarbetet har förtydligats mellan kommun och exploatör. Vad det gäller 

Lantmäteriets roll har vi hittills inte sett någon förändring.” 

4.2 Intervju 

Under respektive rubrik redovisas svar från respondenter som medverkade i 

intervjuundersökningen. 
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4.2.1 Lagändringens verkan på kommuners arbete med 

exploateringsavtal 

Samtliga kommuner som intervjuades ansåg att införandet av riktlinjer för 

exploateringsavtal inte har påverkat deras arbetssätt med exploateringsavtal. 

Riktlinjerna bidrar till tydlighet för exploatören (Kommun 2-5). Exploatör 1 ansåg att 

införandet av riktlinjer är bra och har uppmärksammat att exploatörerna behandlas mer 

jämställt av kommunen, vilket kan vara en konsekvens av att kommunen antagit 

riktlinjer. Enligt exploatör 2 har kommunen i och med riktlinjerna punkter som ska 

följas vid upprättandet av exploateringsavtal, vilket medför att det blir lättare för 

exploatören att följa exploateringsavtalet. 

 

Genomförandefrågorna bör vara framställda till samrådskedet (kommun 1). 

Lagändringen i PBL har bidragit till att kommun 1 och 2 påbörjat avtalsdiskussioner 

tidigare med exploatörer. Kommun 1 ansåg att detta kan leda till svårigheter för 

kommunen och exploatören, eftersom samtliga förutsättningar inte är kända vid 

samrådskedet samt att synpunkter från samrådet kan bidra till att vissa förändringar 

behöver ske i exploateringsavtalet. Exploatör 1 skulle vilja att exploatörer i ett tidigare 

skede ska få veta vad avtalet gäller och vilka kostnader som kommer att beröra dem. 

Exploatör 1 menade att exploateringsavtalen ofta upprättas försent i 

detaljplaneprocessen. 

 

Kommun 2 påpekade att en skillnad som lagändringen i PBL medfört är att 

exploatörsbestämmelserna är borttagna. Kommun 3 och 4 ansåg även att detta var en 

förändring som lagändringen medfört, att kommunen inte längre kan ta i anspråk mark 

för allmän plats från exploatören utan att ersättning utgår. Kommun 2 och 3 påpekade 

att det inte har färdigställts speciellt många detaljplaneprojekt med stöd av de nya 

reglerna i PBL. Kommun 5 antydde att lagändringen inte har förändrat kommunens 

framtagande av exploateringsavtal. 

 

Det är bra med förtydligandet i lagen angående att påföra exploatörer kostnader för 

vård, utbildning och omsorg (kommun 2 & 5). Kommun 3 tyckte det var positivt att inte 

påföra exploatören kostnader för byggnadsverk, men saknade möjligheten att i skäligt 

omfång kunna ta mark i anspråk för allmän plats utan ersättning som tidigare fanns i 

PBL. 



 

28 

 

4.2.2 Lantmäterimyndighetens roll 

KLM 1 arbetade för att lantmäterimyndigheten framöver ska vara delaktiga i 

projektgrupper under komplexa exploateringsprojekt. I mindre komplicerade projekt ska 

lantmäterimyndigheten finnas med som referensperson. Delaktigheten i 

projektgrupperna syftar till enligt KLM 1 att lantmäterimyndigheten ska komma in i ett 

tidigt skede i detaljplaneprocessen samt för att synpunkter från dem ska ha blivit 

tillgodosedda redan innan samråd och granskning. KLM 2 ansåg att det finns en väl 

fungerande modell inom kommunen, där alla berörda förvaltningar är delaktiga från 

början i projekten. KLM 2 menade att det inte blivit någon skillnad efter lagändringen i 

PBL, eftersom lantmäterimyndigheten redan är delaktiga i ett tidigt skede i processen. 

En följd av att lantmäterimyndigheten är delaktiga tidigt i processen ansåg KLM 2 

bidrar till att myndigheten i regel inte har synpunkter under samråd- och 

granskningstillfällena. 

 

KLM 2 och 3 hade inte tagit sig an rollen att ge råd om exploateringsavtal. I synnerhet 

ansåg KLM 2 att de hade förbättringspotential när det gäller rådgivningen. KLM 3 

indikerade att lantmäterimyndighetens rådgivning teoretiskt sätt kan leda till förbättring 

i avtalen. KLM 1 gav oftare råd tidigare i detaljplaneprocessen än under samrådet. KLM 

1 menade att om lantmäterimyndigheten hade några yttranden under granskningen 

kompletterandes de i detaljplanen. Yttrandena rörde i regel inte exploateringsavtalen. 

KLM 3 och 4 påvisade att det är få detaljplaner med exploateringsavtal som framställts 

med stöd av de nya reglerna i PBL. KLM 4 väntade på riktlinjer från Lantmäteriet om 

hur lantmäterimyndigheten ska agera gällande rådgivningen. KLM 4 konstaterade dock 

att rådgivningen antagligen inte kommer bidra till något eftersom de inte har högre 

kompetens än de på kommunen som upprättar avtalen. Kommun 1-3 har inte urskilt 

någon skillnad i exploateringsavtalen sedan det infördes i lagen att 

lantmäterimyndigheten ska ge råd. Kommun 5 var tveksam om vilka kunskaper 

lantmäterimyndigheten skulle kunna tillföra avtalen, eftersom kommunen besitter hög 

kompetens gällande avtalsfrågor. Kommun 4 hade sett förbättringar i avtalen efter att 

lantmäterimyndigheten påpekat brister, exempelvis att rättigheter och markindelningar 

blivit mer korrekta. 

 

Fördelen att lantmäterimyndigheten kan lämna synpunkter i ett tidigare skede och vara 

mer delaktiga ansåg KLM 1, 2 och 4 kan medföra att fastighetsbildningen genomförs 
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smidigare. KLM 4 ansåg att hela samhällsbyggnadsprocessen förbättras med deras 

medverkan. Exploatör 1 och 3 påvisade att det var positivt att lantmäterimyndigheten är 

delaktig i ett tidigt skede för att kunna avhjälpa eller hitta lösningar på fel och brister i 

avtalen. 

4.2.3 Exploatörers möjlighet att påverka exploateringsavtal 

Samtliga exploatörer som medverkade i intervjuundersökningen hade kontakt med 

kommunen vid framställandet av exploateringsavtal. Exploatör 2 och 4 hade 

kontinuerliga avstämningar med kommunen under framställandet av 

exploateringsavtalet. Exploatör 1, 3 och 5 fick ta del av ett utkast på 

exploateringsavtalet från kommunen och sedan yttra sig om avtalet. Exploatör 3 ansåg 

att exploatören kan få igenom sitt förslag om ändring i exploateringsavtalen, men ibland 

är inte exploatören och kommunen överens om kostnadsfördelningen. Kommun 4 

framförde att de alltid diskuterar kostnadsfördelning med exploatören och att 

exploatören, efter lagändringen i PBL, antagligen blivit mer informerad och därmed mer 

kritisk. 

 

Exploatör 1 ansåg att exploatören har en beroende sits gentemot kommunen i och med 

kommunens planmonopol, men antydde att det började ske en förändring. Då exploatör 

1 hade fått intryck av att kommunen börjat resonera att vissa kostnader inte borde 

påföras exploatören. Efter lagändringen i PBL har exploatörens förhandlingssituation 

och beroendeställning minskat, eftersom kommunen inte längre får ta mark i anspråk för 

allmän plats utan att ersättning utgår. Exploatören kan exempelvis själv lägga fram ett 

förslag på värdering av mark (Exploatör 1). Kommun 3 påvisade även att förhandlingen 

med exploatören gällande mark för allmän plats kommer att förändras. Det har enligt 

kommun 2 förekommit situationer där exploatörer avvaktat med att ansöka om en 

detaljplan tills efter lagändringen, för att undvika exploatörsbestämmelserna. 

4.2.4 Samverkan 

Mellan kommun och lantmäterimyndighet 

KLM 1 och 3 angav att de svarar på frågor från kommunen kontinuerligt under 

framtagandet av exploateringsavtal, vilket är en fördel med att ha ett KLM. KLM 2 
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framförde att de inte har någon kontakt med kommunen när exploateringsavtalen skrivs, 

men att myndigheten däremot är delaktiga under detaljplaneprocessen. KLM 2 önskade 

att de skulle vara mer delaktiga under avtalsskrivandet. Det skulle underlätta 

genomförandet och kanske medföra att lantmäterimyndigheten inte behöver behandla 

frågor under fastighetsbildningen som uppkommit till följd av att exploateringsavtalet är 

utformat på ett visst sätt. KLM 4 angav att de endast var ett stöd för kommunen under 

detaljplaneprocessen. KLM 1 påpekade att de inte märkt av lagändringen, men arbetar 

för att öka samarbetet. KLM 1 ansåg även att det är bra att lantmäterimyndigheten 

kommer in i ett tidigt skede i projekten, problem kan lösas och hela 

förrättningsprocessen blir billigare och går snabbare. 

 

Kommun 4 och 5 hade inte upplevt någon skillnad i arbetssättet gentemot 

lantmäterimyndigheterna, efter lagändringen i PBL, eftersom de redan innan arbetat 

nära och fått rådgivning från dem. En skillnad efter lagändringen var enligt kommun 1 

att lantmäterimyndigheten kan medverka mer aktivt i projektgrupper. Kommun 3 

framförde dock att de sällan har kontakt med lantmäterimyndigheten under 

avtalsskrivningen, eftersom de flesta frågorna i avtalen inte är lantmäterianknutna. 

Mellan lantmäterimyndighet och exploatör 

Lantmäterimyndigheten har inte någon kontakt med exploatören under framställandet 

av exploateringsavtalet, men vid en eventuell fastighetsbildning (KLM 1-4). Samtliga 

exploatörer som intervjuades delade åsikt med lantmäterimyndigheterna, att de endast 

har kontakt med lantmäterimyndigheten under fastighetsbildningen. 

Mellan kommun och exploatör 

Kommun 1 och 3 använde en form av föravtal. Utifrån tidigare erfarenhet insåg 

kommun 5 att de bör vara tydligare mot exploatören i ett tidigare skede, därför har de 

från och med 2016 börjat arbeta med föravtal. Kommun 2 hade möte med exploatören 

när behovet fanns. Informationsbehovet varierade beroende på hur ofta exploatören 

uppfört bebyggelse med stöd av exploateringsavtal. Vid framtagandet av 

exploateringsavtal framförde kommun 3 att de har en dialog både med exploatören och 

internt för att uppnå den bästa lösningen. Kommun 4 diskuterade endast detaljplanen 

med exploatören för att sedan utifrån planen skriva exploateringsavtal. Kommun 1 och 
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2 angav att en skillnad efter lagändringen är att diskussioner och förhandlingar påbörjas 

tidigare med exploatören. 

 

Samtliga exploatörer som intervjuades har kontakt med kommunen genom yttranden 

om exploateringsavtalen. Exploatör 1 ansåg att diskussioner och förhandlingar med 

kommunen har börjat bli friare. Exploatör 1 samverkade mer med kommunen när det 

rör exploateringsavtal än vid markanvisningsavtal.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Val av metod samt resultat från enkät- och intervjuundersökningen diskuteras i detta 

avsnitt. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag till fortsatta studier. 

5.1 Metod 

Telefonintervjuer kan bidra till mindre utredande svar från respondenterna än vad 

personliga intervjuer gör (Irvine et al., 2013). Det beaktades vid utformningen av 

intervjufrågorna samt att en testintervju genomfördes och därmed erhölls tillräckligt 

utredande svar. En brist i denna intervjuundersökning var att vissa av exploatörerna inte 

var väl insatta i lagändringen i PBL. För att motverka denna brist försökte författarna 

erhålla kontaktuppgifter till insatta exploatörer via exploateringsingenjörerna som 

intervjuades. Om exploatörerna som deltog i undersökningen hade haft mer kunskap om 

lagändringen hade antagligen en större insyn angående hur lagändringen påverkat 

exploatörer erhållits. 

 

I intervjuundersökningen medverkade 14 respondenter. I en av kommunerna som ingick 

i intervjuundersökningen avböjde ett KLM att medverka på en intervju, detta anses dock 

inte haft någon inverkan på resultatet. Ett ökat urval i intervjuundersökningen hade 

antagligen inte lett till någon större skillnad i resultatet, eftersom det gått relativt kort tid 

sedan lagändringen i PBL. Enkäten indikerar även att det är relativt få kommuner som 

antagit riktlinjer och få ansåg att riktlinjerna påverkat deras arbete, vilket styrker att ett 

ökat urval antagligen inte hade påverkat resultatet. Om intervjuundersökningen hade 

inkluderat en kommun där lantmäteriärenden handläggs av Lantmäteriet, skulle 

eventuellt ett bredare perspektiv på hur lantmäterimyndigheterna har tagit sig an rollen 

under samråd och granskning erhållits. 

 

Enkätfrågorna borde ha testats innan enkäten skickades ut, eftersom det insågs under 

studiens gång att fråga sju och åtta inte skulle bidra till att besvara frågeställningarna. 

Dessa frågor kunde tagits bort, svarsalternativen bearbetas mer och analyssvårigheter av 

vissa frågor hade kunnat undvikas om enkäten hade testats innan. Ett test av enkäten 

skulle även bidragit till att den hade blivit tydligare för respondenterna att besvara. 

Valet att använda enkät som metod implementerades längre in i studien, därför ansågs 

det att ett test av enkäten inte skulle hinnas med för att hålla tidsplanen. 
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Bortfallet av kommuner i enkäten kan bero på att den inte nådde fram till rätt person 

inom kommunerna. Detta försökte författarna eliminera genom att hitta direktmejl till 

aktuella respondenter i kommunerna samt i följebrevet önska att mejlet skulle 

vidarebefordras om det hade hamnat fel. En del respondenter återkopplade via mejl att 

de inte hade möjlighet att besvara enkäten. Detta på grund av tidsbrist eller att 

kommunerna inte arbetade med exploateringsavtal, vilket även kan vara en förklaring 

till bortfallet. En påminnelse om att besvara enkäten skickades ut till kommunerna för 

att uppnå en högre svarsfrekvens, vilket uppnåddes. Bortfallet kontrollerades genom att 

två frågor i enkäten hade till syfte att undersöka spridningen mellan kommunerna, både 

geografiskt och storleksmässigt, därmed kan det konstateras att bortfallet är 

slumpmässigt. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Lagändringens verkan på kommuners arbete med 

exploateringsavtal 

Propositionens (2013/14:126) syfte med lagändringen i PBL var att exploatörerna i ett 

tidigt skede ska veta vad kommunen har för avsikter inför en förhandling. Av 

intervjuerna framgick det att riktlinjerna kommer att bidra till ökad tydlighet för 

exploatörerna, även majoriteten av de kommuner som besvarade enkäten ansåg att 

tydligheten för exploatörerna kommer att öka. Detta tyder på att riktlinjerna påverkar 

exploatörerna positivt. Från intervjuerna framgick det att antagna riktlinjer inte har haft 

någon större inverkan på kommunens arbetssätt. Det styrks även från svaren i enkäten 

eftersom att det endast var nio procent av kommunerna som hade märkt att riktlinjerna 

påverkat arbetet med exploateringsavtal. Det innebär att lagändringen gällande riktlinjer 

påverkar exploatörerna mer än kommunerna. En del kommuner ansåg att riktlinjer kan 

bidra till ökad tydlighet för exploateringsingenjörer, vilket kan leda till att exploatörerna 

blir mer likabehandlade inom varje kommun. Exploatör 1 har uppmärksammat att det 

blivit mer jämställt och ansåg att det kan vara en konsekvens av att kommunen antagit 

riktlinjer. 

 

Kalbro och Smith (2008) kom fram till att ökad förutsägbarhet för exploatör och 

kommun är av godo. Lagändringen i PBL har nu gjort att detta uppfyllts. Riktlinjerna 



 

34 

 

har ökat tydligheten för exploatören och 81 procent av kommunerna i 

enkätundersökningen påvisade att efter lagändringen har det blivit tydligare vilka 

kostnader som inte får påföras exploatören. 

 

Från intervjuerna framgick det att en följd av lagändringen i PBL som speglats i 

kommunens arbetssätt är att avtalsdiskussioner och förhandlingar med exploatörer har 

påbörjats tidigare i detaljplaneprocessen än vad de gjorde innan lagändringen. Detta kan 

vara en effekt av att lantmäterimyndigheterna nu efter lagändringen ska vara delaktiga 

under samrådet. Exploatör 1 ansåg att det är positivt om avtalsdiskussioner påbörjas 

tidigare för att öka tydligheten gällande avtalets innehåll för exploatören. Kommun 1 

menade att om exploateringsavtalen skrivs tidigare kan det leda till att avtalen kommer 

att behöva redigeras efter samrådet. Författarna anser att den ökade tydligheten som en 

förhandling i ett tidigt skede medför överväger nackdelen med att exploateringsavtal 

kan behöva redigeras. 

 

När lagändringen i PBL trädde i kraft togs de tidigare exploatörsbestämmelserna bort, 

vilket medför att kommunerna inte längre kan ta i anspråk mark för allmän plats utan att 

betala ersättning. Det framgick från intervjuerna att det leder till en förändring i 

förhandlingen. Kommunernas arbete med exploateringsavtal kommer att påverkas 

genom att de kommer att behöva planera mera när det gäller frågor rörande att ta mark i 

anspråk för allmän plats. I dagsläget är det dock svårt att dra en slutsats om hur det 

påverkas, eftersom att det är få planer som avslutats med stöd av de nya reglerna i PBL. 

5.2.2 Påverkan av lantmäterimyndighetens roll 

När lantmäterimyndigheten är mer delaktig i detaljplaneprocessen kan oklarheter i 

exploateringsavtalen förtydligas, genom att formuleringar i avtalen kan korrigeras innan 

avtalet vinner laga kraft. Det kan leda till att fastighetsbildningsprocessen och 

genomförandet av planen sker smidigare. Några av de lantmäterimyndigheter som 

medverkade i intervjun hade redan innan lagändringen i PBL uppmärksammat att det är 

positivt när lantmäterimyndigheten är med från början i projekten. Det tyder på att 

lantmäterimyndigheternas mer aktiva roll i detaljplaneprocessen bör få en effekt i 

framtiden. 
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Enkätundersökningen resulterade i en delad mening om vad lantmäterimyndighetens 

roll egentligen bidrar till i exploateringsavtalen. 45 procent av kommunerna påvisade att 

lantmäterimyndighetens roll under samråd och granskning inte bidragit till någonting 

och 26 procent trodde att lantmäterimyndighetens mer aktiva roll kommer att bidra till 

mer korrekta avtal. 

 

Under samrådet ska lantmäterimyndigheten ge råd om exploateringsavtalets innehåll. 

Intervjuundersökningen resulterade i en delad mening om vad lantmäterimyndigheten 

kan bidra till under samrådet. Vissa respondenter ansåg att det kommer bli en 

förbättring i avtalen medan några menade att kommunen har den kunskap som krävs. 

Några av de lantmäterimyndigheterna som medverkade i intervjuundersökningen angav 

att de inte tagit sig an den rådgivande rollen, men att det fanns förbättringspotential. Det 

framgick från både enkät- och intervjuundersökningen att Lantmäteriet inte har tagit 

fram riktlinjer om vad lantmäterimyndigheterna ska ge råd om i exploateringsavtalen 

under samrådet. I och med detta är det svårt att uttala sig om vad 

lantmäterimyndigheterna tillför i exploateringsavtalen. Det har även gått relativt kort tid 

sedan lagändringen och därmed finns det få planer som avslutats med stöd av de nya 

reglerna i PBL. Det utgör att de lantmäterimyndigheter som deltog i undersökningen 

inte har hunnit implementera denna roll ännu och det känns då missvisande att dra 

slutsatser om hur lantmäterimyndighetens roll har påverkat. 

5.2.3 Exploatörers möjlighet att påverka exploateringsavtal 

Det framkom från intervjuerna att exploatörerna är delaktiga i exploateringsavtalen 

genom att de får yttra sig om avtalen som kommunerna framställer. Dialogerna mellan 

exploatörer och kommuner under framställandet av exploateringsavtalen varierade, men 

kostnadsfördelning diskuterades alltid vid förhandling. Respondenterna från både enkät- 

och intervjuundersökningen ansåg att införandet av riktlinjer för exploateringsavtal 

kommer att ge ökad tydlighet åt exploatörerna. Riktlinjerna bidrar även till att 

exploatörerna blir mer insatta, vilket kan leda till att de motsätter sig mer och får då en 

mer påverkande roll.  

 

Kommunen har planmonopol när det gäller detaljplaner, vilket utgör att exploatören har 

en beroende sits gentemot kommunen. Efter lagändringen i PBL får kommunerna inte ta 

mark i anspråk för allmän plats utan att ersättning utgår, vilket har bidragit till att 
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förhandlingssituationen för exploatörerna har stärkts. I synnerhet kan exploatörerna nu 

lägga fram förslag på värdering av den mark som ska tas i anspråk för allmän plats och 

på det sättet har de större möjlighet att påverka kostnadsfördelningen i 

exploateringsavtalen. 

 

Enkätundersökningen påvisade att förhandlingen mellan kommun och exploatör inte har 

påverkats av lagändringen i PBL än, dock trodde vissa kommuner att exploatören 

kommer yttra sig mer under en förhandling. Det medför en förhoppning om att 

exploatörerna faktiskt kommer att börja yttra sig mer och därmed balanseras olika 

intressen i exploateringsavtalen. 

5.2.4 Samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och 

exploatör 

Intervjuundersökningen påvisade att lantmäterimyndigheten arbetar nära kommunen i 

de frågor som rör detaljplanen, men inte lika nära dem när det gäller exploateringsavtal. 

Förhoppningsvis kommer lagändringen i PBL att bidra till ökat samarbete, eftersom 

lantmäterimyndigheten har en roll under samrådet att ge råd om exploateringsavtalets 

innehåll. Kommunen samverkade med exploatören vid upprättande av 

exploateringsavtal, denna dialog är olika beroende på hur stort informationsbehov 

exploatören har och projektets komplexitet. Exploatören har möjlighet att yttra sig om 

kommunens förslag. Detta visar på att kommunen samverkar med både exploatören och 

lantmäterimyndigheten. 

 

Det framgick i intervjuerna att det är positivt om lantmäterimyndigheten kommer in i ett 

tidigare skede i projekten och att myndigheten är mer delaktig i avtalsskrivandet. Det 

medför att förrättningsprocessen löper smidigare, problem kan lösas under 

avtalsskrivandet och därmed undvikas under fastighetsbildningen. Från intervjuerna 

framgick det även att lantmäterimyndigheten i dagsläget inte har stor delaktighet i själva 

avtalsskrivandet. En av lantmäterimyndigheterna som deltog i intervjuundersökningen 

önskade att lantmäterimyndigheten skulle vara delaktiga i upprättandet av 

exploateringsavtal. Utifrån detta samt att lantmäterimyndigheten efter lagändringen 

kommer in i ett tidigare skede i processen, kommer samverkan mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör troligen att intensifieras. Det har gått för kort tid för 

att kunna urskilja om samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör 
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har påverkats av lagändringen, men med detta som grund anser författarna att 

samverkan kommer att öka. 

Intervjuerna påvisade att en fördel med att kommunen har ett KLM är att kommunen 

kan ställa frågor under processens gång. Detta kan bidra till att lagändringen i PBL inte 

får någon stor effekt på de kommuner som redan har ett KLM i och med att de redan 

innan lagändringen samarbetade i den mån det behövs. Det ska påpekas att Lantmäteriet 

inte har medverkat i intervjuundersökningen och det blir då missvisande att uttala något 

om hur lagändringen i PBL påverkat dem. 

 

Den generella uppfattningen av kommunerna som besvarat enkäten är att samarbetet är 

oförändrat mellan kommun, exploatör och lantmäterimyndighet efter lagändringen i 

PBL. 37 procent av kommunerna ansåg att lagändringen medfört att samarbetet blivit 

förbättrat eller förtydligats mellan samtliga parter. Det har även framkommit att 

samarbetet mellan kommunen och exploatören blivit tydligare, men att 

lantmäterimyndighetens roll ännu inte påverkat. 

5.3 Slutsatser 

Studiens syfte var att beskriva hur samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet 

och exploatör fungerar gällande exploateringsavtal samt hur lagändringen i PBL 

angående exploateringsavtal påverkat dessa parter. Följande slutsatser har dragits utifrån 

studiens frågeställningar. 

Hur har lagändringen i PBL påverkat kommuners arbete med exploateringsavtal? 

Lagändringen i PBL har bidragit till att förhandlingar mellan kommun och exploatör 

påbörjats i ett tidigare skede. Dessutom får kommunerna inte längre ta i anspråk mark 

för allmän plats utan ersättning, vilket leder till ökad förhandling om kostnadsfördelning 

med exploatören. Det har blivit tydligare vilka kostnader som inte får påföras 

exploatören. Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal har generellt inte påverkat 

kommunernas arbetssätt.  
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På vilket sätt har lantmäterimyndighetens roll i detaljplaneprocessen påverkat 

exploateringsavtalen? 

Lantmäterimyndighetens mer aktiva roll i detaljplaneprocessen bidrar till att oklarheter 

och brister kan avhjälpas under framställandet av exploateringsavtal. Det blir en 

effektivare fastighetsbildning och det påskyndar genomförandet av planen. Dock är det 

svårt att fastställa vad lantmäterimyndigheten mer aktiva roll bidrar till i 

exploateringsavtalen, eftersom det är få genomförda projekt efter lagändringen i PBL. 

På vilket sätt har exploatörer möjlighet att påverka exploateringsavtal? 

Beroendeställningen som exploatörerna har gentemot kommunen i och med det 

kommunala planmonopolet har efter lagändringen i PBL minskat. Det har blivit 

tydligare för exploatörerna om exploateringsavtalens innehåll, eftersom kommunerna 

har antagit riktlinjer för exploateringsavtal. Exploatörerna har fått mer att anföra under 

förhandlingar med kommunen och kan därmed påverka exploateringsavtalen. 

Vilken inverkan har lagändringen haft på samarbetet mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör? 

I nuläget har lagändringen i PBL inte haft någon större inverkan på samarbetet mellan 

kommun, lantmäterimyndighet och exploatör, men det har både förbättrats och 

förtydligats. Det tyder på att samarbetet mellan parterna på sikt antagligen kommer att 

öka. Om lantmäterimyndigheten blir mer delaktig i avtalsskrivandet kommer det att leda 

till ökad samverkan mellan dessa tre parter. 

5.3.1 Förslag till fortsatta studier 

Det har gått för kort tid för att dra för långtgående slutsatser om hur lagändringen i PBL 

har påverkat samverkan. Det skulle därför vara av relevans och intresse att en liknande 

studie genomförs om några år, när fler kommuner antagit riktlinjer och framställt fler 

exploateringsavtal med stöd av de nya reglerna i PBL. 

 

Studien kan även vidareutvecklas genom att jämföra stora och små kommuner angående 

hur de arbetar med exploateringsavtal. Genom att undersöka om lagändringen i PBL har 

påverkat olika beroende på kommunens storlek. 
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Det skulle även vara av intresse att genomföra en studie som baseras på en jämförelse 

av arbetssättet med exploateringsavtal mellan KLM och Lantmäteriet. Studera om det är 

någon skillnad mellan hur myndigheterna har tagit sig an rollen att ge råd om 

exploateringsavtalets innehåll under samrådet.  
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Bilaga 1 Enkät 

Exploateringsavtal 
Den här enkäten innehåller 14 frågor 

Exploateringsingenjörer 

1 Vill kommunen vara anonym? * 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

2 Vilken kommun tillhör ni? 

Skriv ditt svar här: 

  
 

3 Hur stor är er kommun? 

Välj bara en av följande: 

 Under 50 000 invånare 

 Mellan 50 00090 000 invånare 

 Över 90 000 invånare 

4 Har ni antagit riktlinjer för exploateringsavtal? * 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Under framtagande, inte antagna av kommunfullmäktige 

 Nej, men kommunen ska börja upprätta riktlinjer 

 Nej 

Kommentera dina val här: 

 

.. 



 

 

 

5 Har antagna riktlinjer påverkat ert arbete med exploateringsavtal? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Inte upplevt det ännu 

 Nej 

 Har inte antagit riktlinjer 

6 Vad tror ni att riktlinjer för exploateringsavtal bidragit till? 

Välj alla som stämmer: 

 Bättre kontakt med exploatören 

 Ökad tydlighet för exploatören 

 Ökad förståelse för exploateringsingenjörer, angående innehåll och nytta av exploateringsavtal 

 Inte bidragit till något 

 Annat:  
 

7 Använder ni er av föravtal? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Oftast 

 Nej 

Kommentera dina val här: 

  

. 

 



 

 

 

8 När antar ni exploateringsavtal? 

Välj bara en av följande: 

 I samband med att detaljplanen antagits 

 Innan detaljplanen antagits 

 Efter detaljplanen antagits 

 Olika från avtal till avtal 

 Arbetar inte med exploateringsavtal 

Kommentera dina val här: 

  

. 

9 Vad tror ni lantmäterimyndighetens roll under samråd och granskning bidragit till? 

Välj alla som stämmer: 

 Mer korrekta exploateringsavtal 

 Ökad kontakt med exploateringsingenjörer  

 Inte bidragit till någonting 

 Annat: 

 
 

10 Har förhandlingen mellan kommun och exploatör påverkats av lagändringen i PBL 

angående exploateringsavtal? 

Välj alla som stämmer: 

 Ja, mer kontakt mellan parterna 

 Ja, mer förhandling om fördelning av kostnader 

 Nej, ingen förändring 

 Vet inte om det har förändrats 

 



 

 

 

11 Tror ni att exploatören kommer yttra sig mer vid en förhandling om ett 

exploateringsavtal i och med lagändringen i PBL angående exploateringsavtal? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

Kommentera dina val här: 

  

 

12 Har det blivit tydligare vilka kostnader som inte får läggas på exploatören sedan 

lagändringen trädde i kraft? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

13 Hur ser ni på samarbetet mellan kommun, exploatör och lantmäterimyndighet efter 

lagändringen? 

Välj alla som stämmer: 

 Förbättrats 

 Oförändrad  

 Försämrats 

 Förtydligats 

14 Om ni har några kommentarer till någon/några frågor eller något övrigt att tillägga, 

kommentera gärna här. 

Skriv ditt svar här: 

  

 

  



 

 

 

Bilaga 2 Följebrev till enkät 

Hej, till dig som har sakkunskap inom mark och exploatering 

 

Vi är två studenter, Frida Ansin och Matilda Rödin, från Högskolan i Gävle som läser 

lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning och skriver ett examensarbete 

om exploateringsavtal. Ifall att denna enkät inte hamnar hos rätt person/avdelning skulle 

vi vara tacksamma att ni vidarebefordra detta till någon som arbetar med exploatering. 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur samverkan mellan kommun, 

lantmäterimyndighet och exploatör fungerar gällande exploateringsavtal samt hur 

lagändringen i PBL angående exploateringsavtal påverkat dessa parter. Denna 

webbenkät skickas ut till samtliga kommuner i Sverige och genomförs för att få en 

översiktlig bild om hur avtalen hanteras och hur samarbetet fungerar i olika kommuner 

över landet.  

 

Enkäten är frivillig, men vi är mycket tacksamma om du tar dig tid till att svara på 

enkäten, eftersom du besitter goda kunskaper inom område.  

 

Frågorna i enkäten behandla lagändringen i PBL angående exploateringsavtal, 

antagande av riktlinjer för exploateringsavtal, lantmäterimyndighetens mer aktiva roll i 

detaljplaneprocessen samt förhandling med exploatör. Även om ni inte arbetar med 

exploateringsavtal eller antagit riktlinjer är det av vikt för oss att ni deltar i enkäten. 

Enkäten består av 14 frågor med svarsalternativ och det går att lämna kommentarer på 

de flesta frågorna om ni vill förtydliga eller tillägga något.  

 

Enkäten kan besvaras till och med den 4 maj 2016. Länk till enkäten, 

http://limesurvey.e-tools.se/index.php?sid=66568&lang=sv Vill ni att kommunen ska 

vara anonym väljer ni det på fråga ett i enkäten.  

 

Resultatet från enkäten kommer att redovisas i examensarbetet. Examensarbetet kan 

sändas till er via mejl på förfrågan. Har du några frågor angående enkäten eller 

examensarbetet är du välkommen att höra av dig till oss.  

 

Tack på förhand för din medverkan 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Frida Ansin    Matilda Rödin 

Tel: xxx-xxx xx xx   Tel: xxx-xxx xx xx 

  



 

 

 

Bilaga 3 Intervjufrågor till exploateringsingenjör 

Berätta lite kort om dig  

  

Riktlinjer och arbetssätt för exploateringsavtal 

●  Beskriv hur framtagandet av riktlinjer har påverkat ert arbete med 

exploateringsavtal? 

● Beskriv ert arbetssätt vid framtagandet av ett exploateringsavtal? Vilka steg 

ingår i framtagandet? 

● Upplever ni någon skillnad i ert arbetssätt eller i förhandlingen med exploatören 

efter lagändringen i PBL? Vilka? 

  

Detaljplaneprocessen 

● På vilket sätt anser ni att detaljplaneprocessen har påverkats av att 

lantmäterimyndigheten har fått en mer aktiv roll? Hur har det påverkat er? 

● Ser ni någon skillnad i exploateringsavtalen på grund av att 

lantmäterimyndigheten ger råd om avtalens innehåll? Om ja, vilka? 

  

Lagändringen 

● Vad anser ni om förtydligandet i lagen, att det är förbjudet att påtvinga 

exploatören kostnader för byggande av vård, utbildning och omsorg? 

● Hur tror ni lagändring påverkar exploatören vid framtagandet av 

exploateringsavtal? 

  

Övrigt 

● Har ni något annat att tillägga? 

 

   



 

 

 

Bilaga 4 Intervjufrågor till lantmäterichef 

Berätta lite kort om dig 

  

● På vilket sätt anser ni att detaljplaneprocessen har påverkats av att 

lantmäterimyndigheten har fått en mer aktiv roll? 

● Hur har ni tagit er an den nya rollen att ge råd om exploateringsavtalets innehåll? 

● Tror ni att lantmäterimyndighetens rådgivning bidrar till någon förbättring i 

exploateringsavtalen? Varför? 

● Upplever ni att ert yttrande under granskningen tillfört något i 

exploateringsavtalen, har det funnits brister i avtalen? 

● Upplever ni att ert yttrande under granskningen tillfört något i 

detaljplaneprocessen? 

● Har ni någon kontakt med exploatören? 

● Har ni något annat att tillägga? 

  

  



 

 

 

Bilaga 5 Intervjufrågor till exploatör 

Berätta lite kort om dig 

  

● Beskriv framtagandet av ett exploateringsavtal, på vilket sätt är ni delaktiga? 

● Anser ni att riktlinjer för exploateringsavtal har bidragit till att det blivit 

tydligare vad som ska ingå i exploateringsavtalet? 

● Har ni någon kontakt med lantmäterimyndigheten? Om ja, hur har den ändrats 

sedan 2015? 

● Upplever ni att lantmäterimyndighetens rådgivning samt medverkan under 

granskning bidragit till någon förbättring i exploateringsavtalen? 

● Vad anser ni om förtydligandet i lagen, att det är förbjudet att påtvinga er 

kostnader för byggande av vård, utbildning och omsorg? 

● Har ni tidigare blivit påtvingade kostnader för byggande av vård, utbildning och 

omsorg? Om ja, hur? 

● På vilket sätt anser ni att lagändringen i PBL angående exploateringsavtal har 

påverkat er som exploatörer? 

● Har ni något annat att tillägga? 

 


