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I 

 

Förord 

 
Med det här examensarbetet avslutar vi våra studier på Högskolan i Gävle och 

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning. Vi vill ge ett stort tack till vår 

handledare Marina Edlund för att ha väglett oss genom det här arbetet. Vi vill även 

tacka alla som har ställt upp på intervjuerna och gjort studien möjlig.  

 

 

Gävle, 2016-06-01 

Kajsa Blomdahl och Johanna Nyman  



 

II 

 

Sammanfattning 

 

När mark exploateras stiger i regel fastighetsvärdet i och med utökade byggrätter eller 

att fastigheter kan styckas av. Exploatering av mark innebär att kommunen har 

skyldighet att anlägga allmän platsmark. Kommunen har möjlighet till kostnadstäckning 

genom gatukostnadsersättning om exploatörer eller fastighetsägare bedöms ha nytta av 

anläggningen. Gatukostnadsersättning kan användas för att återföra den värdeökning 

som uppstår vid markexploateringen. Syftet med denna studie var att beskriva hur 

kommuner tillämpade gatukostnadsersättning som ett värdeåterförande medel vid 

kommunala investeringar och vilka effekter som uppstod vid tillämpningen. Som metod 

utfördes semistrukturerade telefonintervjuer med experter inom exploatering från sju 

kommuner i Stockholmsregionen. Resultatet visade att kommuner tillämpade 

gatukostnadsersättning genom exploateringsavtal eller markanvisningsavtal i större 

utsträckning än gatukostnadsutredning. Det berodde på att det var enklare att använda 

genomförandeavtal. Gatukostnadsersättning tillämpades för att återföra en värdeökning. 

För att bedöma ersättningen måste nytta kunna påvisas. Uttag av gatukostnadsersättning 

var relativt lika vid alla tillvägagångssätt. Effekter som uppstod vid tillämpning av 

gatukostnadsersättning var att process var lång och kostsam och det uppstod en 

ekonomisk risk för kommunen. Genom att kommunerna tog ut gatukostnadsersättning 

hade de en god ekonomi med nöjda kommuninvånare. 

 

Nyckelord: Värdeåterföring, gatukostnadsersättning, värdestegring, kommunala 

investeringar 
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Abstract 
 

Real property values rises when increased building rights and subdivision is enabled 

through land development. New infrastructure enables greater accessibility which also 

leads to increased real property values. Development of the land implies that the 

municipality has a duty to build public places. The municipality has the possibility of 

compensation for the expenses if the developer or real property owner is deemed to 

have benefits of the construction. Street expenses can be used to capture the increased 

land value when land is developed. The aim of this study was to describe how 

municipalities employed the street expenses as a value capturing instrument and the 

effects that arose. As a method semi-structured telephone interviews were conducted 

with experts in land development from seven municipalities in the region of Stockholm. 

The results showed that municipalities employed streets expenses through development 

agreement or land use agreements to a greater extent than street expense investigations. 

Agreements were easier to use than street expense investigations. Street expenses were 

used to capture an increased value. The compensation must be related to the use of the 

street. Charges for street expenses were relatively similar for all instruments. Arising 

effects was that the process was long and costly and there was a financial risk for the 

municipality. Street expenses led to a good economy for the municipalities and satisfied 

inhabitants. 

 

Keywords: Value capture, street expenses, increased value, municipal investments 

 

  



 

IV 

 

Förkortningar och författningar 
 

 

LOU Lag om offentlig upphandling 

 

KomL Kommunallag 

 

PBL Plan- och bygglagen 

 

Prop. Proposition 

 

SFS Svensk författningssamling 

  

SOU Statens offentliga utredningar 

 

RF Regeringsformen 
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Begrepp och definitioner 
 

Ekonomisk nytta Värdestegring som sker på en fastighet vid exploatering. 

 

Exploatör/Byggherre Den som utför ett byggprojekt vid markexploatering.  

I den här studien används exploatör och byggherre 

synonymt.   

  

Gatukostnadsutredning En utredning som kommunen upprättar för att utreda 

gatukostnader för privata fastighetsägare.  

 

Kommunala investeringar Investeringar som kommunen gör i infrastruktur. 

 

Privata fastighetsägare Småhusägare som inte antar exploatörsroll vid 

markexploatering. 

 

Respondent Svarande i en intervju. 
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1. Introduktion 
 

Introduktionskapitlet presenterar bakgrund till ämnet och problemställning till syfte och 

frågeställning. Kapitlet innehåller även avgränsningar och arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

När en fastighetsägare gör investeringar för att förbättra sin fastighet ökar värdet på 

fastigheten och det är något som fastighetsägaren har rätt att tillgodogöra sig (Statens 

offentliga utredningar [SOU] 1957:43). Det finns däremot situationer när det inte är 

fastighetsägaren själv som bidrar till markvärdeökningen på fastigheten. Det kan till 

exempel vara när kommuner förändrar markanvändningen vilket leder till kommunala 

investeringar. Den som medverkat till värdestegringen kan anses ha rätt att tillgodogöra 

sig värdet, medan den som inte medverkat inte borde har rätt till värdestegringen 

(Sjödin, Ekbäck, Kalbro & Norell, 2011).  

 

Idag sker ett ökat byggande och när obebyggd mark exploateras ökar värdet på marken 

vilket ger en vinst till exploatörer och fastighetsägare. I och med en ökad exploatering 

belastas kommunerna av ökade kostnader för följdinvesteringar som skolor, daghem 

och annan samhällsservice (Kalbro, 2009). Vid en värdestegring till följd av kommunala 

investeringar som gator och grönområden, kan kommunen till viss del finansiera dessa 

med hjälp av gatukostnadsersättning (Kalbro & Lindgren, 2015). Genom 

gatukostnadsersättningen åläggs exploatören att finansiera eller bygga till exempel gator 

och allmän platsmark i ett exploateringsavtal. Kommunen kan även ålägga privata 

fastighetsägare i ett exploateringsområde att betala ersättning för gatukostnader för att 

täcka kommunens utgifter. Kommunen kan lägga dessa kostnader på exploatörer eller 

privata fastighetsägare under förutsättning att det finns lagstöd. Idag kan det ske inom 

ramen för exploateringsavtal som lagregleras i 6 kap. 39-42 §§ lag om ändring i plan- 

och bygglagen (Svensk författningssamling [SFS] 2014:900) eller genom att tillämpa 

gatukostnadsersättning enligt 6 kap. 24-27 §§ plan- och bygglagen [PBL] (SFS 

2010:900).  
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När kommunen tar ut gatukostnadsersättning från exploatörer eller privata 

fastighetsägare återför kommunen en del av det värde som uppstår vid exploateringen. 

Enligt SOU 2015:60 är gatukostnadsersättning ett värdeåterförande medel eftersom 

uttag av gatukostnader direkt kan hänföras till den värdeökning som sker. 

Bestämmelserna som finns i PBL kan användas för att återföra ett värde till kommunen, 

men däremot är det upp till kommunen om och hur lagstiftningen används. Det är därför 

av betydelse att studera hur lagstiftningen tillämpas i praktiken.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner tillämpar gatukostnadsersättning 

som ett värdeåterförande medel vid kommunala investeringar och vilka effekter som 

uppstår vid tillämpningen. 

 

1.3 Frågeställning 
 

För att uppnå syftet besvaras dessa frågeställningar: 

 

 Med vilka medel återför kommuner värde genom gatukostnadsersättning? 

 Varför tillämpar kommuner gatukostnadsersättning? 

 Hur tillämpar kommuner lagstiftning för gatukostnadsersättning? 

 Vilka effekter uppstår när kommuner tillämpar gatukostnadsersättning? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Den här studien beskriver endast hur kommuner i Stockholmsregionen tillämpar 

värdeåterföring genom gatukostnadsersättning inom allmän platsmark. 

 

1.5 Disposition 
 

Arbetets disposition följer IMRaD som står för Introduktion, Metod, Resultat och (and) 

Diskussion. I kapitel 1 presenteras bakrunden till studien, studiens syfte, frågeställning 

och avgränsning. I kapitel 2 redogörs en fördjupning av ämnet genom studie av 

litteratur och tidigare forskning. Kapitel 3 beskriver hur studien har utförts och i kapitel 

4 sammanställs resultatet av studien. Slutligen redogörs diskussion av metod och 

resultat samt slutsats i kapitel 5.  
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2. Teori 
 

I det här kapitlet presenteras grundläggande teori till studien. Först förklaras 

exploateringsprocessen och sedan behandlas ämnet värdeåterföring. Efter det 

presenteras hur gatukostnadsersättning tillämpas enligt lagstiftning. 

 

2.1 Exploateringsprocessen 
 

Processen för att exploatera mark börjar med ett planläggningsarbete och slutar med en 

eller flera nya byggnader (Julstad, 2011). Enligt Rådet för kommunal redovisning 

(2012) innebär markexploatering att mark kan anskaffas, bearbetas eller iordningställas 

för att möjliggöra ett byggande. Kalbro och Lindgren (2015) definierar 

markexploatering som: 

 

”En process – från en inledande projektidé till dess att bebyggelsen är 

uppförd – som innefattar de åtgärder som är nödvändiga för att dels 

bygga bostäder, kontor, industrier m.m., dels komplettera bebyggelse med 

infrastruktur som gator, vägar, grönområden och system för vatten, 

avlopp, elektricitet, telekommunikationer m.m.” (s. 11). 

 

Markexploateringsprocessen är komplicerad eftersom flera aktiviteter och aktörer måste 

samordnas för en förändrad markanvändning med ny bebyggelse. Kommunens och 

fastighetsägarnas intressen måste dessutom samordnas i förhållande till PBL (Kalbro & 

Lindgren, 2015). PBL reglerar exploateringsverksamheten och syftet med lagstiftningen 

finns angivet i lagens första paragraf: 

 

1 kap. 1 § PBL ”bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer”. 

 

Alla markexploateringsprojekt skiljer sig från varandra. Det innebär att hänsyn till varje 

enskilt projekt behöver tas. Till exempel kan markexploatering ske både på obebyggd 
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mark och genom förtätning av redan bebyggd mark. På redan bebyggd mark kan 

befintliga rättigheter och skyldigheter påverka projektets utformning och genomförande 

(Kalbro & Lindgren, 2015). Innan mark exploateras måste en detaljplan upprättas. 

 

2.1.1 Detaljplan 
 

Det är en kommunal angelägenhet att fysiskt planlägga enligt 1 kap. 2 § 

PBL.  Paragrafen fastställer det kommunala planmonopolet som innebär att endast 

kommunen har befogenhet att bestämma när och hur en plan upprättas (Adolfsson, 

Didón, Magnusson & Molander, 2015). För att säkerställa allmänna intressen och 

motverka olämplig samhällsutveckling utreder och beslutar kommunen om 

markanvändning i en detaljplan (Cars, Kalbro & Lind, 2013). En detaljplan visar hur 

mark inom ett område i kommunen ska användas, förändras eller bevaras (Adolfsson et 

al., 2015). Inom en detaljplan måste bestämmelser om gränser för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden finnas med. För de allmänna platserna måste 

användning och utformning bestämmas, samt anges vem som är huvudman för allmän 

platsmark (Adolfsson & Boberg, 2015). 

 

Detaljplaneprocessen  

 
Den som vill utföra en åtgärd där detaljplan måste upprättas kan begära ett planbesked. 

Ett planbesked är ett besked, som formellt besvarar en ställd fråga, om kommunen har 

avsikter att planlägga ett område eller inte. Kommunen utarbetar ett planförslag som blir 

föremål för samråd och granskning. I detaljplaneprocessen samråder kommunen med 

berörda myndigheter och sakägare. De synpunkter som kommer fram under samrådet 

tas upp i en samrådsredogörelse. Därefter låter kommunen det slutliga planförslaget 

granskas innan detaljplanen antas och vinner laga kraft (Adolfsson & Boberg, 2015). I 

figur 1 illustreras detaljplaneprocessen.  

Figur 1: Detaljplaneprocessen. 

 

  

Planbesked Planförslag 
Samråd och 
garnskning 

Antagande Laga kraft 
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2.1.2 Kommuners ansvar och rättsprinciper 
 

I exploateringsprocessen kan kommunen agera utifrån flera olika roller. Kommunen 

agerar som en myndighet genom att besluta om planläggning och tillståndsprövning 

(Kalbro & Lindgren, 2015). Kommunen har även ett ansvar för infrastruktur som gator, 

vatten och avlopp. Kommunen kan också vara markägare till mark som exploateras eller 

vara byggherre för exploateringsprojektet (Rådet för kommunal redovisning, 2012).  

 

Inom exploateringsområden måste kommunen planera för infrastruktur så ett område 

med bostäder, industrier eller kontor ska kunna användas på ändamålsenliga sätt 

(Kalbro & Lindgren, 2015). Det innebär att kommunen ansvarar för att säkerställa 

anläggande av nödvändiga anordningar som vägar, grönområden, ledningar för vatten, 

avlopp och el med mera. För att säkerställa dessa nödvändigheter planerar kommunen 

för allmän platsmark i en detaljplan.  

 

Allmän platsmark och huvudmannaskap 

 
Allmän platsmark är områden som ska vara tillgängliga för allmänheten och som är 

avsedda för ett gemensamt behov (Proposition [Prop.] 1985/86:1). Det kan till exempel 

vara gator, vägar och parker. Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för de 

allmänna platserna (Adolfsson & Boberg, 2015). Att kommunen är huvudman innebär 

en skyldighet enligt 6 kap. 18 § PBL att ställa i ordning gator och allmänna platser så  

de kan användas för avsett ändamål. Gatorna ska ställas i ordning i takt med att 

bebyggelse färdigställs för att slutligen kunna användas av allmänheten (Prop. 

1985/86:1). Standarden på gatorna, vägar och parker inom allmän platsmark ska följa 

ortens sed (Kalbro & Lindgren, 2015). Det innebär att kommunen är skyldig att hålla 

den standard som regleras i detaljplanen (Adolfsson et al., 2015).  

 

Avgifter för kommunens verksamhet 

 
Kommuner utövar en offentlig verksamhet genom att finansiera sina utgifter med 

skatter och avgifter (Warnling-Nerep, 2012). Enligt 8 kap. 3 b § kommunallagen 

[KomL] (SFS 1991:900) har kommunerna rätt att ta ut avgifter för sin verksamhet. För 

att täcka kostnader vid upprättande av en detaljplan har kommunen möjlighet att ta ut en 

planavgift från fastighetsägare eller exploatörer (Adolfsson & Boberg, 2015). Utöver 

planavgiften har kommunerna även möjlighet att ta ut avgift för byggande av gata inom 
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allmänna platser. Kommunen får inte gå med vinst, utan avgiften får bara täcka 

kommunens självkostnad för verksamheten, självkostnadsprincipen, enligt 8 kap. 3c § 

KomL.  

 

Kommunen ska även förhålla sig till nyttoprincipen vid uttag av avgifter. 

Nyttoprincipen innebär att fördelningen av kostnader för en åtgärd ska baseras på den 

nytta som ett område, en fastighetsägare eller byggherre har av åtgärden (Kalbro, 2009). 

När kommunen tar ut avgifter ska kommunen bedöma att den som åläggs att betala 

avgiften har nytta av planen (Kalbro & Lindgren, 2015). Nyttoprincipen lagregleras i 6 

kap. 24-25 §§ PBL och begränsar avgiften kommunen kan ta ut för gatukostnader. 

Nyttoprincipen reglerar även vad en byggherre får åta sig i ett exploateringsavtal enligt 

6 kap. 40 § lag om ändring i plan- och bygglagen.  

 

Likhetsprincipen och objektivitetsprincipen 

 
När kommunen agerar som en myndighet finns det allmänrättsliga regler som 

kommunen måste förhålla sig till (Kalbro & Lindgren, 2015). Dessa regler finns i 

regeringsformen [RF] (SFS 1974:152) och i KomL. I 1 kap. 9 § RF fastställs 

likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla ska 

behandlas lika inför lagen. Objektivitetsprincipen innebär att handläggningen ska vara 

objektiv och saklig, därav måste kommunen förhålla sig till PBL (Kalbro & Lindgren, 

2015). Likhetsprincipen tar även form i KomL som likabehandlingsprincipen. I 2 kap. 2 

§ KomL stadgas att kommunen ska behandla alla lika. Enligt Kalbro och Lindgren 

(2015) innebär det att kommunen ska ha fasta principer för hur olika situationer 

hanteras. 



 

7 

 

2.1.3 Effekter av markexploatering 
 

En effekt av att mark exploateras är att värdet på marken ökar (Kalbro & Lindgren, 

2015). Genom upprättande av en detaljplan möjliggörs ny användning av mark, större 

byggrätter och ny infrastruktur. När ny infrastruktur byggs uppstår värdestegring på 

mark och fastigheter i nära anslutning till infrastrukturen (Cars et al., 2013). Den nya 

infrastrukturen kan till exempel innebära att ett område får bättre tillgänglighet, vilket 

kan leda till ökade fastighetspriser (Diaz, 1999; Rybeck, 2004; Walter, 2013) eller att 

marken blir attraktiv för nyexploatering (Cars et al., 2013). I figur 2 illustreras hur 

markens värde ökar i takt med att marken exploateras. När detaljplanearbetet startar 

uppstår ett förväntningsvärde på marken eftersom det möjliggör förändrad 

markanvändning. När detaljplanen antas garanteras markens användning och därför sker 

en värdeökning. Den slutliga värdeökningen sker när marken har bebyggts (Kalbro & 

Lindgren, 2015).  

 

Figur 2: Värdeökning i förhållande till exploateringsprocessen. Figuren är omarbetad 

efter Sjödin et al. (2011). 

 

En värdestegring som uppkommit genom offentliga investeringar eller beror på något 

annat än fastighetsägarens egna investeringar anses som en oförtjänt värdestegring 

(Kalbro & Lindgren, 2015). Enligt George (1920) ska oförtjänad markvärdestegring 

tillfalla staten.  
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Förtjänt respektive oförtjänt värdestegring 

 
När en fastighetsägare gör investeringar på sin fastighet som medför värdestegring 

anses värdet vara förtjänt. Om värdestegring uppkommer genom kommunala 

investeringar anses fastighetsvärdet däremot vara oförtjänt (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Det finns flera exempel när en fastighet erhåller oförtjänt värdestegring. Några exempel 

är: 

 vid offentliga investeringar i gator och vägar 

 vid en rättsutvidgning för servitut eller byggrätt 

 vid exploatering för tätbebyggelse 

 vid en allmänekonomisk utveckling som till exempel inflation, räntesänkningar 

eller ökad befolkning som leder till ökad efterfrågan på bostäder (Sjödin et al., 

2011; SOU 1957:43). 

 

2.2 Värdeåterföring 
 

Begreppet värdeåterföring härrör från det engelska ordet ”value capture”. Genom 

värdeåterföring återförs en del av ett värde eller hela värdet en fastighet erhållit genom 

en investering i infrastruktur (Batt, 2001). Målet med värdeåterföring är att finansiera 

investeringen genom värdet som uppstår för en fastighet vid markexploatering (Smith & 

Gihring, 2006).  

 

Värdeåterföring används i flera olika länder (SOU 2015:60). Ett sätt att återföra värde är 

genom betterment taxes (Walter, 2013). Coleman och Grimes (2010) definierar 

betterment taxes som en avgift en myndighet kan ta ut när det sker en värdeökning på 

fastigheten vid en offentlig investering i infrastruktur. Genom avgiften kan den 

offentliga investeringen finansieras. Fastighetsägaren erhåller kostnaden den har betalat 

genom att värdet på fastigheten har ökat (Coleman & Grimes, 2010). En offentlig 

investering som medverkar till förbättring (betterment) ger motiv till att återföra en del 

av förbättringens värde till den offentliga sektorn (Smith & Gihring, 2006). Genom 

bettermentsbidragen kan samhället tillgodogöra sig delar av värdeökningen som sker 

vid en förbättring av infrastrukturen eller vid ändrad markanvändning (Walter, 2013). 

Bidraget är en engångskostnad som bara används när det sker en värdeökning genom 

offentliga investeringar eller vid ändrad markanvändning. Storleken på bidraget kan 

vara olika i olika länder och motsvarar 30-60 % av värdeökningen (Walter, 2013).  



 

9 

 

Idag regleras värdeåterföring i Sverige genom skatter, avgifter, avtal, försäljning eller 

upplåtelse av offentligt ägda fastigheter, inlösen av mark, myndighetsbeslut eller 

expropriation (SOU 2015:60), se figur 3. När kommuner upprättar detaljplaner kan de 

återföra värde för byggande av allmän platsmark genom att tillämpa 

gatukostnadsersättning.  

 

Figur 3: Medel som används som värdeåterföring.  

 

Kommunerna kan tillämpa gatukostnadsersättning genom exploateringsavtal, 

markanvisningsavtal eller genom att upprätta en gatukostnadsutredning (SOU 2015:60). 

Gatukostnadsutredning, exploateringsavtal och markanvisningsavtal regleras eller 

upprättas inom exploateringsprocessen. 

 

2.3 Gatukostnadsersättning 
 

När kommunen är huvudman för allmänna platser har kommunen möjlighet att täcka 

sina kostnader för anläggandet av allmänna platser genom att ta ut ersättning från 

fastighetsägarna (Adolfsson & Boberg, 2015). Genom bestämmelserna i PBL har 

kommunen rätt att ta ut gatukostnadsersättning, men det är ingen skyldighet (SOU 

2012:91). Det är kommunfullmäktige som beslutar om gatukostnadsersättning 

Värdeåterföring 

Exploateringsavtal Markanvisningsavtal 

Skatter 

Stämpelskatt 

Fastighetsskatt 

Reavinstskatt 

Värdestegringsexpropria
tion 

Ersättning för allmänna 
vatten- och 

avloppsanläggningar 

Frivilliga bidrag 

Gatukostnadsutredning 
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(Adolfsson et al., 2015). De kostnader som kan ersättas genom beslut om 

gatukostnadsersättning är kostnader för mark, vägbana och för övriga anordningar, vilka 

behövs för att säkerställa gatans bestånd, drift och användande (Adolfsson & Boberg, 

2015). Övriga anordningar kan vara gångbanor, avlopp, gatubelysningar och andra 

nödvändiga trafikanordningar (Adolfsson et al., 2015). Kommunen kan även ta ut 

gatukostnadsersättning för förbättringskostnader (Prop. 1980/81:165). Det kan till 

exempel vara när en grusbana görs om till asfaltsbana. Utöver gator och vägar ingår 

även områden för torg, parker och parkering inom allmän platsmark som kan finansieras 

genom gatukostnadsersättning (Adolfsson et al., 2015). För all anläggning inom allmän 

platsmark där kommunen beslutar att tillämpa gatukostnadsersättning gäller att 

anläggningen behövs för området och att den inte har högre standard än vad området har 

behov av (Prop. 1980/81:165). 

 

Gatukostnaderna kan täckas genom att en ersättning tas ut från privata fastighetsägare 

enligt 6 kap. 24-25 §§ PBL. För att ta ut en gatukostnadsersättning från privata 

fastighetsägare måste en gatukostnadsutredning upprättas enligt 6 kap. 28 § PBL. 

Nyanläggning och upprustning av gator kan tillföra den befintliga bebyggelsen stor 

nytta och därför bedöms det att fastighetsägarna bör ersätta kommunen för 

gatukostnader (Prop. 1985/86:1). För att kommunen ska kunna ta ut 

gatukostnadsersättning från privata fastighetsägare måste de bedömas ha användning av 

nya eller förbättrade gatuområden i en detaljplan (Adolfsson et al., 2015).  Utöver denna 

bestämmelse finns även en kompletterande exploatörsbestämmelse i 6 kap. 40 § lag om 

ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunen kan ålägga en byggherre att 

ersätta kommunen för gatukostnader om det bedöms att det står i rimligt förhållande till 

exploatörens nytta av planen (SOU 2012:91). 

 

2.3.1 Gatukostnadsutredning 
 

Det finns två metoder för att tillämpa gatukostnadsersättning genom en 

gatukostnadsutredning. Antingen genom områdesvist uttag enligt 6 kap. 24 § PBL eller 

genom uttag för gatudel enligt 6 kap. 25 § PBL. 
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Planbesked Planförslag 
Samråd och 
garnskning 

Antagande Laga kraft 

Gatukostnads-
utredning 

Samråd och 
granskning 

Beslut Utförande 
Gatukostnads

ersättning 

Områdesvist uttag eller uttag för gatudel 

 
Områdesvist uttag innebär att kommunen avgränsar ett fördelningsområde för de 

fastigheter som ska vara med och betala för gatukostnaderna. (Adolfsson et al., 2015). 

Uttag för gatudel innebär att kommunen beslutar att ta ut gatukostnadsersättning genom 

att fördela kostnaden mellan de fastigheter som ligger utmed gatan. Det innebär att 

fastighetsägaren ersätter kostnaden för gatudel som ligger framför fastigheten (Prop. 

2009/10:170). 

 

Anledningen till att det finns två metoder för att ta ut gatukostnadsersättning är att det 

ibland anses vara mer rättvist och skäligt att använda den ena metoden framför den 

andra beroende på hur stor åtgärden är (Prop. 1980/81: 165). Är det till exempel enbart 

en ny gata som uppförs är det enkelt att tillämpa fördelning enligt uttag för gatudel. Är 

det istället en större exploatering eller flera anläggningar som ska utföras är det mer 

rättvist att dela upp kostnaderna mellan alla fastigheter som bedöms ha användning av 

gatuområdet enligt områdesvist uttag (Prop. 1980/81: 165).  

 

Innan beslut fattas om gatukostnadsersättning enligt 6 kap. 24 eller 25 §§ PBL 

måste  kommunen upprätta en gatukostnadsutredning enligt 6 kap. 28 §.  Det innebär att 

kommunen utreder ersättningsfrågan och upprättar ett förslag om kostnadsfördelning 

(Adolfsson et al., 2015). Kommunen låter kostnadsförslaget vara föremål för granskning 

och samråd enligt 6 kap. 28 § PBL, så att sakägare och andra som kan ha ett väsentligt 

intresse av förslaget får tillfälle att lämna synpunkter. Gatukostnadsutredningen sker 

vanligtvis parallellt med framtagande av detaljplanen (Kalbro & Lindgren, 2015), se 

figur 4. Det beror på att detaljplanen och gatukostnaderna är beroende av varandra. 

Storleken på gatukostnaden beror på detaljplanens utformning och 

gatukostnadsersättningen ger en ekonomisk förutsättning till att genomföra detaljplanen 

(Prop. 1985/86:1). 

 

 

 

 

Figur 4: Planprocessen och gatukostnadsutredningen. 
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Enligt 6 kap. 34 § PBL inträder betalningsskyldigheten när gatuanläggningen är 

färdigställd och kan brukas av fastighetsägarna. Det är kommunen som bestämmer när 

fastighetsägarna ska betala gatukostnadsersättningen. (Adolfsson et al., 2015).  

 

Fördelningsområde 

 
För att fördela kostnaderna mellan fastigheterna beslutar kommunen enligt 6 kap. 24 § 

PBL om fördelningsområde. I fördelningsområdet ska de fastigheter som bedöms ha 

nytta av användningen av gatuområdet finnas med (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Vanligtvis är fördelningsområdet detsamma som området för detaljplanen, men det kan 

även vara områden utanför detaljplanen. Det förutsätter dock att fastigheterna i områden 

utanför detaljplanen bedöms ha nytta av gatuområdet (Prop. 1980/81:165). En 

fastighetsägare kan bara åläggas att ersätta gatukostnader inom ett fördelningsområde en 

gång. Däremot finns det ingen bestämmelse om att en fastighet enbart ingår i ett 

permanent fördelningsområde, vilket innebär att en fastighet kan bli ålagd att betala 

gatukostnader för ett nytt fördelningsområde där fastigheten bedöms ha nytta av 

gatuområdet (Prop. 1980/81:165). Det är även skäligt att låta nyexploaterade fastigheter 

stå för hela kostnaden om det antas att befintliga fastigheter redan ålagts en ersättning 

för äldre gator (Prop. 1980/81:165). 

 

Faktiska kostnader eller schablonberäkning 

 
Det finns två sätt för att fastställa gatukostnadsersättning enligt 6 kap. 27 § PBL. 

Antingen genom att de faktiska kostnaderna beräknas efter färdigställandet av 

gatuområdet eller genom en schablonberäkning innan utförandet av gatuområdet (Rådet 

för kommunal redovisning, 2012). Metoden faktiska kostnader innebär ett lättare 

underlag för fastighetsägaren vid bedömning av om ersättningen är rimlig. 

Schablonberäkning innebär att kostnad utgår från tidigare erfarenhet. En nackdel med 

metoden är svårigheten för fastighetsägaren att bedöma om kostnaden är rimlig. För att 

bedöma om kostnaden är rimlig krävs att liknande kostnader för anläggningar av olika 

slag finns som underlag. En fördel med schablonberäkning är att den anses vara rättvis 

och inom ramen för likhetsprincipen (Prop. 1980/81:165).  
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Fördelningsgrund 

 
Grunden till kostnadsfördelningen mellan fastigheterna är att det ska vara rättvist och 

skäligt i förhållande till fastigheternas användning i detaljplanen. Fördelning av 

kostnaden grundas på fastighetens användningssätt och därför kan både befintliga och 

nytillkommande fastigheter räknas med i fördelningsunderlaget (Adolfsson et al., 2015). 

Kommunen beslutar om fördelningen ska grundas efter bebyggelsetyp, tomtarea, 

storleken på byggrätten eller en grundavgift per fastighet (Kalbro & Lindgren, 2015).  

 

Jämkning och anståndsregler 

 
Det finns flera begränsningar för hur stor kostnad kommunen kan ta ut från 

fastighetsägarna. Avgiften får inte vara större än den totala kostnaden för att anlägga 

eller förbättra den allmänna platsen (Kalbro & Lindgren, 2015). Kostnaden får heller 

inte vara större än vad som bedöms vara till nytta för fastigheten enligt nyttoprincipen. 

Det innebär att om kostnader för anläggande eller förbättring av allmän plats är större än 

vad som anses utgöra normal standard för området ska kostnaderna jämkas eller betalas 

av kommunen (Prop. 1980/81:156). Jämkningsgrunden kan antingen vara att kostnaden 

är oskälig i förhållande till fastighetens nytta av användningen av gatan eller att 

kostnaden är större än normal standard för gator i området (Adolfsson et al., 2015).  

 

Om gatukostnadsersättningen är väsentligt betungande för fastighetsägaren finns rätt till 

avbetalning enligt 6 kap. 36 § PBL. Fastighetsägaren kan under vissa omständigheter 

göra avbetalningar istället för att betala hela gatukostnadsersättningen vid ett tillfälle. 

Fastighetsägarens betalningsskyldighet kan skjutas fram tills dess att fastigheten anses 

ha nytta av den allmänna platsen som gatukostnadsersättningen ska täcka (Prop. 

1980/81:165). Det innebär att fastigheter som inte används på ett sätt som gör att de har 

nytta av till exempel en gata, inte behöver betala förrän gatan kan användas (Prop. 

1985/86:1). Först när fastigheterna kan styckas av eller bebyggas bedöms de ha full 

nytta av gatan (Prop. 1980/81:165).  

 

2.3.2 Genomförandeavtal 
 

Genomförandeavtal är avtal som, utöver bestämmelserna i detaljplanen, upprättas för att 

reglera rättigheter och skyldigheter mellan kommun och byggherre (Kalbro & Lindgren, 

2015). Beroende på om det är exploatören eller kommunen som äger marken benämns 
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Planbesked Planförslag 
Samråd och 
garnskning 

Antagande Laga kraft 

Projektidé Exploateringsavtal tecknas Exploateringsavtal  skrivs under Utförande 

avtalen som exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. Genomförandeavtal är 

samlingsnamnet för dessa avtal (Adolfsson et al., 2015). 

 

Exploateringsavtal 

 
Från och med 1 januari 2015 definieras exploateringsavtal enligt 1 kap. 4 § lag om 

ändring i plan- och bygglagen som ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller 

en fastighetsägare, om hur en detaljplan ska genomföras när kommunen inte äger 

marken. Det är byggherren som äger marken och därför förhandlar kommunen inom det 

kommunala planmonopolet (Adolfsson et al., 2015). Ett exploateringsavtal upprättas 

innan detaljplaneprocessen och tecknas när planen antas (Prop. 2013/14:126). I figur 5 

illustreras planprocessen i förhållande till exploateringsprocessen. 

 

 

 

Figur 5: Exploateringsprocessen i förhållande till planprocessen.  

 

 

Genom ett exploateringsavtal kommer en kommun och byggherre överens om hur 

exploateringen ska genomföras. Avtalet är en överenskommelse om vem som ansvarar 

för byggande och finansiering av olika åtgärder i den antagna detaljplanen (Kalbro & 

Lindgren, 2015). Vad ett exploateringsavtal innehåller beror på exploateringsprojektets 

storlek. Det finns däremot inte lagreglerat vad avtalen ska innehålla (Prop. 1985/86:1). 

Enligt Kalbro och Lindgren (2015) innehåller avtalen vanligen: 

 

 Specificering av bebyggelsens och de allmänna platsernas utformning 

 Byggherrens ansvar för utformning av allmänna platser 

 Byggherrens utförande av kommunala anläggningar 

 Byggherrens exploateringsbidrag 

 Marköverlåtelser 

 Upplåtelse av rättigheter 

 Vem som ansöker om lantmäteriförrättning 

 Tidplan för exploateringen 

 Vad som händer vid en tvist 

 Viten om någon av parterna inte uppfyller avtalet. 
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Enligt 6 kap. 39 § lag om ändring i plan- och bygglagen ska kommunerna anta generella 

riktlinjer för exploateringsavtal och i riktlinjerna ska det finnas grundläggande principer 

för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplanen. Riktlinjerna 

för exploateringsavtal är offentliga och det gör att en byggherre vet vad den kan 

förvänta sig av planeringen och plangenomförandet vid förhandling med kommunen om 

ett exploateringsavtal (Prop. 2013/14:126). Riktlinjerna gör också att kommunen inte 

kan förhandla om olika avtalsvillkor för olika byggherrar eftersom kommunen måste 

förhålla sig till likabehandlingsprincipen (Kalbro & Lindgren, 2015). 

 

I 6 kap. 40 § lag om ändring i plan- och bygglagen regleras vilka kostnader eller 

åtgärder en byggherre kan åta sig vid genomförandet av en detaljplan. Det kan till 

exempel vara anläggande av gator och vägar, allmänna platser eller anläggningar för 

vatten och avlopp. Bestämmelsen utgör grunden vid en förhandling av ett 

exploateringsavtal, vid genomförandet av en detaljplan (Prop. 2013/14:126). Parterna 

har även friheten att göra andra överenskommelser som är anpassade efter den aktuella 

exploateringen. Åtgärderna som byggherren åtar sig att anlägga eller bekosta måste vara 

nödvändiga för detaljplanens genomförande och vara rimliga i förhållande till 

byggherrens nytta av planen (Adolfsson et al., 2015). Byggherren anses ha nytta av 

planen när den har en ekonomisk nytta och det kravet ska vara uppnått för varje 

exploateringsavtal (Prop. 2013/14:126). Att åtgärderna ska vara nödvändiga innebär att 

planen inte kan användas utan dessa åtgärder. Det kan till exempel vara åtgärder som 

gör att kommunikationerna till ett nytt bostadsområde fungerar eller att finansiera nya 

avfarter till och från ett köpcentrum (Adolfsson et al., 2015).  

 

Markanvisningsavtal 

 
Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre där 

kommunen äger marken. Enligt 1 § lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

(SFS 2014:899) ger överenskommelsen byggherren ensamrätt att under en begränsad tid 

och under givna villkor förhandla om hur marken ska användas. Enligt Kalbro och 

Lindgren (2015) ger det incitament för byggherren att finansiera delar av planarbetet. 

Markanvisning sker i början av plan- och byggprocessen och när detaljplanen antas 

överlåts marken till byggherren (Prop. 2013/14:126). Enligt lag om riktlinjer för 

kommunala markanvisningar ska kommuner som använder sig av markanvisningsavtal 

ange riktlinjer utifrån kommunens mål. När planarbetet är slutfört och marken har 
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överlåtits till byggherren tecknas ett nytt avtal med liknande innehåll som i ett 

exploateringsavtal.  

 

2.4 Tidigare forskning 
 

Lagregleringar för gatukostnadsersättning har tidigare studerats fast inte i den 

bemärkelsen att gatukostnadsersättning tillämpas som ett värdeåterförande medel. 

Jigrud (2015) har till exempel studerat exploateringsavtal och dess rättsläge. Enligt 

henne är lagstiftningen för exploateringsavtal allmänt hållen, vilket innebär att det finns 

utrymme för avtalsfrihet. Hon behandlar exploateringsavtal generellt, men studerar inte 

gatukostnadsersättning. Matsson (2015) undersöker däremot gatukostnadsersättning och 

dess rättssäkerhet för privata fastighetsägare men inte för exploatörer. Hon anser att 

gatukostnadsersättning är oskäligt gentemot privata fastighetsägare och att 

bestämmelserna är föråldrade samt att dessa behöver ses över. Hon har dock endast 

undersökt bestämmelserna utifrån ett rättsäkert perspektiv men förbiser 

gatukostnadsersättning som ett medel för att återföra en värdestegring till kommunerna. 

Witzell (2013) har emellertid behandlat värdeåterföring och fokuserar på de 

institutionella förhållandena för att tillämpa värdeåterföring i Sverige, Hong Kong och 

London. Arbetet undersöker statliga infrastrukturinvesteringar och berör inte 

kommunala investeringar.  

 

De tidigare studierna behandlar rättsläget och rättsäkerheten men inte hur 

gatukostnadsersättning kan tillämpas för att återföra ett värde. Det är därför av vikt att 

ett arbete om kommuners tillämpning av värdeåterföring och hur gatukostnadsersättning 

kan användas som ett värdeåterförande medel utförs. Studien kommer därför att bidra 

till ny kunskap inom detta område.  
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3. Metod 
 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts i 

form av semistrukturerade telefonintervjuer. 

 

3.1 Intervju 
 

Intervjuer som metod öppnar möjlighet att få en djupare förståelse för ämnet och 

samspelet mellan intervjuaren och respondenten påverkar vilket material som erhålls 

(Ryen, 2004). Intervjuerna var utformade som semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär att alla personer får samma frågor och att 

följdfrågor kan ställas om det kommer upp intressanta ämnen eller om respondenten ger 

otillräckliga svar. Målet med semistrukturerade intervjuer var att alla personer som 

intervjuades skulle reflektera över samma frågor. Följdfrågor ställdes för att erhålla 

förtydligade svar och för att få ytterligare information. Reliabilitet är studiens 

trovärdighet, vilket innebär att inga slumpmässiga fel avgör studiens resultat (Ekengren 

& Hinnfors, 2012). För att uppnå trovärdighet i studien strävades det efter hög 

noggrannhet vid utförande av metoden och vid sammanställande av resultatet. 

 

3.1.1 Urval av kommuner 
 

Totalt kontaktades tretton personer från tolv kommuner i Stockholmsregionen eftersom 

det bedömdes att dessa kommuner ständigt växer och exploateras. Det var totalt sju 

personer, en person från respektive kommun, som medverkade i studien. Resterande sex 

personer hade inte tid eller ansåg sig ha för lite kunskap om gatukostnadsersättning. De 

kommuner som medverkade var Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, 

Sundbyberg och Täby. Vid valet av antalet personer som medverkar i intervjuerna 

strävades det efter att uppnå en mättnad i studien. Det innebar att respondenternas svar 

inte skulle ge några nya kvalitativa skillnader (Ekengren & Hinnfors, 2012).   
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3.1.2 Urval av respondenter 
 

Vid valet av vilka personer som skulle medverka i studien var det ett krav att alla skulle 

arbeta aktivt med markexploatering. Respondenterna arbetar som 

exploateringsingenjörer, exploateringsstrateger, fastighetsvärderare eller projektledare. 

Se bilaga 1 med tabell över kommuner, respondenternas arbetstitlar och datum för 

intervjuerna.   

 

3.1.3 Intervjufrågor 
 

Vid utformingen av intervjufrågorna beaktades studiens validitet. Validitet innebär att 

studien besvarar det studien ska besvara (Blomkvist & Hallin, 2014). Frågorna 

formulerades som öppna frågor eftersom de skulle vara öppna för tolkning och ge en 

variation av svar.  

 

3.1.4 Intervjugenomförande 
 

De som deltog i studien kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville medverka i 

en intervju. Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev, se bilaga 2, och 

intervjufrågor, se bilaga 3, till respondenternas mejladresser. Att intervjufrågorna 

skickades innan intervjun sågs som en fördel för studien och var även önskvärt av 

respondenterna som valt att delta i studien. 

 

Intervjuerna utfördes över telefon, vilket anses ha lika hög trovärdighet som en vanlig 

intervju (Glogowska, Young & Lockyer, 2010). Det är kostnadseffektivt att använda 

telefonintervju eftersom inga resor krävs (Wilson, 2012). I den här studien användes 

telefonintervjuer på grund av att det skulle ta för lång tid att resa till samtliga 

medverkande kommuner. 

 

Intervjuerna utfördes under en vecka och varje intervju spelades in genom att använda 

högtalartelefon och ljudinspelning via en dator. För att säkerställa att inget 

försummades under intervjun, eller att tekniska problem uppstod, fördes även 

anteckningar. Arbetet fördelades så att en av författarna intervjuade och den andra 

författaren antecknade svaren. För att erhålla hög kvalité på intervjuerna gjordes valet 

att alla intervjuer skulle utföras av samma författare, eftersom intervjutekniken 

förbättrades efter varje intervju som utfördes.  
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3.1.5 Intervjuanalys 
 

Inspelningen bearbetades genom avlyssning och en sammanställning gjordes av vad 

respondenten hade svarat. Delar som inte var relevant för den här studien togs inte med i 

sammanställningen. Sammanställningarna av intervjuerna finns tillgängliga för 

examinatorer vid begäran.  

 

För att analysera sammanställningarna utfördes en tematisk analys. Enligt Blomkvist 

och Hallin (2014) innebär en tematisk analys att kategorier används för att sortera 

insamlad data och utifrån kategorierna besvaras frågeställningarna. Som kategorier 

valdes nyckelord som ofta förekom under intervjuerna. De nyckelord som användes var; 

exploateringsavtal, markanvisningsavtal, gatukostnadsutredning, PBL, nytta/skäligt och 

rättvist, ekonomi och värdeökning. För att analysera sammanställningarna sorterades 

intervjusvaren in i en tabell efter kategorierna och den intervjufråga som besvarades. 

Utifrån tabellen sammanställdes resultatet under respektive frågeställning. På så sätt 

säkerställdes att materialet som samlades in besvarade frågeställningarna.  

 

3.2 Etiska aspekter 
 

För att ta hänsyn till etiska aspekter mejlades ett informationsbrev ut, där samtliga 

respondenter informerades om att undersökningen var frivillig och att intervjun skulle 

spelas in. Innan intervjun tillfrågades respondenterna om de godkände att intervjun 

spelades in. I slutet av varje intervju informerades respondenten om att intervjun skulle 

sammanställas och att de skulle få godkänna sammanställningen innan den användes i 

studien. Respondenterna informerades även om att de inte skulle nämnas vid namn, 

eftersom det inte ansågs vara av vikt för studien. I resultatet går det inte att utläsa vilken 

kommun som har svarat vad eftersom de benämns kommun 1-7.   
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4. Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas resultatet av intervjuerna indelat i rubriker för respektive 

frågeställning.  

 

4.1 Med vilka medel återför kommuner värde genom 

gatukostnadsersättning? 
 

De medel som kommunerna tillämpade var exploateringsavtal, markanvisningsavtal och 

gatukostnadsutredning, se tabell 1. Kommunerna tillämpade till störst del 

exploateringsavtal och markanvisningsavtal för att ta ut gatukostnadsersättning. 

Gatukostnadsutredning tillämpades i mindre utsträckning.  

 

Tabell 1: De medel kommunerna tillämpade.  

Kommun Exploateringsavtal Markanvisningsavtal Gatukostnadsutredning 

1 x x x 

2 x x x 

3 x x - 

4 x x - 

5 x x x 

6 x x x 

7 x x x 

 

4.2 Varför tillämpar kommuner gatukostnadsersättning? 
 

4.2.1 Ökade fastighetsvärden 
 

Kommunernas motiv till att använda gatukostnadsersättning var att fastigheterna ökade 

i värde. Kommun 2 påpekade att fastighetsägarna som fick betala en 

gatukostnadsersättning också fick en dubbel byggrätt och erhöll därmed ett högre 

fastighetsvärde. Enligt kommun 2 var nettonyttan på fastighetsägarnas sida. Kommun 5 

poängterade att fastighetsägarna erhöll ökad byggrätt och att de kunde stycka av sina 

tomter när de fick betala en gatukostnadsersättning.  
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Flera av kommunerna påtalade att det uppstod en ekonomisk nytta för fastighetsägare 

och särskilt för exploatörer när kommunen upprättade en detaljplan och det uppstod nya 

byggrätter eller att nya fastigheter kunde styckas av. Den ekonomiska nyttan kunde 

även hänföras till områden som förädlades från industrimark till mark för bostäder 

eftersom nettobyggrättsvärdet ökade. Kommun 7 påtalade att det i dessa fall uppstod en 

“vinna-vinna situation” för kommun och fastighetsägare. Kommun 5 poängterade att det 

var kommunen som skapade nyttan, men att det var exploatörerna som fick ta del av 

nyttan. Kommun 7 påtalade även att den ekonomiska nyttan var lika stor för privata 

fastighetsägare som för exploatörer.  

 

Enligt kommun 7 var den ekonomiska nyttan beroende av hur marknadsekonomin var 

vid rådande tidpunkt. I den kommunen var fastigheterna värda flera miljoner och med 

rådande ränteläge var ersättningen för gatukostnader endast en liten del av 

förädlingsvärdet på fastigheten. Det motiverade till att det var en självklarhet att ta ut 

gatukostnadsersättning när en värdeökning skedde på fastigheten.  

 

4.3 Hur tillämpar kommuner lagstiftning för 

gatukostnadsersättning? 
 

4.3.1 Fördelningsområde 
 

De flesta av kommunerna byggde anläggning på allmän plats och kom överens om att 

exploatören skulle ersätta kostnaden för anläggningen. Enligt kommun 1 var 

huvudprincipen att exploatören skulle betala hela utbyggnaden, men det kunde bli en 

förhandlingsfråga. Kommun 5 kom överens med exploatören om att de skulle överlåta 

den allmänna platsmarken till kommunen utan ersättning och räknade det som en 

gatukostnadsersättning. Kommun 7 förhandlade även om att exploatörerna skulle ersätta 

kostnader för kringleder. Enligt kommun 2 förhandlade de också om att exploatören 

skulle ersätta kostnader för gator inom allmän platsmark utanför exploateringsområdet. 

De flesta av kommunerna tillämpade faktiska kostnader för gatukostnadsersättning. 

Enligt kommun 3 ersatte exploatören kostnaden i takt med att kommunen byggde 

anläggningen. Kommun 1 tog ut 50 % av kostnaden vid början av byggnationen och 

resten vid slutbesiktningen. En huvudprincip i flera av kommunerna var att 

exploateringen skulle bära sina egna kostnader. 
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Kommun 3 uppgav att när mark överläts till en exploatör villkorades att kommunen 

finansierade allmän platsmark och att kommunen vid färdigställande lät exploatören 

ersätta färdigbyggd mark. Gatukostnaderna räknades in i köpeskillingen. Kommun 2 

påtalade att kostnader för allmän platsmark inte var specificerat i avtalet utan att de 

ingick i köpeskillingen eller att den som efter överlåtelsen ägde marken fick bygga 

anläggningen. Kommun 2 uppgav även att köpeskillingen inte baserades på värdet av 

marken utan istället efter storleken på byggrätten. Enligt kommun 5 ingick 

gatukostnadsersättning i köpeskillingen när kommunen sålde mark till en exploatör. 

 

4.3.2 Fördelningsgrund 
 

Kommun 4 uppgav att kommunen i enlighet med PBL bedömde markägarens nytta av 

detaljplanen och utifrån nyttan avgjordes det om kostnadstäckning för allmän platsmark 

var möjligt. Nyttan av åtgärderna skulle vara nödvändiga för att detaljplanen skulle 

kunna genomföras samt stå i rimligt förhållande till exploatörens nytta av planen. Enligt 

kommun 7 fördelades kostnaderna för exploateringsprojektet på ett rättvist och skäligt 

sätt om det var flera exploatörer. Kommunen fördelade kostnaderna i ett 

exploateringsprojekt efter hur mycket exploatören byggde i bruttoarea. Flera av 

kommunerna fördelade ersättningen för kostnader efter vilken byggrätt exploatören 

erhöll från exploateringsprojektet.  

 

I en gatukostnadsutredning bestämdes ett fördelningsområde och enligt kommun 7 

fördelades gatukostnadsersättningen efter vad som var rättvist och skäligt. Vid en 

gatukostnadsutredning tog kommun 1 ut avgifter för gatukostnadsersättning upp till en 

viss standard och kostnader som var över standard finansierade kommunen själv. 

Kommun 5 hade istället ett maxbelopp för vad privata fastighetsägare fick ersätta till 

kommunen. 

 

4.3.3 Riktlinjer 
 

Tre av kommunerna hade någon form av policy för gatukostnadsersättning. Kommun 1 

hade ett gatukostnadsreglemente för hur kommunen tog ut gatukostnadsersättning 

genom en gatukostnadsutredning. Kommun 6 hade tillämpningsföreskifter för 

gatukostnadsersättning som tillämpats under många år och som kommunen ansåg vara 
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välbeprövade. Kommun 7 hade en gatukostnadspolicy, som utgick från en tolkning av 

PBL, som kommunfullmäktige antagit.  

 

Två av kommunerna hade antagit riktlinjer för exploateringsavtal som beslutats av 

kommunfullmäktige. Enligt kommun 5 medförde riktlinjerna att exploatörerna visste att 

de fick betala utbyggandet av allmän plats. Kommun 7 påpekade att riktlinjerna är en 

öppen handling vilket gjorde att exploatörerna kunde förbereda sig. Flera av 

kommunerna arbetade med att ta fram riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal. 

 

4.3.4 Likabehandlingsprincipen 
 

Uttag av gatukostnadsersättning var även en fråga om likabehandlingsprincipen enligt 

kommun 5 och 6. Kommun 6 uppgav att kommunen använt gatukostnadsersättning i 

förnyelseområden sedan 1950-talet och därför skulle det gå emot 

likabehandlingsprincipen att inte tillämpa metoden likadant i fortsättningen. Det var en 

praxis för kommunen som den ville följa.  

 

4.3.5 Jämkning och anståndsregler 
 

Enligt kommun 5 hade privata fastighetsägare rätt till ett tioårigt gatukostnadslån om de 

inte skulle få lån på banken. Enligt kommun 7 gavs anstånd om fastighetsägaren av 

något skäl inte kunde betala gatukostnadsersättningen. Fastighetsägare hade även 

möjlighet till jämkning vilket kunde innebära att kostnaden minskade, att 

fastighetsägaren fick lägre ränta eller att betalningen delades upp. 

 

4.5 Vilka effekter uppstår när kommuner tillämpar 

gatukostnadsersättning? 
 

4.5.1 Skyldighet att bygga 
 

Enligt kommun 4 hade kommunen ansvaret för att anlägga och underhålla marken. 

Kommun 1 påtalade att de är skyldiga att bygga ut de allmänna platserna. Kommunen 

behövde då göra en upphandling av entreprenörer enligt lag om offentlig upphandling 

[LOU] (SFS 2007:1091). Kommun 1 påpekade även att det krävdes en organisation 

inom kommunen som klarade av att göra en upphandling och beställa den entreprenad 
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som skulle utföras. Det innebar att kommunen blev juridiskt bunden i ett avtal att 

genomföra de allmänna anläggningarna.  

 

4.5.2 Lång och kostsam process 
 

Enligt kommun 2 gick det inte att överklaga ett exploateringsavtal. Kommunen 

påpekade även att det som skulle kunna överklagas vid en exploatering var detaljplanen. 

Enligt kommun 4 ansågs gatukostnadsutredningar vara en svår process. Kommun 2 

påpekade att gatukostnadsutredningar överklagades av privata fastighetsägare och att 

den senaste gatukostnadsutredningen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. 

Enligt kommun 4 valde de att ta ut gatukostnadsersättning genom exploateringsavtal för 

att undvika en gatukostnadsutredning. Kommun 2 uppgav att de anlitade en konsult som 

utförde gatukostnadsutredningarna eftersom det upplevdes mer trovärdigt av 

fastighetsägarna.  

 

Enligt kommun 7 innebar överklagande att processen blev tidsödande. Kommun 2 

påpekade att gatukostnadsutredningar ofta var kopplade till detaljplan vilket gjorde att 

överklagan av gatukostnadsutredningar även påverkade antagandet av detaljplanen. Om 

en detaljplan eller gatukostnadsutredning skulle överklagas innebar det en negativ 

ekonomisk effekt för kommunerna eftersom att de varken fick intäkter för marken eller 

för gatukostnader. Enligt kommun 2 innebar en överklagan att kommunerna inte kunde 

påbörja några åtgärder och att de fick ersättning för gatukostnader senare.  

 

Kommun 7 uppgav att fastighetsägare inte kunde överklaga en debitering men däremot 

bestrida en faktura vid felaktigt andelstalet. Om kommunen och fastighetsägare ändå 

inte kom överens om andelstalet kunde båda parter stämma varandra. I båda fallen var 

det kommunen som stod för rättegångskostnaderna. 

 

Enligt kommun 5 fakturerade de gatukostnadsersättning när de hade byggt, vilket 

innebar det att det blev väldigt framtungt för kommunen rent ekonomiskt. Vid stora 

infrastrukturinvesteringar fick kommunen agera som en bank. Kommun 7 påpekade att 

det tog lång tid innan kommunen kunde få gatukostnadsersättning av alla 

fastighetsägare, eftersom gatukostnaden ersattes när fastigheten styckades av eller när 

fastighetsägaren började bygga. Det kunde ta upp till tio år innan fastigheten bebyggdes. 
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Det innebar att det var administrativt svårt att bevaka att ersättning från alla 

fastighetsägare betalades in till kommunen. 

 

4.5.3 Ekonomisk risk  
 

Kommun 4 uppgav att om kommunen inte kunde få full ekonomisk täckning för 

anläggandet av gatorna så fick de själva stå för kostnaden. Kommun 5 uppgav att den 

allt oftare förde över risken på exploatörerna genom att använda faktiska kostnader 

istället för schablonkostnader. Det som sågs som en fördel med schablonkostnader var 

att de gav exploatören en förutsägbarhet om kostnaden. Kommun 6 påpekade att 

schablonkostnader kunde differera både uppåt och nedåt, därför använde kommunen 

faktiska kostnader. Kommun 1 påpekade att faktiska kostnader förenklade för 

kommunen att gå plus minus noll i ett exploateringsprojekt. Kommun 3 använde sig av 

faktiska kostnader och behövde därför inte finansiera exploateringsprojekt med 

kommunala skatter.  

 

4.5.4 Låg skattesats 
 

Enligt kommun 6 innebar gatukostnadsersättning att kommunen hade en god ekonomi 

med låga skattesatser. Kommun 1 påpekade att kommunen inte själv skulle klara av 

utgifter för gatukostnader och att de behövde finansieras av någon annan för att de 

skulle gå med en viss vinst i exploateringsprojektet. Om kommunen skulle finansiera 

gatorna själva skulle det belasta kommunens budget för mycket. 
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5. Diskussion 
 

Kapitlet inleds med att diskutera metoden som användes för att uppnå syftet med 

studien och besvara frågeställningarna. Därefter diskuteras resultatet som framkom av 

studien.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner tillämpar gatukostnadsersättning 

som ett värdeåterförande medel vid kommunala investeringar och vilka effekter som 

uppstår vid tillämpningen. 

 

För att uppnå syftet har dessa frågeställningar besvarats: 

 

 Med vilka medel återför kommuner värde genom gatukostnadsersättning? 

 Varför tillämpar kommuner gatukostnadsersättning? 

 Hur tillämpar kommuner lagstiftning för gatukostnadsersättning? 

 Vilka effekter uppstår när kommuner tillämpar gatukostnadsersättning? 

 

5.1 Metod 
 

I studien användes telefonintervjuer för att besvara frågeställningarna. Anledningen till 

att intervjuerna utfördes över telefon var för att det hade tagit för lång tid och varit 

kostsamt att resa till kommunerna. Telefonintervju bedömdes vara lika bra som en 

personlig intervju för att få en ökad förståelse från sakkunniga om ämnet. Efter alla 

intervjuer var det märkbart att respondenterna svarade olika detaljerat på 

intervjufrågorna. Hade intervjuerna utförts personligen är det dock mer troligt att alla 

respondenter hade gett mer fullständiga svar. Det kunde ha berott på om respondenten 

under intervjun kände sig bekväm med att prata i telefon eller inte.  

 

En annan anledning till att svaren från respondenterna var olika detaljerade var att 

frågorna var öppet formulerade. Det var ett aktivt val att ställa öppna frågorna för att 

undvika att leda personen till ett visst förväntat svar. Utfallet blev att respondenterna 

tolkade frågornas innebörd olika. Det ledde dels till att det var svårt att sortera det 

inspelade materialet och dels till att oförväntade svar uppkom. Det senare gav ett 

bredare resultat och en djupare förståelse för ämnet, vilket sågs som positivt för studien. 

Totalt utfördes sju telefonintervjuer och utifrån respondenternas svar uppnådes viss 
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mättnad. Respondenternas svar bedömdes vara tillräckliga för att uppnå studiens syfte 

och frågeställningar. En av intervjufrågorna har under studiens gång fallit bort. Det 

beror på att respondenternas svar inte var av vikt för studien och därav redovisas dessa 

heller inte i resultatet.   

 

Under intervjuerna märktes mindre brister bland intervjufrågorna. Två av frågorna som 

ställdes var för breda för att erhålla bra och samlade svar. En lösning hade varit att dela 

upp frågorna till flera frågor. Utöver detta överlappade några av frågorna varandra, 

vilket ledde till att respondenten ibland redan besvarat en fråga i en tidigare fråga. Det 

påverkade inte studiens resultat, men försvårade däremot analysen av intervjuerna. 

Under intervjuanalysen fick därför intervjusvaren sorteras för stämma överens med den 

intervjufråga som besvarades. 

 

5.2 Resultat 
 

5.2.1 Med vilka medel återför kommuner värde genom 

gatukostnadsersättning? 
 

Kommunerna tog ut gatukostnadsersättning främst genom exploateringsavtal, eller om 

kommunen ägde mark genom markanvisningsavtal. Kommunerna använde sig även av 

gatukostnadsutredningar men inte i lika stor utsträckning som genomförandeavtal. Det 

berodde på att kommunerna ansåg att genomförandeavtal var en enklare process.  

 

Vilket medel som användes för att återföra en värdeökning berodde på vilken 

bebyggelsetyp som uppfördes och vilka markägare som finns i kommunen. Om 

kommunen utförde flerbostadsbebyggelse skulle det till exempel inte vara aktuellt att 

tillämpa gatukostnadsutredningar utan då tillämpades istället exploateringsavtal. I 

vilken utsträckning kommunerna tillämpar exploateringsavtal i förhållande till 

markanvisningsavtal beror på hur markägandet ser ut i kommunen. Äger kommunen 

mycket mark tillämpas markanvisningsavtal i större utsträckning än exploateringsavtal 

och tvärtom. Därav går det inte att generalisera vilket medel som passar bäst för 

kommuner i allmänhet, utan kommunernas förutsättningar och visioner avgör vilket 

medel som är mest lämpligt. Det som är märkbart i studien var att kommunerna trots det 

föredrar att använda exploateringsavtal även om det hade vara möjligt att upprätta en 

gatukostnadsutredning. Det beror förmodligen på att det är komplicerat att utföra en 
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gatukostnadsutredning, och att ta ut gatukostnadsersättning genom exploateringsavtal är 

hanteringsmässigt enklare.      

 

5.2.2 Varför tillämpar kommuner gatukostnadsersättning? 
 

Ökade fastighetsvärden 
 

Anledning till att kommunerna tillämpade gatukostnadsersättningen var att det uppstod 

nytta för fastighetsägarna och exploatörerna. En ekonomisk nytta uppstod vilket innebar 

att fastigheter ökade i värde. Det är kommunen som skapar värdeökningen vilket enligt 

tidigare forskning (Batt, 2001; Coleman & Grimes 2010; Smith & Gihring, 2006; 

Walter, 2013) motiverar till att återföra värdeökningen till kommunen. Resultatet av 

studien visar att gatukostnadsersättning tillämpas som ett värdeåterförande medel. Det 

uppstår en vinna-vinna situation för kommunen och privata fastighetsägare/exploatörer 

vid tillämpning av gatukostnadsersättning. Kommunen får möjlighet att finansiera 

exploateringsprojekt som annars inte skulle vara möjliga och privata 

fastighetsägare/exploatörer får ökade fastighetsvärden. 

 

I studien intervjuades kommuner i Stockholmsregionen där exploateringsnivån är hög 

och där nybyggnation eller förädling av områden lönar sig. Det innebär att det finns 

motiv till att tillämpa gatukostnadsersättning vid investeringar i 

stadsbyggnadsutvecklingen. Det skulle även innebära att det inte är möjligt att hänföra 

en ekonomisk nytta för en exploatör i en mindre kommun där exploatering inte lönar sig 

i samma utsträckning som i storstadsregionerna. Å andra sidan borde det vara möjligt 

att tillämpa gatukostnadsutredning även i mindre kommuner eftersom privata 

fastighetsägare ska ha nytta av gatans användning enligt PBL. Dock framkom det av 

studien att kommunerna ofta hänförde den ekonomiska nyttan även till privata 

fastighetsägare. Det kan vara en anledning till att det är svårt att tillämpa 

gatukostnadsutredning eftersom den ekonomiska nyttan inte alltid kan hänföras till 

fastighetsägarna. 
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5.2.3 Hur tillämpar kommuner lagstiftning för 

gatukostnadsersättning? 
 

Fördelningsområde 
 

Vid gatukostnadsutredning är det relativt tydligt i lagstiftningen hur 

gatukostnadsersättning från privata fastighetsägare ska tillämpas av kommunen. 

Exploateringsavtalen är däremot inte lagreglerade på samma sätt och kommunerna och 

exploatörerna har större friheter att tillsammans avgöra gatukostnadsersättningen. 

Studien visar att tillvägagångssätten för att tillämpa gatukostnadsersättning från privata 

fastighetsägare och exploatörer ändå är förhållandevis lika. För både exploatörer och 

privata fastighetsägare bestäms ett fördelningsområde genom att kommunen beaktar en 

fördelningsgrund. Kommunen beslutar även om de använder sig av faktiska kostnader 

eller schablonberäknade kostnader vid gatukostnadsersättning. Det som dock skiljer sig 

var att kommunerna ofta kommer överens med exploatörer om att de även skulle ersätta 

kostnader för gator utanför exploateringsområdet. Det skulle inte vara skäligt att låta 

privata fastighetsägare ersätta gatukostnader de inte har användning för. Det är därför 

lättare för kommunen att låta exploatörer ersätta gatukostnader eftersom de bedöms ha 

en större ekonomisk nytta av exploateringen. Därav tillämpar sig kommunerna av 

exploateringsavtal vid gatukostnadsersättning i större utsträckning än vid 

gatukostnadsutredning.  

 

Fördelningsgrund 
 

Resultatet av studien visar tydligt att kommunerna tillämpar gatukostnadsersättning i 

enlighet med PBL. För att kommunerna ska kunna ta ut gatukostnadsersättning måste 

nyttan av gatan kunna hänföras till privata fastighetsägare och exploatörer. Det framgår 

av lagstiftningen att det är skillnad mellan vad som anses vara nytta för exploatörer och 

privata fastighetsägare. För privata fastighetsägare ska gatukostnadsersättning fördelas 

på ett skäligt och rättvist sätt. Det innebär att privata fastighetsägare ska ha nytta av 

gatans användning. För exploatörer hänförs istället nyttan till exploatörernas 

ekonomiska nytta av detaljplanen.  

 

I exploatörens fall är det lättare att hänföra den ekonomiska nyttan för att rättfärdiga att 

ta ut gatukostnadsersättning. Kommunerna vet om att exploatören initierar ett 

exploateringsprojekt för att erhålla en vinst vid färdigställandet av 
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exploateringsprojektet. Därmed är det enklare för kommunen att förhandla med 

exploatören om gatukostnader. För privata fastighetsägare fördelas inte kostnaden efter 

den ekonomiska nyttan utan istället efter användningen av gatan. Det innebär att privata 

fastighetsägare inte kan åläggas att betala lika stor del av gatukostnadsersättningen som 

exploatörer. Exploatörer bedöms ha en direkt ekonomisk nytta av en detaljplan medan 

nyttan för privata fastighetsägare är latent tills de överlåter sina fastigheter. Först då kan 

de ta del av den ekonomiska nyttan som uppstår. Det är därför svårare att påvisa 

värdeökningen som uppstår för privata fastighetsägare jämfört med exploatörer. Det 

leder till att det är svårt för kommunerna att ta ut gatukostnadsersättning från privata 

fastighetsägare.  

 

5.2.4 Vilka effekter uppstår när kommuner tillämpar 

gatukostnadsersättning? 
  

Lång och kostsam process 
 

Det framkom av studien att kommunerna ansåg att det var enklare att tillämpa 

gatukostnadsersättning i ett avtal, istället för att göra en gatukostnadsutredning. 

Anledningen till att gatukostnadsutredning inte tillämpas i lika stor utsträckning som 

genomförandeavtal är att processen är hantermässigt svår och att den ofta överklagas av 

privata fastighetsägare. Det gör att processen fördröjs och därav blir mer kostsam. 

Genomförandeavtal är till skillnad från gatukostnadsutredning en överenskommelse och 

överklagas inte av parterna. Det innebär även att kommunen inte riskerar en 

tidskrävande och kostsam process. 

 

Det är bestämmelserna i PBL som möjliggör för privata fastighetsägare att överklaga 

och anledningen kan vara att det upplevs som orättvist att betala en 

gatukostnadsersättning. Det privata fastighetsägarna ofta förbiser är att deras fastigheter 

ökar i värde genom kommunens investering i exploateringsprojektet. Om privata 

fastighetsägare uppfattade gatukostnadsersättningen som en investering, i och med att 

fastighetsvärdet ökade vid exploateringen, skulle gatukostnadsutredningarna troligtvis 

inte överklagas i lika stor grad. Till skillnad från privata fastighetsägare ser 

exploatörerna vinsten med exploateringen och därför är de villiga att betala 

gatukostnadsersättning.  
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Vid gatukostnadsutredning har de privata fastighetsägarna enligt PBL rätt till anstånd. 

Det kan innebära att kommunen ändå inte får ersättningen för gatukostnader efter 

färdigställandet. Till exempel kan en privat fastighetsägare få anstånd tills fastigheten 

styckas av, vilket kan ta flera år. Det leder till administrativa svårigheter för 

kommunerna att slutligen få gatukostnadsersättningen, vilket också leder till en lång och 

kostsam process. 

 

Ekonomisk risk  
 

Det framkom av studien att kommunerna strävade efter att exploateringen skulle bära 

sina egna kostnader. Det är möjligt genom kommunens starka förhandlingsposition och 

viljan från exploatörer att driva projekten framåt. Det kommunala planmonopolet 

innebär att exploatörer i vissa lägen får gå med på kommunens krav för att projektet ska 

realiseras. Det leder till att kommunen kan säkerställa att de inte behöver finansiera 

gatukostnader och minskar kommunens ekonomiska risk i exploateringsprojektet. 

 

Studien visar att kommunerna med fördel använde sig av faktiska kostnader vid en 

exploatering. Det innebar att kommunerna minskade den ekonomiska risken genom att 

säkerställa att hela gatukostnaden blev ersatt. Med schablonkostnader fanns risken att 

anläggningen blev dyrare än beräknat och då var det kommunen som stod den risken.   

 

Nöjda kommuninvånare 

 
Om kommunen inte hade en stark förhandlingsposition skulle inte kommunen ha 

resurser att driva samhällsutvecklingen framåt, eftersom det är kommunen som har 

ansvaret för utbyggnaden av allmän platsmark. Det framkom av studien att det skulle 

belasta kommunens budget alldeles för mycket att bekosta allmän plats med kommunala 

skattemedel. Det skulle innebära att kommunen fick prioritera vilka 

exploateringsprojekt som realiserades, vilket skulle hämma kommunens tillväxt. Det 

krävs därför att det finns möjlighet till medfinansiering från exploatörer och privata 

fastighetsägare. Genom att tillämpa gatukostnadsersättning kan fler 

exploateringsprojekt genomföras utan att det behöver belasta kommunens ekonomi för 

mycket. Det leder till att kommunalskatten kan hållas lägre i en kommun där 

gatukostnadsersättning tillämpas. Låg skattesats ger mer nöjda kommuninvånare. 
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5.3 Slutsats 
 

Med vilka medel återför kommuner värde genom gatukostnadsersättning? 

Gatukostnadsersättning åläggs exploatörer i exploateringsavtal eller 

markanvisningsavtal och av privata fastighetsägare i en gatukostnadsutredning. 

Exploateringsavtal och markanvisningsavtal användes i större utsträckning än 

gatukostnadsutredning.  

Varför tillämpar kommuner gatukostnadsersättning? 

Anledningen till att kommunerna tillämpar gatukostnadsersättning är att det sker en 

värdestegring på fastigheter inom ett exploateringsområde som därför ska återföras 

genom gatukostnadsersättning till kommunen.  

Hur tillämpar kommuner lagstiftning för gatukostnadsersättning? 

Tillvägagångssätten för att tillämpa gatukostnadsersättning är relativt lika för 

genomförandeavtal som för gatukostnadsutredning trots att lagstiftningen skiljer sig åt. 

Det som skiljer sig vid tillämpningen av gatukostnadsersättning är fördelningsområdet. 

För att kunna tillämpa gatukostnadsersättning behöver nytta hänföras till exploatörer 

och/eller privata fastighetsägare. Exploatörer bedöms ofta ha en större och mer direkt 

nytta av anläggningen medan nyttan för privata fastighetsägare är latent tills de 

överlåter sina fastigheter.  

Vilka effekter uppstår när kommuner tillämpar gatukostnadsersättning? 

Gatukostnadsutredningar är hanteringsmässigt svåra och överklagas ofta, vilket leder 

till en lång och kostsam process. Verkan av detta är att kommuner hellre låter 

exploatörer finansiera gatukostnader trots att det finns skäl att låta privata 

fastighetsägare finansiera gatukostnader. En ekonomisk risk uppstår vid tillämpning av 

gatukostnadsersättning och kommunen kan minska risken genom att tillämpa 

genomförandeavtal istället för gatukostnadsutredningar. Tillämpning av 

gatukostnadsersättning möjliggör samhällsutveckling utan att belasta kommunens 

ekonomi i större grad.  Det leder till lägre kommunalskatt och därmed mer nöjda 

kommuninvånare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Förteckning över medverkande kommuner, respondenternas arbetstitel och datum för 

intervjuerna. 

 

Kommun Titel Datum 

Huddinge Exploateringsingenjör 2016-04-20 

Järfälla Exploateringsingenjör 2016-04-20 

Nacka Projektledare 2016-04-18 

Sollentuna Verksamhetsansvarig exploatering 2016-04-18 

Stockholm Fastighetsvärderare 2016-04-19 

Sundbyberg Mark- och exploateringsingenjör 2016-04-21 

Täby Exploateringsstrateg 2016-04-19 
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AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Bilaga 2 
 

Informationsbrev 

 

 

 

 

 

Vi är två studenter som heter Kajsa Blomdahl och Johanna Nyman och vi läser den sista 

terminen på Lantmätarprogrammet med inriktning ekonomi/juridik på Högskolan i 

Gävle. Som examensarbete ska vi skriva en kandidatuppsats i lantmäteriteknik och vi 

har valt att skriva om värdeåterföring. Syftet med uppsatsen är att klargöra hur 

kommuner tillämpar värdeåterföring vid värdestegring till följd av offentliga 

investeringar. 

 

Metoden som vi har valt är telefonintervjuer. Genom intervjufrågorna vill vi ta reda på 

hur kommuner tillämpar värdeåterföring. Vi vill även se vad det finns för juridiska och 

ekonomiska effekter för kommunerna och varför dessa effekter uppstår. Intervjun 

kommer att spelas in om det tillåts. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och de 

uppgifter som samlas in ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Materialet 

som samlas in ska enbart användas i forskningsändamål och i det här fallet är det till vår 

kandidatuppsats i lantmäteriteknik. När uppsatsen är klar kommer den publiceras i ett 

system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek. 

 

 

Har du några frågor eller vill ta del av resultatet kan du gärna kontakta oss. 

 

  Kajsa Blomdahl  Johanna Nyman 

Via e-mail:    xxx@student.hig.se  xxx@student.hig.se  

 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kajsa Blomdahl och Johanna Nyman 

 

Handledare: Marina Edlund 

Akademin för teknik och miljö 

Högskolan i Gävle 
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Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

 

 

 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för titel? 

 

2. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

 

3. Hur finansierar kommunen gator inom allmän platsmark? 

 

4. Hur går kommunen tillväga för att lösa gatukostnaderna både juridiskt och 

ekonomiskt? 

 

5. Vilka rättsliga och ekonomiska påföljder får det för kommunen? 

  

6. Varför väljer kommunen att finansiera gator inom allmän platsmark på det 

sättet? 

 

7. Kan kommunen använda sig av andra tillvägagångssätt för att få 

gatukostnadsersättning vid en exploatering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


