


Annika och Marianne

• Annika: Jobbat 40 år, varav 20 år på Svenska Kommunförbundet och 20 år på 
advokatbyråer, med att biträda kommuner. 

Plan- och bygglov, fastighetsrätt, exploateringsavtal, miljöfrågor och skadestånd.

• Marianne: Bakgrund från kommunal markexploatering Linköpings och Solna 
kommuner samt  drygt 20 år i fastighetskonsultbranschen. Undervisar på 
lantmätarprogrammet, Högskolan Väst sedan hösten år 2011.

Fastighetsvärdering, förhandling, exploateringsfrågor, bevarande och utbildning.

• Jobbat tillsammans i 25 år.

• Hållit kurser tillsammans om exploateringsavtal i ca 10 år för yrkesverksamma.



Varför skriver vi en bok tillsammans? 

• Ingenjör/lantmätare och en advokat/jurist.

• Fyller en lucka i litteraturen.

• För utbildningar högskolenivå, lantmätare och jurister.

• För branschen, kommunala tjänstemän och privata fastighetsägare.



Exploateringsavtal

• Avtalen till viss del lagreglerade i plan- och bygglagen from 2015.

• Ett avtal om genomförande av detaljplan och om 
medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre 
eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen

• Avser åtagande för byggherre eller fastighetsägare att vidta eller 
finansiera åtgärder för anläggande av gator, torg och park mm samt 
anläggningar  för vatten och avlopp samt andra anläggningar som är 
nödvändiga för att detaljplanen skall kunna genomföras. Åtagande i 
rimligt förhållande till nyttan av planen = värdeökningen på 
fastigheten.



Civilrätt och offentlig rätt



Malmöexemplet







Malmö - fastighetsägare med stor tomt vill 
avstycka
• Ny DP krävs, kommun och fastighetsägare skriver plankostnadsavtal.

• Under planprocessen framkommer att gata måste byggas om, ökade 
kostnader för fastighetsägaren.

• Kommun kräver att fastighetsägaren skriver på exploateringsavtal.

• Fastighetsägaren stämmer kommun - yrkar att avtalet är ogiltigt pga
att kommunen har:

• 1. ”Tvingat” honom att skriva på.

• 2. ”Lurat” honom beträffande kostnaderna.

• Malmö tingsrätt ogillar fastighetsägarens talan.



Exploateringsavtalets roll vid plangenomförande



Brister - några erfarenheter från tidigare 
exjobb på HV om exploateringsavtal mm
• Utfästelse i avtalen  - uppfylls inte, påföljd saknas ofta. 

• Marköverlåtelser  - markpris kan bryta mot EUs statsstödsregler.

• Kommunen tar emot kommunaltekniska anläggningar – bryter mot LOU.

• Bristande ekonomiska säkerhet vid finansiering av kommunala anläggningar.  
Saknas helt eller bankgaranti ibland utan värde.

• Bryter mot särkravsförbudet (PBL 2015).

• Strider mot regler för allmänna gc-vägar i detaljplan, x-område.

• Strider mot PBLs regler för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

• Reglering av dagvatten utan lagstöd.

• Plankostnadsavtal utanför PBLs ramar för plantaxa.

• Exjobb HV 2018 pågår : Hur länge gäller ett exploateringsavtal? Preskription.



Nyttan med boken? 

• Boken förklarar den lagliga grunden till exploateringsavtal, civilrätt + 
offentlig rätt.

• Att tänka på vid förhandling och avtalsskrivning.

• Checklista – 23 punkter!



Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och 
samhällsplanering, 180 hp, fil.kand.

•Ny lantmätarutbildning Högskolan Väst, ht 19

• För den digitala samhällsbyggnadsprocessen

• + juridik

• + ekonomi

• + planering

• + Gis, BIM, AR, VR

• - geodesi

• MEX, förrättningslantmätare, samhällsplanerare

• Mer info kommer på HV.se


