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Riktlinjer för försäljning av kommunal mark och 
kommunala fastigheter 

1.1 Definition 
I dessa riktlinjer regleras försäljning av kommunal mark och av kommunala fastigheter. 
Med kommunal mark menas all mark som är kommunägd. Med kommunal fastighet menas 
alla fastigheter, både bebyggda och obebyggda, som är kommunägda. 
 

1.2 Beredning 
Försäljning av kommunal mark handläggs av fastighetsförvaltare och beslutas av 
kommunstyrelsen eller av fastighetsförvaltare genom delegation. Försäljning av kommunala 
fastigheter handläggs av fastighetsförvaltare och beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunal mark och kommunala fastigheter som ligger till försäljning återfinns på 
kommunens hemsida. För intresse av annan/övrig mark/fastighet lämnas en skriftlig 
intresseanmälan in. Blankett för intresseanmälan finns på kommunens hemsida. 
Intresseanmälan skickas till: kommunstyrelsen@dalsed.se alternativt till Dals-Eds kommun, 
Box 31, 668 21 Ed. 

1.2.1 Att ta ställning till vid beredning 
Utgångsläget för all kommunägd mark är att den är till salu om det gynnar kommunens 
tillväxt och är förenligt med kommunens översiktsplan samt övriga planer och mål. Normalt 
erbjuds kommunal mark till den som skickat in en skriftlig anmälan. Om konkurrens uppstår 
vid försäljning av mark eller fastigheter som inte lagts ut via mäklare/anbud så prioriteras 
den som först inkom med sin anmälan. 
 
Fastighetsförvaltare avgör om man skall sälja fastigheten i egen regi eller via mäklare. 
Försäljning bör ske genom mäklare om det inte rör sig om en enkel och relativt liten 
överlåtelse i förhållande till mäklarens arvode eller då fastighet säljs till fastighetens 
befintliga hyresgäst. Om osäkerhet råder kring hur försäljningen skall gå till så skall 
avstämning ske med KSAU. 
 
Vid försäljning av fastigheter eller av endast byggnad på fastighet skall en utredning först 
göras om fastigheten/byggnaden behöver behållas för eget behov.  
 
Vid försäljning av fastighet/byggnad där det finns befintlig hyresgäst erbjuds hyresgästen i 
första hand att få köpa fastigheten/byggnaden till marknadspris och i andra hand läggs den 
ut på öppna marknaden. 
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Vid försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds i första hand arrendatorn att få köpa 
marken till marknadsvärderat pris. 
 
Vid önskemål om kompletteringsmark, dvs mark som en fastighetsägare vill köpa för att 
komplettera sin tomt, görs en bedömning av att önskemålet inte strider mot gällande planer. 
Kan försäljning av kompletteringsmark ske prissätts den enligt gällande taxa eller 
marknadsvärderat pris. 
 
Vid försäljning av icke detaljplanelagd mark görs en prövning för vilket ändamål marken kan 
användas. 
 
Kommunen skall beakta näringslivets exploateringsbehov. 
 
Försäljningar kan villkoras (exempelvis att byggnad skall uppföras inom viss tid) och villkoren 
skall regleras i avtalet. För tomtmark och industrimark finns generella villkor om att tomten 
skall bebyggas inom viss tid. Övriga villkor skall stämmas av med KSAU. 
 

1.3 Inventering av mark- och fastighetsinnehav 
Fastighetsförvaltaren skall årligen inför budgetbeslut genomföra en inventering av 
kommunens samlade mark- och fastighetsinnehav samt lägga förslag på vilka fastigheter 
som bör analyseras/utvärderas. Utifrån ovanstående inventering skall kommunstyrelsen 
lägga förslag om åtgärder gällande förändring av fastighetsbeståndet. 
 

1.4 Prissättning 
Industrimark enligt taxa, konkurrensutsättning eller enligt värdering 
Tomtmark enligt taxa, konkurrensutsättning eller enligt värdering 
Jordbruksmark enligt konkurrensutsättning eller värdering 
Skogsmark enligt konkurrensutsättning eller värdering 
Kompletteringsmark enligt taxa, konkurrensutsättning eller enligt värdering 
Övrig mark enligt konkurrensutsättning eller enligt värdering 
Fastighet/byggnad enligt konkurrensutsättning eller värdering 
 
Prissättning görs utifrån markens beskaffenhet, gjorda investeringar och de riktvärden som 
finns. Det är upp till fastighetsförvaltaren att avgöra vilka riktvärden som skall användas 
alternativt om värdering av oberoende värderingsman skall göras. Vid val av riktvärde skall 
hänsyn tas till tomtens storlek, läge, tillgänglighet och beskaffenhet. Om osäkerhet uppstår 
över val av riktvärde skall avstämning ske med KSAU. 
 
Tillkommande värden i form av skog m.m. skall läggas på försäljningspriset. Eventuella 
kostnader för fastighetsregleringar och VA-anslutning i samband med markförsäljning 
bekostas av köparen. Kostnader för kommunens handläggning samt för oberoende 
värdering skall läggas på försäljningspriset. 
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1.5 Avvikelse från riktlinjer 
Den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för försäljning av kommunal mark eller 
kommunala fastigheter får frångå riktlinjerna när det finns särskilda skäl i det enskilda fallet.  
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2. Riktlinjer för upplåtelse av mark 

2.1 Definition 
Upplåtelse av mark kan avse flertalet olika former av upplåtelse. I dessa riktlinjer regleras 
allmän nyttjanderätt, arrende, hyra och markupplåtelse. Tillfällig upplåtelse av offentlig plats 
regleras genom “Allmänna lokala ordningsföreskrifter” och hanteras därför ej i dessa 
riktlinjer.  
 

2.2 Beredning 
Vid upplåtelse av mark skall kommunens vägledande dokument alltid ligga till grund och 
kommunen skall i sin roll som markägare värna om likställighetsprincipen (2 kap. 3 § 
kommunallagen). 
 
Skriftlig ansökan om att få nyttja mark inklusive redovisning av geografisk utbredning skall 
skickas in till kommunstyrelsen@dalsed.se alternativt via post till Dals-Eds kommun, Box 31, 
668 21 Ed. 
 
Det är kommunens fastighetsförvaltare som ansvarar för handläggning av upplåtelse av 
mark.  Fastighetsförvaltaren ansvarar för att utreda ansökan enligt nedanstående punkter. 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för markupplåtelse. Om fastighetsförvaltaren gör 
bedömningen att markupplåtelse kan ske skall skriftligt avtal upprättas och tecknas enligt 
gällande delegationsordning.  Av avtalet skall krav, ansvar och skyldigheter framgå, både 
avseende tiden under upplåtelsen samt tiden efter. 

2.2.1 Punkter att ta ställning till vid bedömning 
● Störande för omgivning med ljud och/eller ljus 
● Anläggande och återställning 
● Vattentillgång 
● Risk för skadedjur 
● Risk för lukt 
● Väg till område 
● Påverkan på naturvärden 
● Bestämmelser såsom detaljplaner och naturvård 
● Rättigheter såsom ledningsrätter och servitut 

2.2.2 Vilket avtal skall väljas vid upplåtelse av mark? 
Nyttjanderättsavtal om: 

● avtalet skulle innebära en nytta för Dals-Eds kommun och 
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● ingen avgift tas ut 
 
Arrendeavtal om: 

● avtalet främst skulle innebära en nytta för arrendator och 
● årlig avgift tas ut för nyttjande av mark 

 
Hyresavtal om: 

● avtalet avser nyttjande av byggnad och/eller del av byggnad och 
● månatlig eller årlig avgift tas ut  

 
Markupplåtelseavtal om: 

● avtalet avser nyttjande av mark till el, fiber och/eller värme 
● engångsavgift kan tas ut 

 

2.3 Nyttjanderättsavtal 
Ett nyttjanderättsavtal ger rätt att nyttja någon annans egendom. Upplåtelse genom 
nyttjanderätt hanteras i Jordabalken (1970:994) och ett avtal skall ha tecknats mellan 
fastighetsägare och fysisk eller juridisk person. Nyttjanderätten skall också vara knuten till en 
viss fastighet. I detta avsnitt hanteras allmän nyttjanderätt, vilket vidare är den typ av 
nyttjanderätt som benämningen “nyttjanderättsavtal” avser. 
 
Den allmänna nyttjanderätten kan vara total eller partiell. Vid total nyttjanderätt har 
nyttjanderättshavaren total besittning och fastighetsägaren har därmed helt avstått från att 
använda fastigheten eller del av fastigheten. Vid partiell nyttjanderätt har 
nyttjanderättshavaren rätt att använda fastigheten för visst avseende, exempelvis för jakt 
eller fiske. Fastighetsägaren har dock kvar rätten att disponera fastigheten i övrigt. Allmänna 
bestämmelser om nyttjanderätt återfinns i 7 kap. Jordabalken. 

2.3.1 Villkor för nyttjanderättsavtal 
● Markområdet upplåtes i befintligt skick. 
● Nyttjanderättshavaren ansvarar för drift, underhåll, ordning och skick inom området 
● Nyttjanderättshavaren får inte utan skriftligt tillstånd utföra ingrepp på fastigheten 
● Avtalet får inte överlåtas på annan part 
● Om förhållanden som påtagligt förändrar förutsättningarna för detta avtal skulle 

inträffa så har parterna rätt att omgående omförhandla avtalet. 
● Av avtalet skall framgå om nyttjanderätten är total eller partiell. 
● Av avtalet skall framgå för vilken tidsperiod nyttjanderättsavtalet gäller. 
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2.4 Arrende 
Arrende är en typ av nyttjanderätt där avtal tecknats genom vilket fastighetsägaren avstår 
från att använda den fastighet eller del av fastighet som upplåts. För att upplåtelse skall få 
kallas arrende krävs enligt 8 kap. 1 § Jordabalken att ersättning utgår till fastighetsägaren.  
 

2.4.1 Olika typer av arrende 
Bostadsarrende arrendator har rätt att uppföra bostad 
8 och 10 kap. Jordabalken 
 
Jordbruksarrende jord upplåts till brukande 
8 och 9 kap. Jordabalken 
 
Anläggningsarrende arrendator har rätt att för förvärvsverksamhet uppföra  
8 och 11 kap. Jordabalken byggnad 
 
Lägenhetsarrende mark upplåts för annat ändamål än ovanstående,  
7 och 8 kap. Jordabalken exempelvis p-platser och idrottsplatser 

 
Fiskearrende fiskerätt upplåts genom avtal 
7 och 8 kap. Jordabalken och 
Lag (1957:390) om fiskearrenden 
 
Jaktarrende jakträtt upplåts genom avtal  
7 och 8 kap. Jordabalken och  
Jaktlag (1987:259) 

2.4.2 Villkor för arrendeavtal 
● Markområdet upplåtes i befintligt skick 
● Avtal om arrende upprättas skriftligen. Samtliga avtalsvillkor skall anges. Ändring 

eller tillägg som ej är skriftliga är utan verkan.  
● Av avtalet skall framgå vilken typ av arrende som avtalet avser. 
● Arrendatorn får inte utan fastighetsägarens medgivande utföra betydande ingrepp, 

såsom uppförande av byggnader/anläggningar eller fällande av träd, på fastigheten. 
Vid avtalets upphörande skall området återställas i ursprungligt skick om det utförts 
arbeten utan kommunens godkännande. 

● Det åligger arrendatorn att söka och stå för erforderliga tillstånd för sin verksamhet 
eller åtgärder på tomten 

● Arrendatorn ansvarar för drift, underhåll, ordning och skick inom det nyttjade området 
samt alla kostnader tillhörande verksamheten 

● Möjlighet finns för arrendatorn att få option på förvärv av marken under 
avtalsperioden om kommunen väljer att avyttra marken. Prissättning vid försäljning 
av marken sker enligt kommunens riktlinjer för försäljning av kommunal mark och 
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kommunala fastigheter. Om arrendatorn förvärvar fastigheten under en period för 
vilken arrendeavgift erlagts i förskott skall försäljningspriset regleras för de månader 
som förskottsbetalats under innevarande år.  

● Uppsägning av arrendeavtal skall vara skriftlig. 
● Arrendeavtal får inte överlåtas och uthyrning i andra hand får ej ske 
● Det åligger arrendator att iordningställa väg till arrendeställe. 
● Fastighetsägaren debiterar arrendatorn alla kostnader som uppstår, både under 

arrendetiden samt efter, till följd av att mark arrenderas ut.  
● Arrendator bekostar VA- och elanslutning och arrendeavtalet skall innehålla 

överenskommelse om att arrendatorn upprättar eget abonnemang 
● Ersättning för arrende bestäms till ett årligt pris 

 

2.5 Hyresavtal 
Hyresavtal omfattas av 12 kap. Jordabalken och avser upplåtelse av hus eller delar av hus 
till nyttjande mot ersättning.  

2.5.1 Villkor för hyresavtal 
● Hyresavtal skall vara skriftligt. 
● Hyresavtal gäller för obestämd tid eller för avtalad tid.  
● Hyresavtal skall sägas upp skriftligen för att sluta gälla. 
● Under hyrestiden skall hyresvärden hålla byggnaden i ordnat skick 
● När hyrestiden löpt ut skall hyresgästen senast påföljande dag lämna byggnaden 

 

2.6 Markupplåtelseavtal 
Markupplåtelseavtal används vid upplåtelse av mark för el, fiber och/eller värme och 
hanteras inom 7 kap. Jordabalken 

2.6.1 Villkor för markupplåtelseavtal 
● Fastighetsägaren ger ledningsägaren rätt att anlägga och för all framtid bibehålla 

samt vid behov förnya ledning för el, fiber och/eller värme i marken. 
● Ledningsägaren skall utöva rättigheterna så att egendomen inte betungas mer än 

nödvändigt. 
● Fastighetsägaren får inte ändra markanvändningen eller uppföra 

byggnad/anläggning som kan äventyra fara för ledning. Ledningsägarens 
medgivande krävs för att vidta åtgärder på marken. 

● Ersättning för intrångsersättning eller annan ersättning enligt grunderna i 
Expropriationslagen (1972:719) kan tas ut. 

● Ledningsägaren har rätt och skyldighet att överlåta avtalet till ny ledningsägare. 
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2.7 Tillsyn av upplåtelseavtal 
Tillsyn av de avtal som finns sker årligen av fastighetsförvaltare. Vid tillsynen skall 
platsbesök ske på fastigheten där fastighetsförvaltare kontrollerar att avtalet sköts enligt 
överenskommelse. Om upplåtaren inte följer avtalet skall denne kontaktas och ges möjlighet 
att åtgärda brister på fastigheten. Åtgärdas ej brister har fastighetsförvaltare rätt att säga upp 
avtalet.  
 

2.8 Prissättning 
Nyttjanderätt Ingen avgift tas ut 
Arrende Årlig avgift tas ut enligt riktpriser för arrende eller  

konkurrensutsättning 
Hyra Månatlig eller årlig avgift tas ut enligt marknadsvärde för  

hyresrätt 
Markupplåtelse Engångsavgift kan tas ut enligt grunderna i  
 Expropriationslagen (1972:719)  
 
Det är upp till fastighetsförvaltaren att avgöra hur upplåtelsen skall prissättas. 

 

2.9 Avvikelse från riktlinjer 
Den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå avtal om upplåtelse av mark får 
frångå riktlinjerna när det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. 
 
Fastighetsförvaltare innehar rätten att i avtal för upplåtelse av mark ange fler villkor än de 
som framgår av riktlinjerna. 
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3. Riktlinjer för kommunala markanvisningar 

3.1 Definition  
Definitionen av markanvisning återfinns i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommun och 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt 
markområde för bebyggande. 
 
Syftet med riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
processens inledande skede då kommunägd mark skall säljas eller upplåtas för ny 
bebyggelse. Riktlinjerna bör innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse 
eller upplåtelse av markområden, handläggningsrutiner och grundläggande villkor och 
principer. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, men överklagande av kommunens beslut om 
riktlinjer kan ske enligt reglerna för laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen. 
 
Riktlinjerna är utformade enligt SKL:s cirkulär 14:36 och 14:46. 
 

3.2 Beredning 
Markanvisning kan ske på två sätt; genom anbud som kommunen tar initiativ till eller genom 
direktanvisning på byggherrens initiativ. Ett markanvisningsavtal kan inte överlåtas till annan 
part utan kommunens godkännande. Markanvisningsavtal och intresseanmälningar 
handläggs av kommunens fastighetsförvaltare. Beslut om markanvisningsavtal fattas av 
kommunstyrelsen.  

3.2.1 Markanvisning genom anbud 
Kommunen kan initiera byggnation genom att låta intressenter lämna anbud på ett specifikt 
markområde. Ett förfrågningsunderlag med specifika krav och urvalskriterier, såsom pris, 
utformning, färdigställandetid och bebyggelsestruktur, tas fram av kommunen. Möjligheten 
att lämna anbud annonseras ut på kommunens hemsida samt annan lämplig media så att 
anbuden kan jämställas med ett öppet anbudsförfarande. Därefter kan intressenter lämna 
anbud som utvärderas av kommunen. Kommunen lägger vid utvärderingen vikt på tidigare 
genomförda projekt samt byggherrens ekonomiska stabilitet. Markanvisningsavtal tecknas 
med den intressent som bäst uppfyller kommunens kriterier och i avtalet ska övergripande 
frågor rörande genomförandet belysas. 
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3.2.2 Markanvisning genom direktanvisning 
Kommunen kan få in en intresseanmälan från en exploatör gällande att få bygga ut ett 
kommunägt område som inte lagts ut till försäljning. Kommunen gör då en bedömning om 
exploatörens intresse är förenligt med gällande översiktsplan och detaljplan samt med 
eventuella andra mål. Är intresset förenligt med ovanstående planer och mål så tecknas ett 
markanvisningsavtal där övergripande frågor rörande genomförandet ska belysas. 

3.2.3 Bedömningsgrunder 
Allmänna villkor skall uppfyllas, såsom hänsyn till rimliga konkurrensförhållanden, 
byggherrens ekonomiska stabilitet samt hur väl eventuellt tidigare projekt genomförts. 
Byggherren skall också följa kommunens riktlinjer och planer, såsom översiktsplanen. 
 

3.3 Giltighetstid för markanvisningsavtal 
Om ny detaljplan behöver tas fram skall markanvisningsavtalet gälla fram tills dess att 
detaljplanen vinner laga kraft. Om markanvisningen avser ett område där det redan finns 
fungerande detaljplan skall markanvisningen gälla i max 2 år om det inte föreligger 
synnerliga skäl som inte beror på byggherren.  
 
Vid markanvisningens slut överlåts markområdet till intressenten. Om en marköverlåtelse 
inte kan ske inom nämnda tid skall markanvisningen återgå om inte kommunen medger en 
förlängning av avtalet.  
 
Kommunen har rätt att häva markanvisningsavtalet om förutsättningar saknas för att 
detaljplan för området skall antas eller vinna laga kraft. Vidare har kommunen också rätt att 
häva avtalet och omedelbart återta markanvisningen om skäl finns att anta att exploatören 
inte avser eller förmår genomföra projektet på sådant sätt som avsetts eller uttalats när 
avtalet tecknades eller om exploatören inte kan tillgodose de krav som ställts i 
markanvisningavtalet. Vid hävt avtal har kommunen rätt att omgående anvisa området till 
annan intressent. Vidare har kommunen oinskränkt rätt att vid hävt avtal använda all 
upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande exploatören utan att utge 
ersättning till denne. Exempelvis kan det gälla genomförda utredningar. 
 
Ändringar och tillägg av avtal skall ske skriftligt och undertecknas av båda parter. 
Överlåtelse av markanvisningsavtal får inte ske utan kommunens skriftliga godkännande. 
 

3.4 Kostnadsfördelning 
Exploatören står för samtliga kostnader för planläggning. 
 
Kommunens princip är att om kommunen är huvudman för allmänna platser inom 
planområdet skall kommunen även ansvara för utbyggnaden inklusive projektering av 
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nödvändig infrastruktur såsom exempelvis gator, vatten- och avlopp, naturområden, 
belysning m.m. Entreprenadarbeten för genomförandet skall upphandlas i enlighet med 
LOU. Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats samt eventuellt andra 
nödvändiga åtgärder utanför planområdet som krävs skall täckas av exploatören via 
ersättning. Kommunen har enbart rätt att erhålla självkostnad för nedlagd kostnad och skall 
därför redovisa dessa för exploatören. Kommunen har rätt att kräva bankgaranti innan 
påbörjat projekt. 
 
När markanvisningavtalets giltighet löpt ut eller om kommunen enligt ovan hävt avtalet utgår 
ingen rätt till ekonomisk ersättning. Kommunen har dock rätt att kräva ersättning för utlägg 
som ännu inte fakturerats exploatören.  
 
I de fall exploatören inte önskar fullfölja markanvisningsavtalet har kommunen rätt till skälig 
ersättning för eventuella framtida merkostnader i samband med fullföljande av exploatering 
inom detaljplanen. 
 

3.5 Prissättning 
Markprissättning sker i enlighet med “Riktlinjer för försäljning av kommunal mark och 
kommunala fastigheter”. 
 

3.6 Avvikelse från riktlinjer 
Den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå markanvisningsavtal får frångå 
riktlinjerna när det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. 
 
Fastighetsförvaltare innehar rätten att i avtal för markanvisning ange fler villkor än de som 
framgår av riktlinjerna. 
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4. Riktlinjer vid upprättande av exploateringsavtal 

4.1 Definition 
Definitionen för exploateringsavtal återfinns i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL). 
Exploateringsavtal är ett avtal som rör genomförande av en detaljplan avseende mark som 
inte ägs av kommunen. Bestämmelser om exploateringsavtal gäller inte avtal i de fall 
kommunen äger all den mark som regleras eller blandade avtal med ömsesidiga markbyten. 
 
Syftet med exploateringsavtal är att så långt som möjligt säkerställa att en detaljplan kan 
genomföras så att kraven om ett välfungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda. 
Riktlinjerna ska på en översiktlig nivå redovisa under vilka förhållanden och inom vilka 
geografiskt avgränsade områden som kommunen avser ingå exploateringsavtal samt 
övergripande principer för kostnader, åtgärder, beredning och utförande. 
 
Riktlinjerna är utformade enligt SKL:s cirkulär 14:36 och 14:46. 
 

4.2 Beredning 
Exploateringsavtal bereds av kommunens fastighetsförvaltare och beslutas av 
kommunstyrelsen. Avser exploateringsavtalet eller detaljplanen ärenden av principiell 
betydelse beslutas dessa av kommunfullmäktige.  
 
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt område när det krävs för att 
säkerställa genomförandet av en detaljplan.  
 
När ett detaljplanearbete avseende exploatering av privatägd mark påbörjas avser 
kommunen inleda avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal för att säkerställa 
planens genomförande. Senast inför plansamråd skall kommunen redovisa avtalets 
huvudsakliga innehåll. Inför planens antagande skall förhandlingar vara slutförda. 
Exploateringsavtalet skall vara undertecknat senast i samband med att detaljplanen antas. 
 

4.3 Kostnadsfördelning 
Samtliga kostnader för planläggning finansieras av exploatören. Separata plankostnadsavtal 
kan tecknas.  
 
Kommunens princip är att om kommunen är huvudman för allmänna platser inom 
planområdet skall kommunen även ansvara för utbyggnaden inklusive projektering av 
nödvändig infrastruktur såsom exempelvis gator, vatten- och avlopp, naturområden, 
belysning m.m. Entreprenadarbeten för genomförandet skall upphandlas i enlighet med 
LOU. Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats samt eventuellt andra 
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nödvändiga åtgärder utanför planområdet som krävs skall täckas av exploatören via 
ersättning. Kommunen har enbart rätt att erhålla självkostnad för nedlagd kostnad och skall 
därför redovisa dessa för exploatören. Kommunen har rätt att kräva bankgaranti innan 
påbörjat projekt. 
 
Exploatören ansvarar för andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på kostnader som kan åläggas exploatören 
är bullerdämpande åtgärder, sanering och arkeologiska utredningar. 
 
Inga anslutningsavgifter för vatten- och avlopp eller gatukostnadsersättningar debiteras 
exploatören då denna betalt ersättning för allmänna platser och anläggningar. Är 
infrastrukturen redan utbyggd och detta inte tillämpbart skall anslutningsavgifter erläggas 
enligt gällande taxor och avgifter. 
 
Inom kvartersmark bekostar och utför exploatören samtliga åtgärder som krävs för planens 
genomförande och det åligger exploatören att ta reda på och ansöka om tillstånd för 
utbyggnad i enlighet med detaljplanen. Det åligger även exploatören att ansöka om och 
bekosta eventuella lantmäteriförrättningar. 
 

4.4 Standard på gator, vägar och annan allmän platsmark 
Krav på standard och utformning av gator, vägar och annan allmän platsmark skall beskrivas 
i exploateringsavtalet. I exploateringsavtalet skall också övriga mål- och policydokument 
som byggherren skall följa beskrivas. 
 
Gator och vägar skall byggas ut i enlighet med detaljplanen. I de fall kommunen är 
huvudman för gator och vägar skall dessa byggas ut i enlighet med gällande AMA 
anläggning om inte annat särskilt anges. 
 
Exploatörens ersättning till kommunen för utbyggnad av allmän plats skall säkerställas före 
anläggandet av allmän plats påbörjas. 
 
När området skall vara utbyggt är beroende av projektets storlek och bedöms därför från fall 
till fall. 
 

4.5 Exploateringsavtalets innehåll 
I 6 kap. 40 § PBL framgår vad exploateringsavtalet får reglera: 
Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller 
finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens 
åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.  
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Vidare får ett exploateringsavtal enligt 6 kap. 41 § PBL inte innehålla åtagande för en 
byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, 
utbildning eller omsorg som kommunen har skyldighet att tillhandahålla enligt lag. 
 
Följande punkter skall beaktas/anges vid upprättandet av ett exploateringsavtal: 

● Områdets avgränsning 
● Beskrivning av parterna samt intentionerna med avtalet 
● Kostnadsansvar för genomförandefrågor 
● Eventuella säkerheter, såsom moderbolagsborgen eller bankgaranti. 
● Övriga ersättningar mellan kommunen och exploatören 
● Tidplaner och ev. etappindelningar 
● Byggtrafik 
● Parkering 
● Miljökonsekvenser 
● Säkerhet 
● Skadestånd 
● Giltighet och eventuella villkor 
● Eventuella gestaltningsprinciper 
● Marköverföringar och fastighetsbildning 
● Exploateringsavtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens godkännande 
● Förfarande vid tvister 

 

4.6 Avvikelse från riktlinjer 
Den nämnd som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå exploateringsavtal får frångå 
riktlinjerna när det finns särskilda skäl i det enskilda fallet om det krävs för att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan. 
 
Fastighetsförvaltare innehar rätten att i exploateringsavtal ange fler villkor än de som 
framgår av riktlinjerna. 

15 


