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Abstract 

Until 1st of January 2015, the county administrative board could decide on “113-

regulation” according to Ch. 6 Art. 5 Planning and Building Act. The regulation meant 

that the municipality could claim land for public spaces without compensation if it was 

fair considering the benefit expected to be achieved by the planer's implementation and 

the circumstances in general. How public space is to be valued and compensated is 

regulated in Ch. 4. Art. 3a Expropriation Act. However, practice shows that other 

valuation methods are applied. The question is whether the abolishment of the 113-

regulation has affected municipalities' valuation and compensation of public spaces. 

 

The purpose of the thesis is to clarify the theory and the legal treatment of compensation 

for public spaces, both historically and since the abolishment of the 113-regulation. 

Furthermore, to examine methods that municipalities and valuers use to value land that 

should, or already constitute public space.  

 

To complete the thesis, interviews and surveys were made. The interviews were limited 

to municipalities and consultants in Scania County, 26 interviews were held. Surveys 

were sent to all municipalities in Sweden, except those in Scania County, 63 replies 

were received. When collecting material, quantitative approaches and qualitative 

methods were applied and subsequently compiled and analysed. 

 

One conclusion is that the abolishment of the 113-regulation itself did not affect 

municipalities' management and valuation of public spaces, as the regulation was rarely 

applied. Even before the abolishment, most municipalities claimed land for public 

space without compensation through exploitation agreements. In this way, no drastic 

change is experienced among the municipalities.  

 

There is an uncertainty among the municipalities in how public space should be 

compensated. Most municipalities claim public space without compensation through 

negotiation in exploitation agreements. Thereafter, Ch. 4 Art. 3a Expropriation Act was 

applied when compensating land for public space. However, the majority stated that 

this method is only applicable in cases where public spaces must be used for constraint 

purposes. Thereafter, pattern valuation was applied and last street cost compensation. 

Unlike municipalities, consultants exclusively applied Ch. 4 Art. 3a Expropriation Act 

in determining the compensation for public space. 

 

The result shows that there is no uniformity regarding compensation of public spaces 

among municipalities in Sweden. Depending on variations in the size of the 

municipalities, negotiating opportunities and counterparty, a homogeneous 

management regarding compensation of public spaces is doubted. The question is if 

there would be as much public space if the possibility of street costs disappeared. The 

compensation for public spaces according to Ch. 4 Art. 3a Expropriation Act will be 

very high. Especially when located in the center. Also, according to municipalities, 

property owners rarely want to abandon land, yet less without compensation. 
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Sammanfattning 

Fram till 1 januari 2015 hade länsstyrelsen möjlighet att besluta om ”113-förordnande” 

enligt 6 kap. 5 § PBL. 113-förordnandet innebar att kommunen kunde ta mark i anspråk 

utan ersättning om det ansågs skäligt med hänsyn till den nytta som exploatören 

förväntades få av planens genomförande och till omständigheterna i övrigt. Hur mark 

för allmän plats ska värderas och ersättas regleras i 4 kap. 3a § ExL. Praxis visar dock 

på att andra ersättningsmetoder tillämpas. Frågan är om upphävandet av 113-

förordnandet har påverkat kommuners värdering och ersättning av mark för allmän 

plats. 

 

Syftet med examensarbetet var dels att kartlägga teorin och den rättsliga hanteringen 

kring ersättning av mark för allmän plats, både historiskt och sedan upphävandet av 

113-förordnandet. Dels undersöka hur kommuner och värderingskonsulter i praktiken 

värderar mark som i detaljplaner ska utgöra eller redan utgör allmän plats.  

 

Genomförandet av examensarbetet har skett genom intervjuer och enkäter. Intervjuerna 

begränsades till kommuner och konsulter i Skånes län, varav 26 intervjuer hölls. 

Enkätundersökning skickades ut till samtliga kommuner i Sverige, förutom de i Skånes 

län, 63 svar inkom av totalt 257.  Vid insamling av material har kvantitativa ansatser 

och kvalitativa metoder tillämpats och därefter sammanställts och analyserats.  

 

En slutsats är att själva upphävandet av 113-förordnandet inte påverkat kommunernas 

hantering och värdering av mark för allmän plats, då 113-förordnandet sällan 

tillämpades bland kommunerna. Redan innan upphävandet tog ett flertal av 

kommunerna mark i anspråk för allmän plats utan ersättning genom exploateringsavtal. 

På så sätt upplevs ingen drastisk förändring, mer än att de idag inte kan ta mark för 

allmän plats i anspråk utan ersättning med tvång genom 113-förordnandet. 

 

En osäkerhet finns bland kommunerna i hur allmän plats egentligen ska ersättas. Ett 

flertal kommuner tar i anspråk mark för allmän plats utan ersättning genom förhandling 

i exploateringsavtal. I storleksordning tillämpar lika många 4 kap. 3a § ExL, en del 

angav dock att denna metod endast tillämpas i de fall mark för allmän plats måste tas i 

anspråk med tvång. Därefter tillämpas schablonersättning och till sist 

gatukostnadsersättning. Till skillnad från kommunerna, tillämpade konsulterna 

uteslutande 4 kap. 3a § ExL vid bestämmandet av ersättning för allmän plats.  

 

Resultatet visar att det inte finns någon enhetlighet bland Sveriges kommuner vad gäller 

ersättning av allmän plats. Beroende på variationer i kommunernas storlek, läge, 

förhandlingsmöjlighet och motpart verkar en homogen hantering av ersättningen för 

allmän plats tveksamt finnas. Frågan är dock om kommunerna hade anlagt lika mycket 

allmän plats om möjligheten till gatukostnader försvann. I stora städer, i centrum, kan 

ersättningen för allmän plats enligt 4 kap. 3a § ExL i längden bli väldigt hög. Samtidigt 

anger kommuner att fastighetsägare sällan vill avstå mark, än mindre utan ersättning.  
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Förord 

Examensarbete är den avslutande delen i vår civilingenjörsutbildning på 

Lantmäteriprogrammet med inriktning mot Fastighetsjuridik, Lunds Tekniska 

Högskola. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och genomfördes våren 2018 

vid Institutionen för Fastighetsvetenskap. 

 

Idén bakom examensarbetet initierades i samband med sommarjobb på Lunds 

kommuns mark- och exploateringsavdelning. Med hjälp av Fredrik Warnquist, 

universitetsadjunkt på avdelningen Fastighetsvetenskap, utvecklades en idé till ett 

ämne passande för ett examensarbete. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla kommunrepresentanter och konsulter som var vänliga 

att ställa upp på intervjuer. Vi vill även tacka alla kommuner som deltog och besvarade 

vår enkät. Ert intresse och samarbetsvilja har varit en viktig del för arbetets 

genomförande. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Eric Norén för hjälp och 

vägledning under arbetets gång. 
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1 Inledning 

I avsnitten nedan redogörs syftet och bakgrunden till examensarbetet. Här framgår även 

vilka avgränsningar som gjorts samt till vilken målgrupp examensarbetet riktar sig till.   
 

1.1 Bakgrund 

Kommuner har som vision att växa genom förtätning utifrån en genomtänkt 

stadsbyggnadsidé och strävar efter att växa inifrån och ut. Det är i städerna som både 

den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen sker. Genom förtätning skapas 

mervärden både ur ett estetiskt och socialt perspektiv samtidigt som befintliga 

kvaliteter tas tillvara. Stadens täthet och mötesplatser skapar nya möjligheter, arbeten, 

utbildning, kultur och en mer hållbar markanvändning.1 Den pågående förtätningen ger 

dock kommuner skyldigheter i sitt agerande och inte enbart möjligheter. Kommuner 

har, tillsammans med andra aktörer, ett ansvar för det gemensamma rummet i staden, 

vilket skapar en utmaning vid stadsplanering och skapandet av goda livsmiljöer för 

alla.2  

 

I takt med att bostadsbeståndet ökar krävs ett större utbud av allmänna platser och 

allmänna byggnader såsom lekplatser, grönytor, gator, förskolor, grundskolor, 

sjukvård, social service med mera. Att tillgängliggöra mark för allmänhetens behov i 

centrala lägen är ännu en utmaning för kommunerna.3 Mark som tidigare använts till 

industrier och parkeringar tenderar att planläggas som kvartersmark och allmän plats 

idag. Det gör att det ställs stora krav och kostnader för sanering, omlokalisering av 

verksamheter, och bidrar inte minst sagt till utmaningar i fråga om ersättning. Likaså 

förekommer det att kommuner planlägger tidigare allmän plats till kvartersmark för att 

möjliggöra fler byggrätter och förtätning av områden, vilket aktualiserar ersättning av 

allmän plats.4  

 

Fram till 1 januari 2015 hade länsstyrelsen möjlighet att besluta om förordnande enligt 

6 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). Sådana beslut kunde endast meddelas 

om det ansågs skäligt med hänsyn till den nytta som exploatören förväntades få av 

planens genomförande och till omständigheterna i övrigt. Motsvarande bestämmelser 

                                                      
1 Boverket, Vision för Sverige 2025: dnr: 109-2640/2011: rapportering av regeringsuppdrag, 

Karlskrona, 2012, s. 39, 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/vision-for-sverige-

2025.pdf (hämtad 2018-04-05). 
2 Mattson, Kristina, Förtätning av städer: trender och utmaningar, Sveriges kommuner och 

landsting, Stockholm, 2015, s. 3, https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5381.pdf (hämtad 

2018-04-05). 
3 Ibid, s. 9. 
4 Boverket, 2012, s. 39. 

 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/vision-for-sverige-2025.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/vision-for-sverige-2025.pdf
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5381.pdf
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fanns tidigare i 6 kap. 19 § plan- och bygglagen (ÄPBL, 1987:10) och dessförinnan i 

70 och 113 §§ byggnadslagen (BL, 1947:385).  

 

I examensarbetet kommer förordnanden som meddelats enligt 70 och 113 §§ BL och 

senare i 6 kap. 19 § ÄPBL samt därefter i 6 kap. 5 § PBL samtliga, som ett samlingsord, 

att benämnas som 113-förordnande. I det fall ett förordnande omnämns för respektive 

paragraf, kommer benämningen 113-förordnande inte att tillämpas.  

 

113-förordnanden som meddelats av länsstyrelsen kommer från och med 1 januari 2019 

upphöra att gälla för planer där genomförandetiden gått ut. Om genomförandetiden inte 

löpt ut upphör 113-förordnandet när planens genomförandetid löpt ut.5 

 

En möjlig påverkan som upphävandet av 113-förordnandet kan ha är att flera 

kommuner behöver ersätta och värdera mark för allmän plats. Hur allmän plats ska 

ersättas regleras, som tidigare nämnt i 4 kap. 3a § expropriationslagen (ExL, 1972:719). 

Det är därav intressant att studera hur kommuner i praktiken värderar allmän plats då 

det finns olika val av ersättning samt flera värderingsmetoder att tillämpa. 

Exploateringsstrategier såsom förtätning kräver ändrad planläggning, bland annat 

börjar tidigare allmän plats allt mer planläggas om till kvartersmark. Huruvida någon 

skillnad skett, med avseende på ersättning, på grund av upphävandet av 113-

förordnandet är därför aktuellt att studera.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är dels att klarlägga teorin kring ersättning för allmän plats, 

både historiskt och sedan upphävandet av 113-förordnandet. Dels undersöka hur 

kommuner i praktiken ersätter mark som i detaljplaner ska utgöra eller redan utgör 

allmän plats. Utifrån syftet besvaras följande frågeställningar i examensarbetet. 

 

1.2.1 Frågeställningar  

1. Hur värderar och ersätter kommunerna allmän plats?  

2. Hur tillämpades reglerna för 113-förordnandet?  

3. Hur påverkar borttagandet av 113-förordnandet bestämmandet av ersättning 

för allmän plats? 

För att besvara frågeställningarna i examensarbetet redogörs allmänhetens möjlighet 

att nyttja mark. I examensarbetet redogörs även hur allmänhetens rätt att nyttja mark 

säkerställs genom olika planinstrument i planarbetet.  

 

                                                      
5 Lantmäteriet, Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL, uå, 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/upphavande-av-forordnande-enligt-

plan--och-bygglagen-pbl/#faq:overgangsbestammelser (hämtad 2018-02-19). 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/upphavande-av-forordnande-enligt-plan--och-bygglagen-pbl/#faq:overgangsbestammelser
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/upphavande-av-forordnande-enligt-plan--och-bygglagen-pbl/#faq:overgangsbestammelser
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1.3 Disposition  

Arbetet är indelat i kapitel som belyser syftet och frågeställningarna i en logisk 

ordningsföljd. Kapitel 1 är ett inledande kapitel och utgörs av en bakgrund samt 

problemformulering för att tydliggöra varför utvalt ämne är aktuellt att studera.   

 

I kapitel 2 beskrivs de metoder som använts för att kunna genomföra arbetet.  

 

I kapitel 3 och 4 redogörs teorin bakom de ersättnings- och värderingsmetoder som 

tillämpas vid ersättning av allmän plats.  

 

Kapitel 5 och 6 är av rättsdogmatisk karaktär och avser resultat som besvarar ett av 

examensarbetets syfte. Här redogörs vad allmän plats är, likaså hur allmän plats ersätts, 

både historiskt och sedan upphävandet av 113-förordnandet. Innehållet har sin 

utgångspunkt i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten, lagkommentar och litteratur.  

 

Kapitel 7 redovisar och kartlägger resultaten från intervjuer och enkäter i tabellform 

och tillhörande beskrivningar. Resultatet analyseras rättssociologiskt och paralleller 

dras till hur olika kommuner och värderingskonsulter gör samt bakgrunden därtill.  

 

I kapitel 8 analyseras och diskuteras resultatet samt de intressanta aspekter som 

framkommit under arbetets gång. Främst dras paralleller till de olika värderingsmetoder 

och val av ersättning, som kommunerna gjort eller som en extern part gjort åt dem. 

Likaså analyseras kommunernas ställningstagande till 113-förordnandet och ersättning 

av allmän plats. 

 

I kapitel 9 avslutas arbetet med slutsatser, som besvarar arbetets frågeställningar.  

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till de lagar, regler, praxis och teorier som reglerar allmän plats. 

Tonvikten i arbetet kommer att vara värdering och ersättning av allmän plats samt hur 

ersättningen har ändrats sedan upphävandet av 6 kap. 5 § PBL. 

 

Intervjuer avgränsas till kommuner och värderingskonsulter i Skåne län. En 

enkätundersökning skickas ut till samtliga kommuner i Sverige, med undantag för 

kommunerna i Skåne, då de redan medverkat i en intervju eller meddelat att de inte vill 

medverka.  

 

1.5 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till intressenter inom detaljplaneprocessen med fokus på ersättning 

av allmän plats, såsom kommuner och exploatörer. Arbetet kan även vara av intresse 

för studenter inom fastighetsvetenskapliga utbildningar samt för andra med intresse för 

ämnet.  
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2 Metod  

I avsnitten nedan beskrivs de metoder som tillämpats i arbetet. Först förklaras de 

teoretiska nyckelbegrepp, som de olika metoderna bygger på, för att vidare redogöra 

val av metoder. Tillvägagångssättet beskrivs utförligt och avslutas med en 

metoddiskussion, där utförande och val av metod diskuteras och problematiseras. 

 

2.1 Metodteori 

Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatik är en del av rättsvetenskapen. Den handlar om systematisering och 

tolkning av rättsregler genom att söka svar i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

juridiska arbeten med rättsdogmatisk orientering.6 

 

Den analys som görs ska mynna ut i ett slutresultat och spegla innehållet i gällande rätt 

eller hur rättsregeln ska uppfattas i praktiken, exempelvis ett domstolsavgörande.7 

  

Rättssociologisk metod 

Rättssociologi är både ett samhälls- och rättsvetenskapligt ämne, som granskar 

relationen mellan gällande rätt och samhälle. När rättssociologin används för att 

undersöka och förstå hur rätten nyttjas i samhället blir den samhällsvetenskaplig. När 

rättssociologin istället används för att kartlägga hur samhället och dess förhållande 

påverkar rättsbildning och rättstolkning blir den rättsvetenskaplig. Genom att studera 

rättsliga företeelser med samhällsvetenskapliga metoder blir rättssociologin en 

empirisk vetenskap.8  

 

Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod samlar systematiskt in empiriska och kvantifierbara data från ett 

representativt urval i en befolkning eller grupp. Insamling görs med instrument som 

kan fånga samband, fördelningar och variationer, såsom experiment, test, enkäter, 

frågeformulär med mera. Materialet kan sedan sammanfattas i statistisk form och olika 

utfall kan analyseras.9 

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod omfattar ett mindre urval än en kvantitativ och utmärks av att inte 

använda siffror eller tal utan innefattar och resulterar i verbala formuleringar, det vill 

                                                      
6 Kleinman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i: Zamboni, Mauro (red.): Juridisk metodlära, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21. 
7 Ibid, s. 26.  
8 Hydén, Håkan, ”Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle”, i: 

Zamboni, Mauro (red.), 2013, s. 207. 
9 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 35. 
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säga ord och beskrivningar. Metoden bygger på sortering och kategorisering för att 

fånga verkliga handlingar och deras innebörd.10 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet fokuserar på kopplingen mellan objekten som undersöks och vad som faktiskt 

mäts. Validitet beskriver hur väl en metod mäter det den är avsedd att mäta. Ett sätt att 

öka validiteten i en studie är genom att använda triangulering, vilket innebär att samma 

objekt studeras med olika metoder.11 

 

Reliabilitet visar på hur starkt eller pålitligt det insamlade materialet är samt analysen 

av detsamma. Reliabilitet beskriver alltså tillförlitligheten. För att skapa en bra 

reliabilitet krävs noggrannhet vid insamling av materialet och vid analysen.12 

 

2.2 Metodval 

Nedan klargörs motivering till de val av metoder som tillämpats i examensarbetet. 

 

2.2.1 Rättsdogmatisk metod 

I examenarbetets inledande fas används en rättsdogmatisk metod för tolkning av 

rättsreglerna för att få en förståelse kring hur respektive lagparagraf ska tillämpas samt 

tolkas. Teori och praxis studeras också för att beskriva vilka möjligheter det finns för 

allmänheten att tillträda och nyttja mark.  

 

Fokus ligger kring reglerna om ersättning av allmän plats, hur tanken är att reglerna om 

ersättning ska tillämpas samt hur ersättningen ska beräknas. Studier görs även huruvida 

allmän plats ersatts ur ett historiskt perspektiv. Den metod som bäst angriper och 

besvarar ovanstående frågor är därmed rättsdogmatisk metod. 

 

2.2.2 Rättssociologiska metoder 

För att utreda hur kommuner tänker kring ersättning av allmän plats samt vilken 

värderingsmetod som tillämpas i praktiken tillämpas kvalitativa metoder och 

kvantitativa ansatser.  

 

Intervjuer – Kvalitativ studie 

För att få en djupare förståelse för hur allmän plats ersätts används kvalitativa 

intervjuer. Resultatet från intervjuerna redogör kommunernas kunskaper kring 113-

förordnandet samt hur den har tillämpats i respektive kommun. Likaså hur kommuner 

ersatte allmän plats innan 113-förordnandet upphävdes, om deras sätt att ersätta allmän 

plats har förändrats sedan upphävandet samt hur de idag ersätter allmän plats.  

 

                                                      
10 Hydén, 2013, s. 35. 
11 Backman, 2016, s. 41. 
12 Ibid, s. 42. 
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För att undvika att kommuner och konsulter blir utpekade, och på så sätt öka chansen 

för en bättre reliabilitet, presenteras resultatet från intervjuerna anonymt. Deras 

yrkesroll och erfarenhet kommer dock finnas beskrivet i examensarbetet. Det kommer 

även kartläggas vilka kommuner som deltagit, svaren kommer dock inte på något sätt 

kunna spåras till någon person eller kommun. 

 

Enkätundersökning – kvantitativ ansats och kvalitativ analys 

Enkätundersökning är en enkel och effektiv metod att tillämpa och ger ett kvantitativt 

underlag till hur allmän plats ersätts i Sverige. Materialet som inhämtats analyseras 

därefter kvalitativt på samma sätt som för intervjuerna. Det skapar en uppfattning om 

hur vanligt förekommande 113-förordnandet var och hur allmän plats värderas och 

ersätts, både idag samt innan 113-förordnandet upphävdes. 

 

Enkätundersökning valdes som en ytterligare metod för att få in ett mer omfattande 

insamlingsmaterial. Likaså för att få en överblick över hur kommuner i Sverige 

generellt hanterar frågan om ersättning av allmän plats. Frågorna i enkäten är inte 

omfattande och genomsnittstiden för att besvara dem är cirka fem minuter. 

 

I diskussionen jämförs resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Nedan beskrivs hur undersökningen genomförs och de val som görs. 

 

2.3.1 Urval 

Kontakt togs med Skåne läns 33 kommuner för förfrågan om intervju; totalt 

intervjuades 23 kommuner. De kommuner som inte deltog var positiva till ämnet, men 

på grund av olika omständigheter ansåg de sig själva inte ha tid eller vara lämpliga för 

att medverka i studien. I figur 1 nedan redovisas de kommuner som intervjuats.  
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Figur 1. Karta över kommuner i Skåne län. De kommuner som intervjuades är markerade i svart. En 

sammanställning av de intervjuade kommunerna återfinns i bilaga I.  

Intervjuerna avgränsades till Skåne län för att möjliggöra platsbesök och personliga 

möten med kommunerna. Den geografiska avgränsningen bedömdes vara lämplig både 

med hänsyn till tiden för examensarbetet och de antal svar som behövdes för att få en 

bra validitet i resultatet och kunna besvara frågeställningarna i examensarbetet. Tre 

konsulter intervjuades också, vilka bedömdes ha den erfarenhet som söktes för att 

kunna besvara frågorna till examensarbetet. För intervjufrågornas utformning, se bilaga 

II.  

 

För en större validitet skickades en enkätundersökning ut till samtliga kommuner i 

Sverige, med undantag från kommuner i Skåne län. Av de 257 kommuner, som tog 

emot enkätundersökningen, svarade 63 kommuner. I figur 2 nedan kartläggs de 

kommuner som intervjuats. För en sammanställning av vilka kommuner som deltog i 

examensarbetet, se bilaga I. 
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Figur 2. Karta över kommuner i Sverige. De kommuner som besvarade enkäten är markerade i svart. En 

sammanställning av kommunerna återfinns i bilaga I. 
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2.3.2 Materialinsamling 

Källor samlades in och bearbetades för att tolka rättsläget. Lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten, lagkommentar och litteratur är några källor som användes. I de fall litteratur 

innehöll likadan information valdes den som hade mest vetenskaplig grund. 

 
Kontakt togs med kommuner via telefon och mejl för att fråga om intresse och 

möjlighet att delta i en intervju. Ansvarig person på respektive kommun besvarade våra 

frågor eller tilldelade frågorna till personal som de bedömde var mest lämplig. 

Intervjufrågorna skickades till kommunerna i en till två veckor i förväg för att förbereda 

deltagarna och ge dem tid att studera ämnet närmare.  

 

Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar att ett frågeunderlag fanns som stöd. 

Eventuell ordning och formulering ändrades beroende på intervjusituationen. Fem 

kommuner besöktes och resterande intervjuer utfördes via telefon. 

 

Vid framtagande av frågeunderlag till enkätundersökningen låg intervjufrågorna som 

grund. Frågorna hade två olika strukturer. En del frågor var öppna och en del var 

strukturerade och låsta till begränsat antal svarsalternativ. Val av upplägg gav på så sätt 

djup och utrymme för detaljer som lättare skapade en helhetsbild och förståelse för 

komplexiteten i examenarbetets frågeställningar.  

 

Enkätundersökningen skapades genom SurveyMonkey, ett undersökningsverktyg på 

internet. Mottagaren uppmanades att vidarebefordra enkäten till den person som arbetar 

med värdering av allmän plats. Syftet var att samla in empiriskt material från 

kommunerna. För att se enkätfrågornas utformning, se bilaga III. 

 

2.4 Metoddiskussion  

Nedan förs en diskussion kring validitet och reliabilitet av valda metoder. 

 

2.4.1 Validitet 

En uppdelning har gjorts för att diskutera för- och nackdelar med de metoder som 

tillämpats i examensarbetet.  

 

Fördelar 

Intervju har en hög validitet genom att frågorna inte på samma sätt kan missförstås som 

vid en enkätundersökning. Eftersom kontakt har hållits med personerna innan intervjun 

har försäkran gjorts att det är en person med rätt kompetens som besvarar frågorna. 

Likaså möjliggör en intervju kontroll av den information som angetts genom 

följdfrågor vilket stärker validiteten. Att använda intervju som en metod för 

datainsamling är väldigt flexibelt, likaså fås en hög svarsfrekvens och personlig kontakt 

med respondenten.  
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Enkätundersökningen kompletterar intervjuerna genom att kartlägga hur övriga 

kommuner i Sverige ersätter allmän plats. Enkätundersökning är ett smidigt alternativ 

och inte lika tidskrävande som direkt kontakt i form av telefonintervju och platsbesök. 

Med en enkätundersökning sammanställs mer kvantitativ data, som därför ger en mer 

enhetlig överblick och slutsatser kan enklare dras. 

 

Nackdel 

Intervjuerna är geografiskt begränsade till Skåne län. Begränsningar till enbart Skåne 

län gör dock att svarsunderlaget inte är representativt för Sverige generellt.    

 

Enkätundersökningen innehåller en viss osäkerhet genom att det inte i förväg går att 

fastställa om rätt person besvarat enkäten eller om frågorna tolkats på rätt sätt. 

 

2.4.2 Reliabilitet  

En uppdelning har gjorts för att diskutera för- och nackdelar med de metoder som 

tillämpas i examensarbetet.  

 

Fördel  

Genom att tillämpa intervju som metod uppnås bättre kommunikation och risk för 

misstolkning av de frågor som ställs minskar. Likaså fås ett rikare svarsunderlag, då 

frågor som uppfattas komplicerade går att förtydliga. De personer som intervjuats har 

liknande befattningar, vilket ger en mer homogen informationsinsamling och bidrar till 

en tyngd i resultatet. 

 

Intervju har hållits med 23 av 33 kommuner i Skåne, vilket motsvarar 70 procent av 

kommunerna i Skåne län. En tillförlitlighet fås därmed till underlaget i undersökningen, 

vilket skapar en trovärdig slutsats om hur kommuner i Skåne län agerar. 

 

Tillvägagångssättet vid enkätundersökning är ett bra sätt för att bredda det kvantitativa 

materialet och skapa en bild av hur allmän plats värderas och ersätts idag. Totalt inkom 

63 enkätsvar som var jämt fördelade över Sverige, vilket anses som ett acceptabelt 

underlag för att slutsatser ska kunna tas.  

 

Nackdel  

Det finns en stor variationsrikedom bland de kommuner som valt att medverka i 

undersökningarna, både med hänseende till läge, yta, invånarantal och övriga 

förutsättningar. Det är oklart i hur stor kunskap de svarande har, som deltar i 

enkätundersökningen, vilket bidrar till en osäkerhet kring jämförbarheten i svaren från 

intervjuerna och enkäten. 

 

I jämförelse med intervjun har enkäten kvantitativkaraktär. På så sätt kan enkätsvaren 

lättare kategoriseras i jämförelse med intervjusvaren, då deltagarna redan begränsats 

till vad de kan svara. Intervjun är mer variationsrik och öppen, på så sätt måste svaren 

i efterhand kategoriseras och svar blir då ofta generaliserade, vilket kan vara till en 

nackdel.    
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2.5 Framtida studier 

Begränsningar har gjorts i det här examensarbetet. Examensarbetet behandlar dels 

teorin kring ersättning för allmän plats, både historiskt och sedan upphävandet av 113-

förordnandet. Dels hur kommuner i praktiken ersätter mark som i detaljplaner ska 

utgöra eller redan utgör allmän plats. Inom området, ersättning av allmän plats, finns 

annat att studera som inte tas upp i detta examensarbetet.  

 

I examensarbetet ställs fråga om kommuner värderar mark för allmän plats olika 

beroende på vad marken ska användas till. Utifrån resultatet, se avsnitt 7.7 Värderas 

allmän plats olika beroende på vilken användning den allmänna platsen har?, finns det 

en del kommuner som värderar marken olika. Det hade varit intressant att veta hur de 

kommunerna tänker kring ersättningen, exempelvis varför de värderar dem olika och 

hur de går tillväga i sina bedömningar. Vad som utgör högre nytta för en kan dock 

bedömas utgöra en lägre nytta för någon annan. Det kan därför vara väldigt svårt att 

vara konsekvent i sin bedömning av vilken användning som utgör en högre nytta än 

någon annat. Ersättningen kan därför bli olika hög, vilket kan skapa orättvisa.   

 

En annan fråga som ställdes till kommunerna var vilken ersättningsmetod kommunerna 

använder vid värdering av mark för allmän plats. En del kommuner angav att de 

använde schablonersättning, se avsnitt 7.8 Vilken eller vilka värderingsmetoder 

tillämpades vid värdering av allmän plats? Det hade varit intressant att studera vad 

kommunerna baserar deras schablonersättning på. Om schablonerna exempelvis 

baseras på ortsprismetoden, vart kommer det materialet ifrån och hur ofta uppdateras 

schablonerna. Det är även intressant att studera ifall samma schablonersättning 

tillämpas generellt över hela kommunen, eller ifall schablonerna varierar, och om så är 

fallet, hur motiveras de olika värdena. 

 

Det sker ständigt en förtätning av städer. Att kunna möjliggöra öppna rum och allmänna 

platser blir en allt större utmaning för kommuner. Det skulle kunna undersökas hur ofta 

kommer kommuner bedöma att projekt med allmän plats blir för dyr. En än mer 

intressant fråga är om gatukostnadsersättningen öppnat upp möjligheter för kommuner 

att anlägga mer allmän plats där det annars hade blivit för dyrt, samt om det funnits 

mindre allmän plats om gatukostnadsersättning inte funnits. 
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3 Ersättningsmetoder för mark med allmänt 
ändamål 

I avsnitten nedan redogörs de fall när ersättningsreglerna i ExL tillämpas. Typfallen 

som omnämns i avsnitten nedan gäller kommunernas möjlighet att tillgodose mark för 

allmänheten, med störst fokus på ersättning av mark för allmän plats.  

 

En kommun har rätt att besluta om ändrad markanvändning, men samtidigt har en 

fastighetsägare en grundläggande rätt till den pågående markanvändningen. I de fall en 

fastighetsägare hindras från att använda sin mark på liknande sätt som tidigare uppstår 

en ersättningssituation.  

 

Generellt gäller markåtkomst att äganderätten till ett markområde ska överföras till en 

annan ägare. Markåtkomst kan även gälla att förvärvaren tillskapas en rättighet, 

alternativt att rättigheten upphävs eller begränsas. När det gäller ersättning för 

markåtkomst kan den skadedrabbade antingen enbart kompenseras för den skada som 

uppstår eller även få ta del av den vinst som uppstår genom förvärvet. Två olika typer 

av fall kan uppkomma, vilka kallas expropriationsfall samt vinstfördelningsfall.13  

 

Expropriationsfall avser mark som uppenbarligen kan tas i anspråk genom 

expropriation eller enligt 14 kap. 14–18 §§ PBL. Expropriationsfallen kan förenklat 

avse när enskilt markägande behöver tas i anspråk för att utnyttjas till något allmänt 

ändamål.14 De markåtkomständamål där expropriationsprincipen tillämpas är: 

 

- Allmän plats 

- Allmän tomt  

- Allmännyttiga anläggningar 

- Allmänna vägar 

- Järnvägar 

- Råmark 

Vid värdering av expropriationsfallen ska 4 kap. ExL tillämpas.15 I examensarbetet 

kommer enbart en fördjupning av ersättningsmetoderna kring allmän plats göras.  

Allmän tomt kommer endast redogöras kort. Resterande expropriationsfall är inte av 

betydande karaktär för examensarbetet. 

 

Vinstfördelning enligt 5 kap. 10a § FBL gäller när markåtkomst sker med stöd av FBL 

och AL. Vid markåtkomst enligt bestämmelserna i AL, bestäms ersättningen enligt 13 

§ AL som hänvisar till 5 kap. 10a § FBL.16 Vinstfördelning uppkommer vid 

                                                      
13 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 64–65. 
14 Ibid, s. 65. 
15 Ibid, s. 107. 
16 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 113. 
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typsituationer då enskild fastighetsägare behöver nyttja annan enskild fastighetsägares 

mark.17  

 

Det finns tre olika typfall där vinstfördelning blir tillämpbar: 

 

- Tomtbildning 

- Omreglering av jord- och skogsbruksfastigheter 

- Klyvning18 

Enligt 5 kap. 10a § FBL ska 4 kap. ExL tillämpas, med undantag för det 25 procentiga 

påslaget i 4 kap. 1 § 2 st. ExL samt 4 kap. 2 § ExL vad gäller värdestegring. Den 

fastighetsägare som avstår mark ska vara garanterad ersättning för sin 

marknadsvärdeminskning. Den vinst som uppstår genom förvärvet ska sedan, på ett 

skäligt sätt, fördelas mellan avträdare och tillträdare. Med skälig vinstfördelning menas 

att ersättningen ska motsvara den ersättning som normalt skulle ha utgetts om det hade 

skett genom en normal frivillig överlåtelse.19 

 

Genomsnittsvärdeprincipen är en fördelningsprincip som ursprungligen kom till för att 

lösa ett expropriationsrättsligt problem, men tillämpas idag mest vid vinstfördelning. 

Principen bygger på att det är själva värdet av byggrätten som ska fördelas lika över 

hela fastighetens areal. Värdering av fastigheter görs med andra ord utifrån deras 

råtomtvärde. Råtomtvärdet är värdet på marken med byggrätt, men utan några 

byggnader, VA eller övriga trädgårdsanläggningar samt utan nedlagda lantmäteri- eller 

exploateringskostnader. Det totala råtomtvärdet fördelas jämt över marken och det 

genomsnittliga värdet appliceras på området för att få ersättningens storlek.20 

 

Någon mer ingående redogörelse av vinstfördelningsfallen kommer inte göras i 

examensarbetet. Fokus kommer istället att ligga på expropriationsfall, där kommuner 

har möjlighet att tillförsäkra mark för allmänna ändamål. 

 

3.1 Ersättning av mark för allmän plats 

I 4 kap. 7 § PBL regleras som huvudregel att kommuner ska vara huvudman för 

allmänna platser, men kommunen kan, om särskilda skäl föreligger, avsäga sitt 

huvudmannaskap. Mer om huvudmannaskap och vad som utgör särskilda skäl redogörs 

under avsnitt 5.1 Allmän plats. Om kommunalt huvudmannaskap förekommer görs en 

detaljplan genom att mark för allmän plats överförs till en kommunägd fastighet genom 

fastighetsreglering. Om enskilt huvudmannaskap förekommer genomförs detaljplan 

med en anläggningsförrättning. 

 

                                                      
17 Ekbäck. Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 65. 
18 Ibid, s. 162. 
19 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 112–113. 
20 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 164–168. 
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Mark som tas i anspråk för allmän plats ska ersättas utifrån reglerna i 4 kap. ExL. Mark 

för allmän plats utgör med andra ord ett expropriationsfall. Ersättningen ska bestämmas 

utifrån det planförhållande som gällde närmast innan marken lades ut som allmän plats, 

enligt 4 kap. 3a § ExL. Den värdeinverkan som nuvarande plan innebär ska bortses 

ifrån. Värdet ska istället baseras på att plansituationen är samma som den var innan 

marken först lades ut som allmän plats.   

 

Enligt 4 kap. 1 § 3 st. ExL ska mark, som enligt detaljplan är avsedd för allmän plats 

där kommunen är huvudman och som ska ingå i en allmän väg, inte ersättas. I 14 kap. 

14–17 §§ PBL finns särskilda inlösenbestämmelser, som tillsammans med 4 kap. 3a § 

ExL, ger en fastighetsägare rätt till kompensation för den skada som uppstår av att 

marken lagts ut som allmän plats. Mer om inlösenbestämmelserna se avsnitt 5.1.2 

Inlösen och finansiering av allmän plats enligt PBL. 

 

Tre typsituationer kan urskiljas när det gäller ersättning för allmän plats. Första 

situationen gäller mark som varit avsedd för allmän plats ända sedan den första 

detaljplanen. I de fallen bestäms ersättningen antingen utifrån den pågående 

markanvändningen eller med avseende till de förväntningar som fanns på ändrad 

markanvändning innan marken planlades som allmän plats, se figur 6. I de fall marken 

endast varit planlagd som allmän plats, har marken vanligtvis utgjorts av råmark, 

jordbruk eller skogsbruk innan den första detaljplaneläggningen.  Vid bestämmandet 

av ersättningen ska ersättningen därmed utgå från värdet på råmark, jordbruk eller 

skogsbruk. Vid bestämmande av ersättningen tillämpas den ersättningsgrund som ger 

högst likvid.21 

 

Andra situationen gäller kvartersmark som genom planändring lades ut till allmän plats.  

Ersättningen bestäms olika beroende på om planändringen skett före eller efter att 

planens genomförandetid löpt ut. I de fall där genomförandetiden inte löpt ut bestäms 

ersättningen som om planen för kvartersmark gäller vid värdetidpunkten och 

fortfarande kan genomföras. Eventuella allmänna förväntningar om en framtida ändrad 

detaljplan ska beaktas, se figur 4. När genomförandetiden löpt ut vid planändring, från 

kvartersmark till allmän plats, ska ersättningen bestämmas som planen för 

kvartersmark gällde vid värdetidpunkten, men att genomförandetiden löpt ut. När 

genomförandetiden löpt ut ska den nya planen inte beaktas. Därmed bestäms 

ersättningen utan beaktande av den värdeminskning som planläggandet till allmän plats 

                                                      
21 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 269–270. 

 

Figur 3. Ersättning av mark som varit avsedd för allmän plats sedan den första planläggningen. 
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har medfört. Ersättningen motsvarar då tomtvärdet i orten vars genomförandetid har 

gått ut, se figur 5. Om marknadsvärdet, som baseras på den pågående 

markanvändningen, är högre än de båda som nu beskrivits ska den användas istället.22  

 

 
Figur 4. Ersättning av mark som varit kvartersmark innan, där genomförandetiden inte löpt ut.  

 

Figur 5. Ersättning av mark som varit kvartersmark, där genomförandetiden löpt ut.  

Tredje situationen gäller mark som enligt en detaljplan utgjorde allmän tomt och som 

genom planändring läggs ut som allmän plats. Situationen brukar ersättas med ledning 

utifrån vad omkringliggande mark används till, se figur 6. Om mark runt om var utlagd 

för enskilt bebyggande när mark lades ut som allmän plats ska den allmänna 

kvartersmarken ersättas som enskild kvartersmark. Ersättningssituationen blir då 

likartad med situation två ovan, när kvartersmark vid planändring läggs ut som allmän 

plats. Om mark runt om istället nyttjades till grönområden eller begravningsplatser 

brukar värdet av ersättningen bestämmas utifrån pågående markanvändning med eller 

utan förväntningar. Ersättningssituationen blir då likartad med typsituation ett ovan.23 

 

 
Figur 6. Ersättning för mark som varit allmän tomt.  

Mer om hur allmän tomt ersätts redogörs i avsnitt 3.2 Ersättning för allmän tomt. 

                                                      
22 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 270–271. 
23 Ibid, s. 271. 
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3.1.1 Tidigare markanvändning 

Bestämmande av ersättningen ska göras med utgångspunkt i de planförhållanden som 

gällde först innan marken lades ut som allmän plats, medan värderingen i övrigt hänförs 

till värdetidpunkten. Nedan görs en genomgång av olika typsituationer som 

förekommer, beroende på vad marken användes till innan den blev utlagd som allmän 

plats.  

 

Tidigare enskild tomtmark 

Skada till följd av markförlust kan värderas när grundförutsättningarna kring byggrätter 

och annat klarats ut. Ersättningen av den aktuella marken som frångår fastigheten ska, 

under givna planförutsättningar, motsvara marknadsvärdeminskningen samt ett 25 

procentigt påslag. Vid värdering av intrång är ett generellt problem att det är svårt att 

bedöma värdeminskningen genom ortsprisanalys. Olika mer eller mindre 

schabloniserade värderingsmetoder har utvecklats genom så kallad 

marknadssimulering för att ändå kunna hantera den här mycket vanliga situation.24 Se 

avsnitt 4.1 Ortsprismetoden och 4.4 Marknadssimulering för en mer redogörelse kring 

ortspris- och marknadssimuleringsmetoden. 

 

Småhusfastigheter 

Det allmänt rådande arbetssättet för småhusfastigheter är en uppdelning i olika 

komponenter. Värdeminskningen uppdelas i två komponenter: 

marknadsvärdeminskning på grund av arealförlust och marknadsvärdeminskning på 

grund av att vegetation och anläggningar frångår fastigheten. Ett marginalvärde 

uppskattas för arealförlusten med ledning av markens genomsnittsvärde. Vid 

normalantagande uppgår marginalvärdet, som tumregel, till ca 20–50 procent av 

genomsnittsvärdet, medan det vid en upplåtelse är mellan 5–15 procent. En särskild 

metod har tagits fram av lantmäteriet för vegetation, byggnader och andra 

anläggningar. Den uppskattar marknadsvärdepåverkan av förlust av tomtanläggningar 

genom kostnadsbedömningar. De olika delbeloppen summeras och rimlighetsprövas 

mot den berörda fastighetens totala oskadade värde.25  

 

För illustration i hur ersättning av mark för allmän plats ska beräknas, se Räkneexempel 

1 nedan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
24 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 117. 
25 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 117–118. 
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Räkneexempel 1 – Allmän plats 

- Bebyggd bostadsfastighet på 1 000 kvm. 

- Värdet på tomtmark är 1 100 000 kr. 

- Upplåta 100 kvm mark för allmän plats. 

- Byggrätt påverkas inte av regleringen. 

 
 

Ersättning: 

- Marginalvärde: 1 100 000 kr/1000 × 1/3 ≈ 367 kr/kvm. 

- Ersättning: 367 kr/kvm × 100 kvm × 1,25 = 45 875 kr. 

Hyresfastigheter 

Faktorer som styr värdepåverkan på hyreshusfastigheter är helt andra mot de hos 

småhusfastigheter. Vanligen uttrycks värdet av en hyreshusfastighet i exempelvis 

kronor per kvadratmeter byggrätt. Berörs byggrätten vid arealförlusten beräknas 

värdeminskningen utifrån byggrättens värde. Handlar det om en obebyggd fastighet 

slår det direkt igenom på marknadsvärdet. Handlar det istället om bebyggda fastigheter 

påverkas värdet av att en minskning i framtida sanering uppstår. Berörs inte byggrätten 

av arealförlusten kan värdeminskningen beräknas schablonmässigt med utgångspunkt 

i fastighetens genomsnittsvärde, diskonterat från en tänkt saneringstidpunkt om n år till 

värdetidpunkten. Vid förlust av inkomstbringande alternativanvändningar, såsom p-

platsuthyrning, görs beräkningen som nuvärdet av det förlorade framtida driftnettot. 

Andra effekter som har en påverkan på driftkostnaderna eller hyresintäkterna beräknas 

utifrån den påverkan de har på fastighetens avkastningsvärde. Försämrade tillfarts- och 

parkeringsmöjligheter kan exempelvis ha särskild betydelse för hyressättningen när det 

gäller byggnader med lokaler. Även förlorade tomtanläggningar kan behöva 

återanskaffas, vilket innebär kostnader.26 

 

Industrifastigheter 

Väsentliga värdefaktorer för industrifastigheter är tomtarealen och flexibiliteten inom 

området. Vanligen uttrycks värdet av industritomter i kronor per kvadratmeter 

tomtarea. Värdeminskningen för arealförlusten bedöms rent faktiskt hur intrånget 

påverkar fastighetens utnyttjande. Ersättningen har därför möjlighet att bli både lägre 

och högre än markens genomsnittsvärde. Handlar det om ett yttre område utan någon 

                                                      
26 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 118. 
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större betydelse för fastigheten blir marginalvärdet lågt. Om området utgör stor 

betydelse blir marginalvärdet högt. Förutom det som nämnts ska även ersättning betalas 

ut för anläggningar av olika slag som tas i anspråk. Värdering av dem ska göras på 

liknande sätt som för hyresfastigheter, med andra ord utifrån inverkan av fastighetens 

avkastningsvärde.27   

 

Tidigare allmän tomt  

Allmän tomt utgör mark som inte har något egentligt fastighetsvärde på marknaden 

såsom kyrkogårdar och idrottsanläggningar. Två olika fall kan särskiljas när allmän 

tomt läggs ut som allmän plats. I ena fallet har den gamla planen inte genomförts, vilket 

innebär att inget allmänt bebyggande har kommit till stånd och ägare av marken är 

fortfarande någon enskild. I andra fallet har det allmänna ändamålet etablerats, vilket 

innebär att huvudman för den allmänna verksamheten äger marken.28  

 

Är marken i enskild ägo ska bestämmandet av ersättning göras utifrån den 

förutsättningen att tidigare markanvändning, allmänt tomt, hade blivit genomförd. 

Ersättningen kommer motsvara beloppet som skulle blivit om marken bebyggdes för 

allmänt ändamål som den var tänkt att göra. Värdet bestäms med utgångspunkt utifrån 

markens sannolika alternativanvändning, som de flesta gånger är samma som det 

genomsnittliga råtomtvärdet av kringliggande tomtmark.29 

 

Ägs marken av huvudman för den allmänna verksamheten som avsågs i den gamla 

planen, och som nu ska utgöra allmän plats, bör utgångspunkten vara att ersättningen 

ska motsvara den faktiska värdeminskningen. Det finns inte några särskilda metoder 

för att bedöma sådana värden, utan en prövning ska göras varje gång. Om mark däremot 

måste återanskaffas, för att restfastigheten ska kunna upprätthållas, blir det dock mer 

aktuellt att ersätta ett återanskaffningsvärde. Det innebär i princip att marken ska 

värderas likt stycket ovanför, det vill säga utifrån markens sannolika 

alternativanvändning.30   

 

Tidigare råmark eller jord- och skogsbruksmark 

Antas en detaljplan för första gången på ett obebyggt område ligger råmark normalt 

som grund för ersättning för allmän plats. Råmark är mark där värdet baseras på 

förväntningar om bebyggelse. Förväntningar om bebyggelse i översiktsplan eller 

planprogram kan även finnas på jord- och skogsfastigheter.31  

 

Ersättningen ska i princip motsvara råmarksvärdet som marken anses haft vid 

värdetidpunkten, med utgångspunkt från de planförutsättningar som gällde direkt före 

planens antagande. Tillvägagångssättet att gå tillbaka i tiden till tidigare planantagande 

                                                      
27Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s.118. 
28 Ibid, s. 120. 
29 Ibid. 
30 Ibid, s. 121. 
31 Ibid. 
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har för råmark ibland gjorts annorlunda än för bebyggelsemark. Råmarksvärdet har 

ibland hämtats från den tidigare tidpunkten för att sedan räknas upp, med hjälp av KPI, 

till värdetidpunkten. Tillvägagångssättet skiljer sig vid råmark då det varit svårt att hitta 

bra jämförelsematerial vid värderingstidpunkten. Idag behandlas råmark dock 

vanligtvis på samma sätt som tomtmark, vilket innebär att värderingen görs utifrån 

ortsprisanalys.32  

 

Ersättningen ska istället bestämmas utifrån den pågående markanvändningen om värdet 

på marken direkt efter planantagandet inte utgörs av förväntningsvärden från den 

kommande exploateringen.33 

 

Tidigare enskild vägmark 

Enligt 4 kap. 1 § ExL ska ingen ersättning utges för allmän väg som lagts ut som allmän 

plats där kommunen är huvudman. Det spelar ingen roll om ersättning redan utgetts 

eller inte för vägrättsupplåtelsen. Anser dock fastighetsägaren sig ha fordran för 

vägrätten ska fastighetsägaren ta det med väghållare, vilket vanligtvis är Trafikverket, 

och då ska frågan lösas inom väglagens (1971:948) ramar. Är någon annan än 

kommunen huvudman gäller inte bestämmelsen i 4 kap. 1 § ExL, då sådana vägar oftast 

är upplåta för en vägsamfällighet.34  

 

Tas enskild väg i anspråk ska den i princip ersättas, dock kompliceras ersättningsfrågan 

av äldre rätt i kombination med förarbetena till PBL. I 43 § BL gavs kommuner rätt att 

utan ersättning nyttja mark för enskild väg för en eller flera fastigheter. Med 143 § BL 

kunde kommuner istället lösa in marken, men då skulle marken ersättas vilket skulle 

bestämmas utifrån nyttjanderätten. Ersättningen skulle med andra ord motsvara den 

minskning i värdet som uppstod av att nyttjanderätten övergick till äganderätt. 

Ersättningen brukade, enligt praxis, betalas med ett symboliskt belopp på ca 10 öre per 

kvadratmeter.35  

 

Det infördes inte någon motsvarighet till varken 43 eller 143 §§ BL i ÄPBL. 

Anledningen var att det inte ansågs finnas behov av några ersättningsregler för de fall 

det ansågs uppenbart att nyttjanderätter, som belastar marken, ska ingå vid värdering 

av markens marknadsvärde. Det innebar även att kommunens nyttjanderätt togs bort, 

vilket gjorde att det symboliska ersättningsbeloppet enbart blev aktuellt att tillämpa när 

andra rättigheter belastar den berörda marken.36  

 

                                                      
32 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 121. 
33 Ibid. 
34 Ibid.  
35 Ibid, s. 121–122. 
36 Ibid. 
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Vägmark bör i andra fall ses som vilken annan råmark som helst, vilket särskilt gäller 

för vägar av sämre standard, som i den nya planen inte kommer fortsätta vara vägmark 

utan istället utgöra exempelvis park.37 

 

3.2 Ersättning för allmän tomt 

Ersättningsreglerna i 4 kap. ExL tillämpas vid överföring av mark som i detaljplan ska 

utgöra allmän tomt. Ersättning av allmän tomt utgör ett expropriationsfall och 

ersättningen ska därför motsvara marknadsvärdeminskningen plus ett 25 procentigt 

påslag samt ersättning för eventuell övrig skada. Det finns inte några särskilda 

ersättningsregler för allmän tomt, men praxis finns som grundas på HD-domar från tre 

rättsfall: NJA 1956 s. 174, NJA 1963 not A 27 och NJA 1969 not A 22.38 

 

I HDs bedömningar synes en grundläggande tanke vara att mark för allmän tomt ska 

värderas med utgångspunkt från ett ”alternativvärde”. Alternativvärde menas värdet 

som marken skulle haft om den istället lagts ut som omkringliggande mark. 

Ersättningen får aldrig understiga den pågående markanvändningen, vilket är allmän 

tomt. Jämförelser görs mellan marknadsvärdet som marken sannolikt hade haft och 

markens faktiska marknadsvärde. Det alternativ som ger högst belopp kommer att 

utgöra ersättningen.39 

 

Alternativanvändningen kan variera från fall till fall och avgör vad som ska utgöra 

värderingsgrund för ersättningen. Om det gäller ett mindre område, som är beläget i en 

tätort och är omgiven av enskilt bebyggda kvarter, lär alternativanvändningen nästan 

undantagslöst utgöra enskild tomtmark. Ersättningen bestäms då med ett genomsnittligt 

råtomtvärde. Ligger markområdet i ett småhusområde bestäms ersättningen utifrån ett 

genomsnittligt råtomtvärde för småhusbebyggelse. Utgörs kringliggande av 

kommersiella fastigheter ska värdering baseras utifrån det sannolika nyttjandet för 

bostad, handel och/eller kontor.40  

 

Om omgivningen utgörs av blandad bebyggelse och ingen bebyggelse avviker 

väsentligt sammanvägs värdet för de mellanliggande bebyggelsesätten. Ett värde 

bestäms därefter till en mellanliggande nivå.41 

 

Om det gäller ett större markområde, till exempel en idrottsanläggning, är det orimligt 

med ett genomsnittligt tomtmarksvärde. Anledning är att ett sådant intensivt 

utnyttjande för enskilt bebyggande aldrig skulle ha blivit aktuellt, därför måste värdet 

anpassas. Bedömning görs utifrån vad en möjlig exploatering sannolikast hade gett i 

form av byggrätter. Det kan i vissa fall förekomma att enskild bebyggelse inte alls utgör 

något sannolikt alternativ till det allmänna ändamål som marken är avsedd för. Det kan 

                                                      
37 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, 121–122. 
38 Ibid, s. 124. 
39 Ibid, s. 125. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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exempelvis vara en begravningsplats som ligger i utkanten av en tätort eller att marken 

inte är lämplig för bebyggelse, som därför föranleder att marken utnyttjas för något 

särskilt allmänt ändamål. Värderingen bör bestämmas utifrån bedömning om det 

troligaste utvecklingsalternativet för det berörda området. Ett råmarksvärde är i första 

hand den värdering som blir aktuell eller så nyttjas ett värde som grundas på jord- och 

skogsbruksanvändning.42 

 

Genom att marken i en detaljplan avsatts för ett allmänt ändamål får marken ett lågt 

marknadsvärde. Ersättningen bestämmas utifrån ett sannolikt alternativvärde och 

baseras på vad marken sannolikt hade kunnat användas till. Marken kan ändå ha ett 

marknadsvärde, trots att användningen är allmän, vilket bevisas genom att det 

exempelvis skett en förändring inom den offentliga förvaltningen de senaste 

decennierna. Idag bedrivs de flesta allmänna verksamheter på mark med rent 

kommersiella grunder och normalt har sådana fastigheter ett värde som följer 

fastighetsmarknaden. Ersättningen ska i sådana fall betalas för den pågående 

markanvändningen, om den visar sig utge en högre ersättning än den sannolika 

alternativanvändningen.43 

 

För illustration i hur ersättning av mark för allmän tomt ska beräknas se Räkneexempel 

2 på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 125. 
43 Ibid, s. 126–127. 
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Räkneexempel 2 – Allmän tomt 

- 1 000 kvm av fastigheten Berga 1:10 ska bli allmän tomt och användas till skola.  

- Alternativvärdet:  

o  Marken bedöms ha blivit kvartersmark för bostadsbebyggelse om det inte 

varit allmän tomt. 

o Marknadsvärdet för en bostadsfastighet på 1 000 kvm ligger på 1 000 000 kr. 

- Faktiska marknadsvärdet: 

o Det faktiska marknadsvärdet som marken har som allmän tomt enligt 

gällande detaljplan bedöms ligga på 600 000 kr. 

- Byggrätt påverkas inte. 

 

 
              

Ersättning: 

- Alternativvärdet > Faktiska värdet (1 000 000 kr > 600 000 kr)  Ersättning 

utifrån alternativvärdet. 

- Ersättning = 1 000 000 kr × 1,25 = 1 250 000 kr. 
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4 Värderingsmetoder 

I avsnitten nedan beskrivs de fyra vanligaste metoderna som tillämpas vid värdering av 

mark. Värderingsmetodernas grunder samt vilken typ av fastighet metoderna 

lämpligast bör tillämpas redogörs. 

 

4.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet av en fastighet med hjälp 

av tidigare försäljningspriser på fastigheter med samma karaktär i orten och som sålts 

på en fri och öppen marknad. Ortsprismetoden brukar även kallas för en statistisk metod 

på grund av att värderingen görs utifrån prisstatistik. Ortsprismetoden har företräde 

framför alla andra värderingsmetoder. Företräde gäller framförallt vid värdering av 

småhusfastigheter, då det i regel finns bra tillgång till lämpliga jämförelseobjekt.44 

 

Ortsprismetoden är en sök- och analysprocess, där bland annat olika avgränsningar 

måste göras. Avgränsningarna kommer påverka resultatet, vilket påvisar en osäkerhet 

som måste beaktas vid slutbedömningen av värderingen.  Varje fastighet är unik, vilket 

gör att det kan vara svårt att hitta tillräckligt många jämförelseobjekt med identiska 

egenskaper. Det görs därför avgränsningar i tid, läge, areal och övriga egenskaper som 

kännetecknar fastigheten.45 

 

Ortsprismetoden kan grovt delas in i tre grupper: 

 

- Direkta ortsprismetoder, vilken bygger på faktiskt redovisade jämförelseköp, 

- transaktionsbaserade metoder, vilken bygger på överlåtelse av aktier i ett bolag, 

- indirekt ortsprismetoder, vilken bygger på nyckeltal eller nyckeltalsmatriser.46  

4.2 Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet på en fastighet genom 

fastighetens förväntade framtida nettoavkastning. Med andra ord görs en 

nuvärdesberäkning med hjälp av en avkastningskalkyl över framtida intäkter och 

kostnader under en vald kalkylperiod. Metoden kan tillämpas vid värdering av 

fastigheter för kommersiella ändamål, såsom hyresfastigheter, jordbruksfastigheter och 

skogsbruksfastigheter.47 

 

                                                      
44 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 96. 
45 Persson, Erik. ”Fastighetsvärdering”, Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: 

fastighetsnomenklatur, Tolfte reviderade och utökade utgåvan, Fastighetsnytt förlags AB, 

Stockholm, 2015, s. 330. 
46 Ibid, s. 329. 
47 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 104. 
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Det finns olika tillvägagångssätt för att beräkna fram marknadsvärdet baserat på 

avkastning. Avkastningsbaserade metoder kan delas in i två grupper: 

 

- Räntabilitets- och kassaflödesmetoder, vilka bygger på en 

nuvärdesberäkning av årliga driftnetton under en begränsad period samt av 

restvärdet vid periodens slut.48 

- Direktavkastningsmetoder, vilka bygger på en evighetskapitalisering av ett 

normaliserat driftnetto från år ett.49 

4.3 Produktionskostnadsmetoden  

Produktionskostnadsmetoden, även kallad kostnadsmetoden, innebär att ett tekniskt 

nuvärde tas fram för byggnader och anläggningar. Metoden utgår från ett 

återanskaffningsvärde, som bland annat regleras beroende på ålder, bruk och 

förslitning.50 När varken ortspris- eller avkastningsmetoden kan användas tillämpas 

främst produktionskostnadsmetoden. Metoden kan användas vid värdering av 

exempelvis kyrkor eller militära byggnader.51 

 

Produktionskostnadsmetoden kan tillämpas vid värdering av byggnader och 

anläggningar. Metoden är inte tillämpbar vid värdering av mark, då mark saknar 

produktionskostnader. Återanskaffningskostnaden tas från likartad byggnad, men 

framförallt från byggnader med samma funktion. Problem kan uppstå om det är en äldre 

byggnad, byggd på gammal byggteknik och material, som vid värdetidpunkten inte 

längre används eller inte finns att tillgå.52 

 

4.4 Marknadssimulering 

Med markandssimulering försöker värderare bedöma marknadsvärdet på en fastighet 

genom att studera marknaden. Genom denna metod vill man försöka efterlikna 

prisbildningsprocessen på marknaden, vilket kan göras med hjälp av redan noterade 

priser samt avkastningsvärdeanalyser. Marknadssimulering ses som ett bra 

komplement till avkastningsmetoden vid värdering av exempelvis skogsfastigheter och 

hyresfastigheter.53 

 

Markandssimulering påminner om ortsprismetoden, som beskrivs i avsnitt 4.1 

Ortsprismetoden. Skillnaden på dem är att marknadssimulering handlar om att imitera 

marknadens beteende, medan ortsprismetoden handlar om att studera resultatet av 

marknadens beteende.54 

                                                      
48 Persson, 2015, s. 354. 
49 Ibid, s. 358. 
50 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 97. 
51 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 104. 
52 Persson, 2015, s. 366 - 367. 
53 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 97. 
54 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 104. 
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5 Resultat: Allmänhetens tillträde till mark  

I avsnitten nedan definieras vad allmän plats är samt allmänhetens möjlighet att nyttja 

mark genom olika former av detaljplaneläggning.  

 

5.1 Allmän plats 

Enligt 1 kap. 4 § PBL avser allmän plats ett område som i en detaljplan ska användas 

för ett gemensamt behov. Allmän plats avser i först hand gator och vägar, men även 

torg och grönområden som ska vara tillgängliga för allmänheten. Det är kommunen 

som bestämmer vilket markområde som ska utgöra allmän plats genom planläggning 

enligt PBL. Bestämmelserna i 4 kap. PBL reglerar vad som kan bestämmas i en 

detaljplan samt vilken avvägning som ska göras i planprocessen mellan allmänna och 

enskilda intressen genom tillämpning av den så kallade proportionalitetsprincipen.  

 

Kraven på utformningen av allmän plats hittas i 8 kap. PBL.55 Enligt 4 kap. 7 § PBL är 

huvudregeln att kommunen är huvudman för allmänna platser. Huvudregeln kan dock 

frångås om det finns särskilda skäl och huvudmannaskapet övergår då till enskilt 

huvudmannaskap. Det är något oklart vad som anses vara särskilda skäl. 

Regeringsrätten har dock tagit ställning till begreppet i ett antal rättsfall.56 Praxis 

bedömer att enskilt huvudmannaskap kan accepteras för permanentbostadsområden, 

om enskilt huvudmannaskap förekommer sedan tidigare i området eller i angränsande 

område. Normalt ska kommunen annars vara huvudman för 

permanentbostadsområden. Särskilda skäl bedöms även vara områden med 

fritidsbebyggelse, mindre tätorter där enskilt huvudmannaskap är ortsvanligt samt i de 

fall det är motiverat med enskilt huvudmannaskap för att få en enhetlig förvaltning. Vid 

val av enskilt eller kommunalt huvudmannaskap bör kommunen bortse från de 

kortsiktiga fördelarna och tänka på den framtida rättviseaspekten. Främst bör faktorer 

såsom avstånd till tätort, offentlig service och offentlig förvaltning ligga till grund för 

bedömningen. Likaså vem som har behov av anläggningarna, om det endast föreligger 

ett enskilt behov för en begränsad andel fastighetsägare förespråkas enskilt 

huvudmannaskap.57 Framtida utveckling i områdets omgivning måste också tas hänsyn 

till. Enligt 4 kap. 7 § PBL måste huvudmannaskapet tydligt anges i detaljplanen.  

 

Enligt 4 kap. 5 § PBL måste den allmänna platsens användning redovisas vid 

kommunalt huvudmannaskap. Dels för att allmänheten ska veta vilken miljö som 

                                                      
55 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar, Markexploatering, 5. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015, s. 32. 
56 MÖD 2013:3 P 3775-12 & MÖD 2012:44 P8115-12. 
57 Blomberg. Kjell, Projekt Huvudmannaskap, Länsstyrelsen Gävleborg, 2015, 

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/Tema%20PBL%202015/3.Huvudmannaskapsfragan_Gavle1501_KB.p

df (hämtad 2018-03-24). 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Tema%20PBL%202015/3.Huvudmannaskapsfragan_Gavle1501_KB.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Tema%20PBL%202015/3.Huvudmannaskapsfragan_Gavle1501_KB.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Tema%20PBL%202015/3.Huvudmannaskapsfragan_Gavle1501_KB.pdf
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planen garanterar och dels för att ha en grund för att kunna beräkna kostnader för 

anläggning och drift av den allmänna platsen. Den allmänna platsens standard utläses 

av planens användningsbestämmelser och preciseras med egenskapsbestämmelser, 

vilka förtydligas i planbeskrivningen.58 Enligt 6 kap. 18 § PBL är kommunen ansvarig 

för att de allmänna platserna iordningsställs efterhand som detaljplanen byggs ut så att 

platserna kan användas för sitt avsedda ändamål. Enligt 6 kap. 21 § PBL ansvarar 

kommunen för skötsel och underhåll av gator och andra allmänna platser som de är 

huvudman för, vilket gäller även om detaljplanen upphävs. 

 

Hur allmän plats ersätts redogörs under avsnitt 3.1 Ersättning av mark för allmän plats. 

 

5.1.1 Exploatörsbestämmelserna  

I avsnitten nedan följer en sammanfattning av exploatörsbestämmelsernas ursprung och 

historiska utveckling samt problembilden med 113-förordnandet som senare ledde till 

ett upphävande. Fokus läggs på förfarandet om allmän plats och tidigare lagstiftning 

som möjliggjorde markåtkomst för allmän plats.  

 

Bakgrund 

Det var efter första och andra världskriget som privata exploatörer började ta egna 

initiativ till att exploatera områden. Fritidshusområden och bebyggelse utanför tätorter 

började ta form och även byggnation inom tätorten. Stadsplaner upprättades sedan 

införandet av 1874 års byggnadsstadga men det var inte förrän år 1931, i samband med 

stadsplanelagen (SPL, 1931:142) och byggnadsstadgan (BS, 1931:364) som 

regleringen av byggnation tog form.59 Trots att både SPL och BS var resultaten av ett 

långtgående och grundligt lagstiftningsarbete visade sig lagstiftningen ha åtskilliga 

betydande brister. På grund av den snabba samhällsutvecklingen krävdes en betydligt 

mer genomgripande rättslig reglering än det som formulerades i SPL och BL. En av de 

grövre bristerna i 1931 års lagstiftning var att medel saknades för att kunna bestämma 

var och när samhällsbildning fick ske, vilket innebar att exploatering av mark för 

tätbebyggelse i princip var fri. Områden som inte var optimala att bebyggas 

exploaterades fastän kommunikationen eller vatten- och avloppsförhållanden var 

otillräckliga. Till följd av att det saknades medel för att skapa en lämplig bebyggelse, 

ökade allmänhetens kostnader för gemensamma anläggningar, såsom skolor, vägar och 

ledningar för vatten och avlopp.60 

  

                                                      
58 Boverket, Användning av allmän plats, 2017, https://www.boverket.se/sv/pbl-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/ (hämtad 

2018-02-13). 
59 Aurén, Nils Erik Julius, Bexelius, Alfred & Nordenstam, Allan, Byggnadslagstiftningen: 

(byggnadslagen, byggnadsstadgan), Norstedt, Stockholm, 1948, s. 65. 
60 Ibid, s. 18. 
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När BL trädde i kraft den 30 juni 1947, infördes bestämmelser för att tydliggöra 

möjligheten till markåtkomst, exploatering och ersättning. Däribland fanns även 

exploatörsbestämmelserna.61  

 

Exploatörsbestämmelserna riktade sig mot större exploatörer och innebar att en 

fastighetsägare under vissa förutsättningar var skyldig att utan ersättning avstå eller 

upplåta mark eller annat utrymme som enligt detaljplan skulle användas för en allmän 

plats eller en allmän byggnad. Exploatörsbestämmelserna har spelat en stor roll i hur 

dagens exploateringsavtal utformats. Det har dock förflutit en lång tid sedan 

exploatörsbestämmelserna infördes och bestämmelserna följde inte omvärldens 

påtagliga förändring. Bestämmelserna upphävdes den 1 januari 2015 och reglerades 

senast i 6 kap. 3–12 §§ PBL.62  Innan dess reglerades möjligheten till förordnanden i 6 

kap. 19–20 §§ ÄPBL63 och ännu tidigare i 70 respektive 113 §§ BL.64 

 

Exploatörsbestämmelserna fyllde en viktig funktion genom att antingen utnyttjas för 

att besluta om ett förordnande eller genom att utgöra underlag för exploateringsavtal, 

som träffas mellan kommun och exploatör.65 Det var vanligt att en exploatör i ett 

exploateringsavtal åtog sig att, inom en byggnadsplan, anlägga vägar och anordningar 

för vatten och avlopp. Exploatören var således fastighetsägare innan avtalet träffades 

och behöll de delar som utgjorde kvartersmark för enskilt bebyggande. Allmänna 

platser överläts till kommunen, eller till en blivande anläggningssamfällighet, när 

marken färdigställts för det avsedda ändamålet.66   

 

Bakgrunden till exploatörsbestämmelserna var av en ekonomisk och praktisk natur. I 

det fall kommunen var huvudman syftade exploatörsbestämmelserna till att på ett 

snabbare och enklare sätt, än via gatukostnadsavgifter, täcka kommunens kostnader för 

de allmänna platserna med hänvisning till exploatörens ekonomiska vinning av 

detaljplanen. Exploatörsbestämmelserna utgjorde även en grund för vad kommunen 

kunde kräva av en exploatör i ett exploateringsavtal. Det var därmed ett sätt att 

förskottera exploatören kommunens kostnader för plangenomförande av allmänna 

platser. Exploatören kunde sedan ta ut kostnaderna genom försäljning av fastigheterna 

som exploaterats.67 

 

                                                      
61 Aurén, Bexelius & Nordenstam, 1948, s. 25. 
62 Sjödin, Eije, Lantmäteriverkets rapport 2011:1, Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och 

bygglagen, Lantmäteriet, 2011, s. 17, https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-

lantmateriet/diariet-och-arkivredovisning/rapporter/2006_2012/lmv-rapport_2011_1.pdf 

(hämtad 2018-04-05). 
63 Prop.2009/10:170, En enklare plan- och bygglag, Stockholm, s. 452. 
64 Prop. 1985/86:1, Med förslag till ny plan- och bygglag, Stockholm, s. 651. 
65 Ibid, s. 216–217. 
66 Ibid, s. 227. 
67 SOU 2012:91, Ett effektivare plangenomförande, Stockholm: Fritez offentliga 

publikationer, s. 167.  
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I de fall det var enskilt huvudmannaskap, bedömdes det på motsvarande sätt, att en 

större exploatör primärt skulle svara för att bekosta de allmänna platserna. Kostnaderna 

fördes därefter över på fastighetsägarna vid försäljningen av de nya tomterna.68  

 

Exploatering på landsbygden 

Genom SPL infördes möjlighet att förordna upprättande av en förenklad stadsplan. År 

1931 ersattes den förenklade stadsplanen av byggnadsplanen som kom att reglera 

områden på landsbygden, där större byggnadsverksamhet förväntades. I en 

byggnadsplan svarade fastighetsägarna själva för planens genomförande och 

tillgodosåg själva gemensamma behov såsom vägar och övriga allmänna platser.69 

Byggnadsplan avsågs vara en plan för bebyggande och användning av mark där vissa 

rättsverkningar var av mindre omfattning och av lindrigare art än de som följde av 

stadsplan. Bestämmelserna som tillkom i byggnadsplanen skulle inte göras allt för 

betungande eller medföra allt för stora kostnader, för att motverka ett resultat som blev 

det motsatta mot vad som åsyftades.70  

 

Om mark planlades med byggnadsplan hade kommunen rätt att ålägga fastighetsägare 

att upplåta mark för allmän plats utan ersättning. Marken tillträddes när den skulle 

användas för det avsedda ändamålet.71 Möjligheten till ett sådant förordnande 

reglerades i 113 § BL. Bestämmelsen reglerades senare i 6 kap. 19 § 1 st. 2 men. ÄPBL 

och därefter i 6 kap. 3 § PBL.72 

 

Bestämmelsen reglerade mark eller utrymme som enligt en byggnadsplan skulle 

användas för allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Med huvudman menades 

främst fastighetsägare inom planområdet. Normalt organiserades huvudmannaskapet 

med en gemensamhetsanläggning som inrättats enligt anläggningslagen (AL, 

1973:1149) och förvaltades av en samfällighetsförening.73  

 

Tidigare reglerades inrättande och förvaltning av gemensamma anläggningar i lagen 

om enskilda vägar (EVL, 1939:608) och lagen om vissa gemensamhetsanläggningar 

(LGA, 1966:700). AL ersatte därmed delar av EVL och LGA. Införandet av AL syftade 

till att samordna och modernisera gällande bestämmelser samt anpassa dem till 

fastighetsbildningslagen (FBL, 1970:998). AL reglerar dock inte vägar inom områden 

med tätare bebyggelse, som tidigare fanns i 3 kap. EVL. Bestämmelserna i 3 kap. EVL 

                                                      
68 LMV-rapport 2011:1, s. 48. 
69 Boverket, Äldre planer, 2014, 

http://www.boverket.se/sv/pbl-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/aldre-planer1/ (hämtad 2018-03-

01). 
70 Aurén, Bexelius & Nordenstam, 1948, s. 65. 
71 Prop. 1985/86:1, s. 19. 
72 Prop. 2009/10:170, s. 452 & Prop. 1985/86:1, s. 651. 
73 SOU 2012:91, s. 157. 
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tjänade som medel för att genomföra byggnadsplan så vitt det gällde vägar och 

allmänna platser.74  

 

Lantmäteriverket framförde att gränsdragningen mellan LGA och EVL medförde 

komplikationer i tillämpningen. Det fanns svårigheter med att LGA inte fick tillämpas 

på en sådan självständig väganläggning som föll inom tillämpningsområdet för EVL. 

Särskilt när det gällde fritidsbebyggelse var det vanligt att en väg och en 

gemensamhetsanläggning enligt LGA skulle tjäna samma krets av fastigheter. Det var 

därmed lämpligt att samordna reglerna i LGA och EVL och år 1974 infördes AL.75 

 

Med hjälp av EVL kunde vägar inrättas och LGA öppnade möjligheter för samverkan 

mellan fastigheter. Enligt LGA kunde två eller flera fastigheter inrätta en gemensam 

anläggning av stadigvarande betydelse för dem. Exempel på sådan anläggning är 

parkeringsanläggning, förbindelseled, gårdsutrymme, lekplats, anordning till skydd 

mot grundvatten, ledning, anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, 

värmeanläggning och tvättstuga. LGA gällde inte för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar eller anläggning vars inrättande gemensamt för två eller flera 

fastigheter kunde prövas av domstol eller annan myndighet enligt särskilda 

bestämmelser. LGA hade främst till ändamål att främja frivillig samverkan. Möjlighet 

fanns dock ändå att tvångsansluta en fastighet till en gemensamhetsanläggning. 

Tvångsmöjligheten var begränsad till att avse i huvudsak fastigheter inom stadsplan 

och byggnadsplan.76 

 

Beslut om upplåtelse av mark för allmän plats, enligt 113 § BL, innebar inte någon 

äganderättsövergång. Marken eller utrymmet tillhörde fortfarande exploatören och 

endast då marken behövde tas i anspråk av till exempel en vägförening skulle den 

upplåtas utan ersättning.77 Förordnandet innebar även att ingen ersättning skulle utgå 

för upplåtelsen i samband med en förrättning.78 Exploatören fick istället ersättning för 

sin investering vid försäljning av de nya tomterna. Förordnandet avsåg därmed att 

reglera ersättningen vid en framtida markåtkomst.79 

 

6 kap. 3 § PBL har dock sällan tillämpats i praktiken, då upplåtelsen av mark 

säkerställts enligt annan lag, exempelvis AL eller genom avtal. Utgångspunkten var att 

bestämmelsen endast skulle reglera skyldigheten att utan ersättning upplåta mark eller 

utrymme till huvudmannen. Beslutet behövde senare följas upp med en upplåtelse, 

exempelvis en nyttjanderätt upplåten enligt bestämmelserna i jordabalken (JB, 

1970:994).80  

                                                      
74 Prop. 1973:160, Kungl. Maj:ts proposition nr 160 år 1973, Stockholm, s. 1–2. 
75 Ibid, s. 61–62. 
76 Ibid, s. 58. 
77 LMV-rapport 2011:1, s. 26. 
78 Ibid, s. 55. 
79 Ibid, s. 27. 
80 Ibid, s. 52. 
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Enligt 115 § 1 st. BL hade en nyttjanderätt till mark, med ett förordnande, företräde 

framför annan rätt som bildats efter byggnadsplanens fastställande.81 Upplåtelsen 

säkerställdes därefter enligt den lag som tillämpades för markens ianspråktagande. 

Bestämmelsen fick således endast betydelse när ersättning skulle bestämmas för 

utrymme enligt AL.82 Bestämmelsen ersattes senare med 6 kap. 25 § ÄPBL och ännu 

senare med 6 kap. 12 § PBL utan någon ändring i sak.  

 

Likt tidigare nämnt skulle byggnadsplanelagd mark som omfattas av ett förordnande 

upplåtas till huvudmannen utan ersättning. Vid en planändring där byggnadsplan 

ersattes med en stadsplan, och marken ifråga utgör allmän plats, kunde kommunen 

enligt 115 § 2 st. BL förordna att marken utan ersättning skulle tillfalla kommunen. 

Den allmänna platsen som tidigare uppläts till kommunen övergick därmed, genom 

planändring från byggnadsplan till stadsplan, utan ersättning till kommunen med 

äganderätt. Någon motsvarande bestämmelse till 115 § 2 st. BL togs inte med i ÄPBL 

eller senare i PBL.83  

 

Om nybyggnation ägt rum inom det planlagda området fick mark med enskilt 

huvudmannaskap, som enligt byggnadsplanen var avsedd till vägändamål, tas i anspråk 

utan ersättning enligt 112 § BL. Bestämmelsen i 112 § BL motsvarade äldre 

bestämmelser om möjligheten att ta mark i anspråk i ett tidigt skede för utfart. 

Bestämmelsen syftade till att köpare av en tomt inte skulle behöva betala extra för att 

få ta ett vägområde i anspråk på säljarens mark. Mark kunde endast tas i anspråk om 

fastighetsägaren hade nytta av planen. Med nytta ansågs den nytta som säljaren har av 

att kunna sälja tomter och få betalt för dem. Säljarens nytta av tomtförsäljningen 

ställdes mot värdet av den mark som säljaren avstod.84 

 

112 § BL ersattes senare med 6 kap. 18 § ÄPBL med ändring att förordnande kunde 

meddelas även om det inte gällde nybyggnation. Det räckte därmed att 

fastighetsbildning skett, vilket var en fördel då transportbehov förelåg innan fastigheten 

var bebyggd.85 6 kap. 18 § ÄPBL förväntades ha en betydelse i de fall det dröjde innan 

anläggningssamfällighet bildats för vägar inom en byggnadsplan.86 Enligt PBL-

kommittén har bestämmelsen dock sällan tillämpats. I praktiken har upplåtelse av mark 

säkerställts enligt den lag som tillämpats för markens ianspråktagande, exempelvis AL 

eller genom avtal. Av denna anledning har motsvarande bestämmelse inte införts i PBL. 

Däremot har bestämmelsen tidigare fått betydelse när ersättning för utrymmet enligt 

AL skulle bestämmas. Om mark belastats av ett förordnande enligt 6 kap. 18 § ÄPBL 

har ingen regelmässig ersättning utgått, vilket inneburit att vissa fastighetsägare fått ett 

sämre ekonomiskt utfall än andra fastighetsägare i en gemensamhetsanläggning.87  

                                                      
81 Prop. 1985/86:1, s. 655. 
82 LMV-rapport 2011:1, s. 29.  
83 Prop. 1985/86:1, s. 655–656. 
84 Prop. 2009/10:170, s. 249. 
85 Prop. 1985/86:1, s. 650. 
86 Ibid, s. 220. 
87 Prop. 2009/10:170, s. 250. 
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Ianspråktagandet av mark utan ersättning var villkorat med att marken skulle vara 

obebyggd. Om villkoren inte var uppfyllda var fastighetsägare inte skyldig att upplåta 

mark som enligt byggnadsplan var utmärkt för allmän plats. Byggnadsplanen saknade 

ersättningsregler vid inlösen av mark, vilket orsakade orättvisor mellan fastighetsägare.  

En fastighetsägare kunde anses tåla större intrång i sin nyttjanderätt till marken än andra 

utan att fastighetsägaren hade större nytta av planen.  

 

Om allmän plats med ändamål väg inte reglerades i byggnadsplan skulle ersättning för 

marken utgå enligt bestämmelserna i lagen (1943:431) om allmänna vägar och EVL.88  

 

Exploatering inom tätort  

Stadsplaner reglerade miljön inom planområdet i städer och angav vilken mark som 

fick bebyggas och vilka områden som skulle planläggas för allmän plats. Kommunen 

var huvudman för allmänna platser och svarade för allmänna anläggningar inom 

planområdet. Stadsplaner har antagits enligt lagar så långt bak som till 1874 års 

byggnadsstadga, men idag finns det dock inga stadsplaner som har någon 

genomförandetid kvar.89  

 

I de fall mark planlades med stadsplan hade kommunen rätt att ta allmän plats i anspråk 

med äganderätt utan ersättning, enligt 70 § BL.90 Motsvarighet till bestämmelsen 

hittades senare i 6 kap. 19 § 1 st. 1 men. ÄPBL med ändring att kravet på synnerliga 

skäl, för att ett förordnande ska få ändras, togs bort.91 Ändringen syftade till att förenkla 

införandet av nya förordnanden och ändring av befintliga vid en planändring. 

Lagstiftaren ansåg det som tillräckligt att ändringar fick göras om de kunde ske utan 

olägenhet för fastighetsägaren. Vid bedömningen skulle den eventuella nyttan som 

ägaren kunde ha av planändringen beaktas. Vid planläggning med stadsplan har 

äganderätten övergått till kommunen. Bedömningen gjordes då beroende på nyttan som 

uppstod vid markbytet.92 Med endast små språkliga ändringar hittades motsvarighet till 

bestämmelsen senare i 6 kap. 4 § PBL.93 

 

Regleringen i 70 § BL handlade huvudsakligen om att tidigarelägga exploatörens 

skyldigheter gentemot kommunen i fråga om att bekosta allmänna platser. Det anges 

som skäl bakom bestämmelserna att en fastighetsägare inom en stadsplan var skyldig 

att betala ersättning för gatukostnader. Berördes dock fastighetsägaren av ett 

förordnande enligt 70 § BL var fastighetsägaren inte skyldig att betala ersättning för 

gatumark, vilket reglerades i 72 § BL. Syftet med 70 § BL var att kommunen skulle 

kunna ta ut ersättning för gatumark och gatubyggnadskostnader i ett tidigt skede av 

                                                      
88 Aurén, Bexelius & Nordenstam, 1948, s. 71. 
89 Boverket, 2014.  
90 SOU 2012:91, s. 158. 
91 Prop. 1985/86:1, s. 653. 
92 Ibid, s. 650. 
93 Prop. 2010/11:63, Komplettering av den nya plan- och bygglagen, Stockholm, s. 120. 
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exploateringsprocessen istället för att ålägga motsvarande kostnad från de som köpt 

fastigheterna efter exploateringen. När förordnandet hade vunnit laga kraft ansågs 

äganderätten till marken ha övergått till kommunen. Kommunen behövde dock inte 

tillträda marken förrän den skulle tas i anspråk som allmän plats.94 

 

Trots förordnandet, var kommunen skyldig att ersätta fastighetsägaren för 

fastighetstillbehören som fanns på fastigheten, enligt 71 § 2 st. BL.95 Motsvarande 

skyldighet fanns inte vid förordnande enligt 113 § BL då det endast avsåg upplåtelse 

av obebyggd mark. Därmed blev kompensation för fastighetstillbehör inte aktuellt.  

 

Med 43 § BL gavs kommuner rätt att utan ersättning bruka enskild väg för två eller 

flera fastigheter, om det lagts ut som allmän plats med vägändamål i en stadsplan. 

Kommuner kunde lösa in den marken enligt 143 § BL. Ersättningen bestämdes då 

utifrån nyttjanderätten och motsvarade värdeminskningen av att nyttjanderätten 

övergick till äganderätt. Motsvarande bestämmelse hittas idag i 4 kap. 1 § 3 st. ExL.96 

 

Genom 73 § BL kunde fastighetsägare, i ett förordnande enligt 70 § BL, förpliktas att 

bekosta anläggning av gator, vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp, 

vilket tillkom utöver skyldigheten att avstå mark utan ersättning.97 Motsvarande 

bestämmelse hittades senare i 6 kap 22 § ÄPBL98 och ännu senare i 6 kap. 8 § PBL. 

Motsvarande bestämmelse saknades i byggnadsplanefallet. Bestämmelsen togs 

oförändrat in i ÄPBL, med skillnaden att länsstyrelsen beslutade om sådana 

förordnanden istället för regeringen likt tidigare. En annan skillnad var att 

bestämmelsen, efter ändringen även kunde tillämpas för allmänna platser med enskilt 

huvudmannaskap.99 

 

6 kap. 18 § ÄPBL, som tidigare motsvarade 112 § BL, förväntades ha en betydelse 

även inom en stadsplan, i de fall det dröjde innan vägar iordningsställts.100 Likt tidigare 

nämnt, infördes ingen motsvarande bestämmelse till 6 kap. 18 § ÄPBL i nya PBL.  

 

Förfarande med exploatörsbestämmelserna 

Vid inrättandet av ÄPBL ersattes stadsplan och byggnadsplan av detaljplan, 

skillnaderna som återfanns i 70 och 113 §§ BL behölls dock vad gäller 

huvudmannaskapet. 101   I 6 kap. 19 § ÄPBL motsvarade 70 § BL planläggning och 

                                                      
94 LMV-rapport 2011:1, s. 23–24. 
95 Ibid, s. 23. 
96 Dahlsjö, Anders, Hermansson, Magnus & Sjödin, Eije, Expropriationslagen: en kommentar, 

3., [omarb. och kompletterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 242. 
97 Aurén, Bexelius & Nordenstam, 1948, s. 323. 
98 Prop. 1985/86:1, s. 877. 
99 Ibid, s. 654. 
100 Ibid, s. 220. 
101 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stadsplaneringspraktikan – Så här styrs och 

planeras framtidens goda stad, Stockholm: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2017, s. 
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ianspråktagande av mark vid kommunalt huvudmannaskap och 113 § BL vid enskilt 

huvudmannaskap.  

 

Enligt 6 kap. 19 § 1 st. ÄPBL kunde förordnande endast beslutas av länsstyrelsen. 

Förordnanden meddelades endast i den mån det ansågs skäligt med hänsyn till den nytta 

som exploatören väntades få av planens genomförande och till övriga omständigheter, 

enligt 6 kap. 19 § 2 st. ÄPBL. Med övriga omständigheter menades att orättvisa inte 

skulle få uppstå mellan olika fastighetsägare inom planområdet. Ansökan om 

förordnandet gjordes av kommunen, även i det fall förordnandet ankom på de enskilda 

fastighetsägarna.102 Bestämmelserna i 70 och 113 §§ BL togs oförändrat in i 6 kap. 19 

§ ÄPBL. Motsvarande bestämmelser hittades senast i 6 kap. 4 § PBL respektive 6 kap. 

3 § PBL, där en uppdelning gjordes beroende på om förordnandet skulle avse 

inskränkning med upplåtelse eller äganderätt.  

 

I de fall mark för allmän plats togs i anspråk med tillämpning av 6 kap. 4 § PBL ansågs 

marken ha övergått till kommunen med äganderätt den dag som länsstyrelsens beslut 

vann laga kraft. Kommunen hade därmed rätt att ansöka om lagfart, med länsstyrelsens 

beslut om förordnande som grund. I det fall beslutet begränsades till en del av en 

fastighet behövde kommunen ansöka om fastighetsreglering, så att beslutet skulle 

anpassas till fastighetsindelningen. Annars kunde full lagfart inte beviljas. Likt tidigare 

nämnt behövde marken inte avträdas förrän den dag då kommunen behövde ta i anspråk 

marken för avsett ändamål, även i det fall äganderätten omedelbart övergick till 

kommunen.103 Någon äganderättsövergång fanns inte vid förordnande enligt 6 kap. 3 § 

PBL, då tillgången till mark för allmän plats endast avsåg upplåtelse.  

 

Förutsättningarna för ett förordnande enligt 70 eller 113 §§ BL var att marken var i en 

ägares hand och att det ansågs skäligt med hänsyn till nyttan som ägaren kunde 

förväntas få av planens genomförande och övriga omständigheter. Regleringen 

avseende nyttan hittades senare i 6 kap. 19 § 2 st. ÄPBL och ännu senare i 6 kap. 5 § 

PBL. 

 

Förordnandets omfattning och läge skulle markeras i karta.104 Av förarbetena till 70 

och 113 §§ BL framgick att området skulle ha en omfattning som möjliggjorde 

försäljning av ett flertal tomter.105 Området behövde heller inte utgöras av en 

självständig fastighet utan kunde bestå av en eller flera fastigheter samt hela eller delar 

av en fastighet. Byggnadsnämnden var skyldiga att anmäla om anteckning av 

förordnandet i fastighetsregistrets allmänna del hos inskrivningsmyndigheten, vilket 

                                                      
7–8, https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/framtidens-goda-

stad/framtidensgodastad-stadsplaneringspraktikan.pdf (hämtad 2014-03-23).  
102 Prop. 1985/86:1, s. 652.  
103 Prop. 2009/10:170, s. 452. 
104 Prop. 1985/86:1, s. 651. 
105 Prop. 1947:131, Om ändring i byggnadslagen (1947:385) m. m., Stockholm, s. 248. 

 

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/framtidens-goda-stad/framtidensgodastad-stadsplaneringspraktikan.pdf
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reglerades i 70 § 3 st. BL och 113 § 3 st. BL och senare i 6 kap. 20 § ÄPBL.106 

Kommunens skyldighet att anmäla anteckning om förordnandet i fastighetsregistret 

reglerades senare i 6 kap. 6 § PBL. Handläggningen sköttes av lantmäterimyndigheten 

enligt 19 kap. 6 § FBL och 4 § förordning om fastighetsregister (FRF, 2000:308) vilket 

senare reglerades i 6 kap. 7 § PBL.107  

 

Enligt 71 § 1 st. BL var fastighetsägaren skyldig att frigöra marken från inteckning och 

annan särskild rätt efter avstående enligt 70 § BL. I annat fall var fastighetsägaren 

skyldig att ersätta skadan som därigenom uppkommit.108 71 § BL ersattes senare med 

6 kap. 21 § ÄPBL utan några språkliga ändringar. Vid införandet av PBL ersattes 6 

kap. 21 § ÄPBL av 6 kap. 10 § PBL. Den senaste lydelsen ändrades om för att 

tydliggöra att det är kommunen som ska ersättas för skadan som uppkommit om 

området inte frigjorts från inteckning eller särskild rätt.109 

 

I de fall en byggnadsplan behövde ändras kunde länsstyrelsen besluta om en jämkning 

av förordnandet, om det fanns särskilda skäl och om det kunde ske utan skada för 

exploatören.110 Möjligheten till jämkning reglerades tidigare i 113 § BL, vilket senare 

motsvarade bestämmelsen i 6 kap. 19 § ÄPBL med ändring att kravet på synnerliga 

skäl togs bort.111 Vid bedömningen skulle den eventuella nyttan som ägaren kunde ha 

av planändringen beaktas. Om förordnandet avsåg upplåtelse av mark enligt 113 § BL 

uppstod en fråga om jämkning av det tidigare förordnandet.112 Motsvarande 

bestämmelse hittades senare i 6 kap. 5 § 2 st. PBL. 

 

I de fall en stadsplan behövde ändras och det gällde ett förordnande, som tidigare 

meddelats enligt 70 § BL, hade äganderätten redan övergått till kommunen och då 

handlade det om ett markbyte. En jämkning av förordnandet skulle därmed inte göras. 

Möjligheten till markbyte reglerades tidigare i 6 kap. 19 § 4 st. ÄPBL och senare i 6 

kap. 5 § 3 st.  

 

En illustration av lagparagrafernas historiska utveckling görs i figur 7 på sida 39.  

 

Problembilden med exploatörsbestämmelserna 

Den problematik som uppkommit under senare år, i samband med ändring och 

upphävande av detaljplaner som omfattats av ett 113-förordnande, enligt 70 eller 113 

§ BL, 6 kap. 19 § ÄPBL eller 6 kap. 5 § PBL, har bidragit till att flera myndigheter 

engagerat sig i frågan om bestämmelsens förekomst. Handläggning av planändringar 

                                                      
106 Prop. 1985/86:1, s. 653. 
107 LMV-rapport 2011:1, s. 21. 
108 Prop. 1985/86:1, s. 653. 
109 LMV-rapport 2011:1, s. 19.  
110 Ibid, s. 24.  
111 Prop. 1985/86:1, s. 653. 
112 Ibid, s. 650. 
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har försvårats och i vissa fall omintetgjorts. Skälet har varit att 113-förordnanden berört 

mark som avsetts att planläggas om från allmän plats till kvartersmark.113   

 

113-förordnanden har kommit att anses som en positiv rättighet för fastighetsägarna 

inom planområdet som ska genomgå en planändring genom att de tillförsäkrats tillgång 

till bland annat väg och park. När denna allmänna plats istället planläggs för 

kvartersmark anses bortfallet inte kunna kompenseras och har därför ansetts kränka en 

fastighetsägares rätt.114 Kända scenarion är främst när tidigare allmän plats som 

förvaltats av en vägförening eller samfällighetsförening ska planläggas om till 

kvartersmark eller när fritidshusområden utökas med byggrätter och planläggs för 

permanenthus.115  

 

Lantmäteriet har analyserat 13 regeringsavgöranden som berör detaljplaner med 

förordnanden enligt 6 kap. 5 § PBL. Vid intresseavvägningen fann regeringen ofta att 

ändringen av detaljplanen inte stod i rimlig proportion till de intrång som ett 

genomförande av planen skulle medföra samt att skälig hänsyn inte hade tagits till 

befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden inom och utanför planområdet.116 

Lantmäteriet menade dock att länsstyrelsen saknade underlag för de 

intresseavvägningar som skulle göras mellan allmänna och enskilda intressen.117 

 

Exploatörsbestämmelserna hade inga tydliga bestämmelser angående upphävande och 

ändring av 113-förordnandet, vilket var något lantmäteriet påpekade. Lantmäteriet 

föreslog tillägg med 6 kap 5a § PBL respektive 6 kap. 5b § PBL som skulle reglera 

upphävande av 113-förordnandena vid upplåtelse respektive avstående till kommunen. 

Lantmäteriet föreslog att förordnande enligt 6 kap. 4 § PBL skulle regleras i 6 kap. 5a 

§ PBL. Förordnandet föreslogs då till att upphöra att gälla när äganderätten till marken 

eller utrymmet övergick till kommunen eller när planens genomförandetid gått ut. I det 

fall en detaljplan ändrades eller upphävdes under genomförandetiden, upphörde 

förordnandet även att gälla. I det fall en förrättning eller ett ärende om inlösen pågick 

enligt AL eller reglerna i 14 kap. 15 § PBL förlängdes förordnandets giltighetstid till 

dess att förrättningsärendet eller inlösenmålet avgjorts.118 

 

Upphävande avseende förordnande enligt 6 kap. 3 § PBL föreslogs att regleras i 6 kap 

5b § PBL. Förordnandet föreslogs då till att upphörda när marken skulle upplåtas eller 

lösas in till förmån för en gemensamhetsanläggning enligt AL eller när marken löstes 

in enligt 14 kap. 15 § PBL. Förordnandet upphörde likaså om detaljplanen ändrades 

eller upphävdes under genomförandetiden. Oavsett planändringens storlek ledde varje 

beslut om ändring eller upphävande att förordnande i sin helhet upphörde. Att marken 

                                                      
113 LMV-rapport 2011:1, s. 36. 
114 SOU 2012:91, s. 186–187. 
115 LMV-rapport 2011:1, s. 36. 
116 Ibid, s. 35. 
117 Ibid, s. 34.  
118 Ibid, s. 67. 
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eller utrymmet kunde tas i anspråk på annat sätt innebar således inte att förordnandet 

upphörde att gälla. Om det fanns behov av ett förordnande i den nya planen skulle det 

ett nytt förordnande ansökas hos länsstyrelsen. Om det inte upphört av anledningarna 

som precis nämnts så upphör förordnande enligt 6 kap. 3 § PBL när genomförandetiden 

löpt ut.119  

 

Trots att förordnandet 6 kap. 3 eller 4 §§ PBL upphört kunde detaljplanen fortfarande 

genomföras. Skillnaden blev att ersättning betalas ut enligt reglerna i ExL för den mark 

som togs i anspråk.120 Mer om kommunens möjlighet att lösa in mark för allmän plats 

redogörs under avsnitt 5.1.2 Inlösen och finansiering av allmän plats enligt PBL.  

 

113-förordnandet betraktades allt mer som ännu en rätt till allmänna platser. 

Bestämmelserna användes för att stärka rätten till ett grönområde i en detaljplan, eller 

att säkerställa fastigheters tillgång till allmän plats vid exploatering av ett område. En 

avsikt att stärka rättigheten till allmän plats, fanns därmed inte lagstadgat. Förordnandet 

möjliggjorde endast en skyldighet för fastighetsägaren att avstå mark utan ersättning 

när huvudmannen behövde ta i anspråk marken för avsett ändamål. Behovet och 

skyddet för allmän plats tillgodosågs redan genom detaljplanen och med reglerna i BL, 

ÄPBL och senare i PBL, likaså i AL.121 Bestämmelserna i PBL bör endast avse rätten 

att ta i anspråk mark för allmän plats utan ersättning. Enligt lantmäteriet bör PBL inte 

reglera förvärvs- och rättighetsfrågorna särskilt för exploatörsfallen utan istället enligt 

de allmänna bestämmelserna för allmän plats. För markåtkomsten bör de generella 

bestämmelserna i JB, PBL, FBL och AL tillämpas. 122  

 

Frågan om ett förordnande enligt 6 kap. 5 § PBL har belysts i ett avgörande av 

Regeringsrätten, RÅ 1994 ref. 54. Kommunen hade upprättat ett förslag till en 

detaljplan som avsåg ett sommarstugeområde. Förslaget medgav en utökad byggrätt 

och en tätare bebyggelse.  Flera fastighetsägare skulle enligt planförslaget behöva avstå 

mark från sin fastighet till en gata och frågan i målet var om ett 113-förordnande skulle 

meddelas för några av de berörda fastigheterna.123 Lantmäteriet lämnade ett yttrande i 

målet om att ett 113-förordnande innebär en omfördelning av exploateringsvinsten 

mellan förhållandevis jämställda fastighetsägare. Om endast vissa fastighetsägare 

tvingas avstå mark utan ersättning blir den omfördelande effekten mer påtaglig. 

Regeringsrätten fann att ett 113-förordnande skulle skapa orättvisa mellan 

fastighetsägarna, då förutom avståendet av mark utan ersättning, kunde 

fastighetsägarna även bli skyldiga att delta i kostnader som följd av att kommunen löser 

gatumark från fastighetsägare som inte berörs av 113-förordnandet. Regeringsrätten 

upphävde därför länsstyrelsens beslut.124  

                                                      
119 LMV-rapport 2011:1, s. 66. 
120 Ibid, s. 57. 
121 Ibid, s. 47. 
122 Ibid, s. 49. 
123 SOU 2012:91, s. 162. 
124 Ibid, s. 163. 
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I förarbetena till 6 kap. 5 § PBL ifrågasattes även vad som avsågs med ”nytta av 

planen”, vilket återkommande omnämns i exploatörsbestämmelserna. I förarbetena 

aktualiserades även hur bestämmelsen förhåller sig till Europakonventionens 

bestämmelser om skydd för äganderätten. Eftersom mark skulle upplåtas eller avstås 

till kommunen utan ersättning aktualiserades ofta frågor om fastighetsägares 

egendomsskydd.125 
 
Enligt 2 kap. 15 § 1 st. regeringsformen (RF, 1974:152) tryggas varje medborgares 

egendom genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till 

någon annan enskild genom expropriation. En fastighetsägare ska inte behöva tåla 

inskränkningar, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Om 

en fastighetsägare tvingas avstå sin egendom genom expropriation eller annat sådant 

förfogande, ska fastighetsägaren tillförsäkras ersättning för förlusten. Ersättning ska 

även utgå när det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad, som 

avsevärt försvårar den pågående markanvändningen inom berörd del av fastigheten 

eller om en skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del 

av fastigheten.  När det allmänna tar egendom i anspråk måste en avvägning göras 

mellan enskilda och allmänna intressen och åtgärden får inte medföra en oskälig börda 

för fastighetsägaren.126  
 
Enligt praxis har fastighetsägare normalt avstått sådan mark som enligt vedertagna 

principer behövs för utformningen av en god detaljplan. Om den mark som avsatts för 

allmän plats även tjänar andra fastigheter ska hänsyn till den värdestegring som följer 

av att detaljplanen genomförs fördelas mellan fastighetsägare och det allmänna. Mark 

för allmän plats ansågs endast behöva ersättas om det inte ansågs skäligt att 

fastighetsägaren skulle avstiga eller upplåta marken utan ersättning. 

Skälighetsbedömningen gjordes beroende av markvärdet och fastighetstillbehören.127  

 

Detaljplaneläggning leder vanligen till att fastigheterna inom planområdet stiger i 

värde, till följd av frigörande av byggrätter eller annan form av plannytta som gör att 

fastighetsägarnas möjligheter till ekonomisk avsättning vid försäljning av fastigheter 

ökar. Ersättning i sådana fall betalas endast om fastighetsägarens nytta av den allmänna 

platsen är så begränsad att fastighetsägaren skäligen bör ersättas för avståendet. Mark 

får därmed inte avstås utan ersättning för allmän plats om de drabbas av en sådan förlust 

för vilken fastighetsägaren är tillförsäkrad ersättning enligt 2 kap. 15 § RF. Med 

motiveringen ovan ansågs regleringen i 6 kap. 5 § PBL vara förenlig med grundlagens 

bestämmelser om egendomsskydd.128  

 

Plan- och byggutredningen gjorde en ingående analys av exploatörsbestämmelserna i 

ett betänkande, SOU 1996:68 – Några folkbokföringsfrågor. Bestämmelserna ansågs 

ha en stor betydelse som grund för exploateringsavtal och ofta användes de som 

                                                      
125 Prop. 2009/10:170, s. 452. 
126 Ibid, s. 250. 
127 Prop. 1985/86:1, s. 651. 
128 SOU 2012:91, s. 174.  
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påtryckningsmedel eller som säkerhetsventil vid förhandling med en exploatör. 

Utredningen visade även på att gatukostnadsbestämmelserna spelade ut 

exploatörsbestämmelsernas roll.  När en exploatör skulle avstå mark för allmän plats 

utan ersättning motsvarades värdet på den allmänna platsen vad exploatören kunde 

tvingas betala i form av gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen gör därmed 

möjligheterna i exploatörsbestämmelserna överflödiga. Att bestämmelserna skulle 

finnas kvar motiverades med att de utgjorde rättvisa vid förhandling.129  
 

I utredningen SOU 2012:91 – Ett effektivare plangenomförande anser kommuner att 

bestämmelserna i 6 kap. 5 § PBL har ett mer omfattande tillämpningsområde än vad de 

faktiskt har. Tidigare åberopade kommunerna sällan gatukostnadsersättning som grund 

för avtal, vilket kan vara en anledning till att de gav bestämmelserna en bredare 

tillämpning än det avsedda. Från rättslig synpunkt var bestämmelserna om 

gatukostnader tillräckliga som grund för genomförandeavtal avseende avstående av 

mark för allmän plats utan ersättning redan då, oavsett om de användes i praktiken eller 

inte.130  

 

Redan i SOU 2012:91 framgick att exploatörsbestämmelserna behövde upphävas.131 

Några nya bestämmelser i ExL ansågs heller inte behövas för att på något sätt 

komplettera de tidigare exploatörsbestämmelserna i PBL. Ersättning för allmän plats 

ansågs uteslutande kunna bestämmas enligt bestämmelserna i 4 kap. 3a § ExL. 

Kostnadsökningen som uppkom för exploatören, vid planläggning av allmän plats, 

balanserades av exploatörens rätt att ta ut gatukostnadsersättning samt avgifter för 

vatten- och avloppsanläggning enligt lag om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412). 

Vid enskilt huvudmannaskap fanns möjlighet att hantera motsvarande kostnadsökning 

vid anläggningsförrättningen.132 

 

I de fall mark ska lösas in enligt PBL regleras frågan om ersättning i ExL. Vissa 

kompletterande specialregler återfinns dock i PBL. Ersättningen reglerades därmed 

redan i viss mån i ExL och hanterades i förrättning istället för av länsstyrelsen, som var 

fallet med exploatörsbestämmelserna. Därmed hade kommunen, eller huvudmannen 

för den allmänna platsen, tillräckliga möjligheter att säkerställa, anordna och finansiera 

de gemensamma anläggningarna som behövdes utan särskilda bestämmelser om 

avstående av mark.133  

 

Den 1 januari 2015 upphörde möjligheten till att meddela nya förordnanden enligt 6 

kap. 5 § PBL. Övriga beslut om exploatörsbestämmelser, vilka tidigare reglerades i 6 

kap. 3–12 §§ PBL upphörde också. De flesta beslut om 113-förordnanden meddelades 

mellan år 1947–1987, under den tid då 113-förordnanden tillkom enligt BL. De 

problem som exploatörsbestämmelserna var avsedda att utreda har numera ersatts av 

                                                      
129 SOU 2012:91, s. 163.  
130 Ibid, s. 164.  
131 Ibid, s. 183. 
132 Ibid, s. 179. 
133 Ibid, 179.  
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speciella villkor i exploateringsavtal mellan kommun och exploatör. Alla gällande 

exploatörsbeslut och förordnanden som meddelats enligt 6 kap. 3–12 §§ kommer att 

upphöra att gälla den 1 januari 2019 eller när detaljplanens genomförandetid går ut. I 

enstaka fall kan tidpunkten sträcka sig senare än 1 januari 2019. Exempel är då ett 113-

förordnande meddelats av länsstyrelsen strax innan 1 januari 2015, exempelvis år 2014, 

och detaljplanens genomförandetid är 15 år. I det fallet upphör 113-förordnandet gälla 

vid genomförandetidens utgång, det vill säga 2029.134  

 

För att få en tydlig överblick över lagparagrafernas historiska utveckling har en 

sammanställning gjorts av bestämmelsernas övergång från BL, till ÄPBL och sist i PBL 

i figur 7. Bortsett från 112 § BL och 72 § BL följde övriga bestämmelser med ända till 

PBL. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134 Lantmäteriet, uå.  

Figur 7. Bilden ovan beskriver exploatörsbestämmelsernas övergång från BL till PBL. 
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5.1.2 Inlösen och finansiering av allmän plats enligt PBL 

Redan vid införandet av BL hade kommunen rätt att lösa in mark som enligt stadsplan 

var avsedd till gata eller annan allmän plats när staden begärde det. Kommunen fick 

även lösa in mark som inte var avsedd för enskilt bebyggande i det fall då markens 

användning inte ansågs säkerställd för sitt ändamål. Möjligheten till inlösen reglerades 

i 41–48 §§ BL. Enligt 137 § BL skulle mark som lösts in enligt BL ersättas enligt 

bestämmelserna i ExL.  

 

Reglerna om inlösen överfördes år 1987 i ÄPBL. Enligt 14 kap. 1 § ÄPBL var 

kommunen, på begäran av fastighetsägaren, skyldig att lösa in mark som enligt 

detaljplan ska användas för allmänna platser för vilka kommunen var huvudman för. 

Detsamma gällde för annan mark som skulle användas för annat än enskilt bebyggande.  

Mark som enligt detaljplan skulle användas för allmänna platser och som förvaltades 

med enskilt huvudmannaskap var väghållaren skyldig att förvärva med äganderätt, 

nyttjanderätt eller särskild rätt, om fastighetsägaren begärde det.135  Om inget annat 

följde av 14 kap. 10 § ÄPBL skulle 4 kap. ExL tillämpas vid bestämmandet av 

ersättningen enligt 14 kap 1–8 §§ ÄPBL. Enligt 14 kap. 10 § ÄPBL bestämdes likviden 

som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet. Vid 

bestämmande av likviden skulle förväntningar om ändrad markanvändning bortses 

ifrån. Ersättning var berättigat först när den pågående markanvändningen avsevärt 

försvårades. Allt därtill skulle tålas utan ersättning.136 Ersättning för skada skulle 

bestämmas i pengar och betalas som engångsbelopp eller, om det fanns särskilda skäl, 

med ett visst årligt belopp, enligt 15 kap. 5 § ÄPBL. 

 

Idag har kommunen rätt att lösa in mark där de är huvudman enligt bestämmelser i 6 

kap. 13–17 §§ PBL.  Därutöver finns regler i FBL och AL, som ger heltäckande och 

ovillkorlig rätt för den som är huvudman för en allmän plats att förvärva den allmänna 

platsen eller få rätt att nyttja den.137 Kommunen är även skyldig att lösa in marken om 

fastighetsägaren begär det, enligt 14 kap. 14–17 §§ PBL. 

 

Vid förvärv av mark för allmän plats, där kommun är huvudman, är det dominerande 

tillvägagångssättet att överföra marken genom fastighetsreglering. I FBL finns 

särskilda regler som ger långtgående möjligheter att via tvångsreglering överföra mark 

för allmän plats. Både kommunen och den berörde fastighetsägaren kan ta initiativ till 

sådan reglering.138 

 

Enligt 6 kap. 13 § 1 p. PBL får kommunen lösa in mark eller annat utrymme som enligt 

detaljplan ska användas till allmän plats där kommunen ska vara huvudman. Vad som 

                                                      
135 Prop. 1985/86:1, s. 42. 
136 Ibid, s. 44. 
137 Ekbäck, Peter, Kalbro, Thomas, Norell, Leif & Sjödin, Eije, Markåtkomst och ersättning: 

för bebyggelse och infrastruktur, 3., uppdaterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 

108–109. 
138 Ibid, s. 109–110. 



Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? 

 

42 

 

avses vara allmän plats regleras i 1 kap. 4 § PBL. Kommunen har även rätt, enligt 6 

kap. 13 § 1 p. PBL, att lösa in gatumark som staten är väghållare för. 6 kap. 13 § 2 p. 

PBL ger kommunen rätt att lösa in mark eller utrymme som ska användas för annat än 

enskilt bebyggande enligt detaljplan, så kallad allmän tomt. I examensarbetet kommer 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande framöver att skrivas som allmän tomt. 

Skillnaden mot 6 kap. 13 § 1 p. PBL är att här får inlösen enbart ske om markens 

användning för avsett ändamål inte kan anses säkerställd. 

 

Enligt 6 kap. 14 § PBL får kommunen lösa in hela eller delar av fastigheter som inte 

stämmer överens med planen. Kriteriet för rätten att lösa in mark är att 

genomförandetiden löpt ut. 6 kap. 14 § PBL ger kommuner rätt att lösa in mark för 

kvartersmark, men kan endast tillämpas om kommunen är huvudman för gator och 

övriga allmänna platser. Rätten till inlösen inträder först när genomförandtiden löpt ut 

och gäller tills det att detaljplanen upphävs. Ersättning vid inlösen enligt 6 kap. 14 § 

PBL regleras i 6 kap 17 § PBL. 

 

Enligt 6 kap. 15 § PBL har kommunen rätt att lösa in fastigheter som byggnadsmässigt 

inte stämmer överens med detaljplanen. Bestämmelsen går att tillämpa för de områden 

där kommunen är huvudman och planens genomförandetid löpt ut. Kommuner har en 

skyldighet, enlig 6 kap. 18 § PBL, att under en detaljplans genomförandetid bygga ut 

bland annat gator så att fastighetsägare inte förhindras att bygga enligt detaljplanen.139 

Tanken bakom 6 kap. 15 § PBL är att om en plan inte genomförts i sin helhet kan en 

följd bli att gatusystemet inte används. Det har utifrån det här ansetts skäligt att 

kommunen får lösa in mark för kvartersmark i områden där detaljplan inte har 

genomförts. Inlösen av sådan mark ska väckas inom tre år efter att genomförandetiden 

löpt ut. Valet av tre år beror på giltighetstiden för bygglov, som är två år.140 Vid enskilt 

huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna för vägar och grönområden inom 

detaljplanen genom en gemensamhetsanläggning.141  

 

Om en fastighetsägare har en särskild rätt till ett markområde eller annat utrymme som 

kommunen får lösa in, enligt 6 kap. 13–15 §§ PBL, har kommunen även rätt att lösa in 

den särskilda rätten enligt 6 kap. 16 § PBL. En särskild rätt kan exempelvis vara ett 

servitut, arrende eller en nyttjanderätt. För att kunna lösa den särskilda rätten måste 

kommunen först ha äganderätt till fastigheten.142  

 

Enligt 6 kap. 17 § PBL ska ersättning av allmän plats bestämmas enligt 4 kap. ExL. 

Ersättningen ska då motsvara marknadsvärdeminskningen med ett 25 procentigt pålägg 

samt ersättning för eventuell övrig skada. Normalt borde mark som är avsedd för allmän 

plats ha ett mycket lågt värde. Enligt 4 kap. 3a § ExL ska ersättning för allmän plats 

                                                      
139 Boverket, 2017. 
140 Didón, Lars Uno, Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2017, 6.13–17, s. 4. 
141 Boverket, 2017. 
142 Didón, 2017, 6.13–17, s. 4–5. 
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bestämmas utifrån det planförhållande som gällde närmast innan marken lades ut som 

allmän plats. Anledning till 4 kap. 3a § ExL var den oskäliga värdeminskningen som 

fastighetsägare annars skulle drabbas av vid planläggning av allmän plats.143 Vid 

värdering av allmän tomt jämställs istället den marken i princip med kvartersmark för 

enskilt bebyggande.144  För en mer utförlig beskrivning av 4 kap. ExL, se avsnitt 6.2 

Expropriationsersättning 4 kap. ExL.  

 

Kommuner har även, enligt 14 kap. 14–18 §§ PBL, en skyldighet att lösa in mark eller 

utrymme som enligt detaljplan ska användas för allmän plats eller för annat enskilt 

bebyggande om fastighetsägaren begär det. 14 kap. 14 § PBL gäller, förutom mark för 

allmän plats där kommunen är huvudman, även för allmän tomt och mark som ska 

nyttjas för statliga eller kommunala administrationsbyggnader. Vid kvartersmark gäller 

kommunens inlösenskyldighet, oberoende av vem som är huvudman för allmänna 

platser. Inlösen är inte begränsad till planens genomförandetid utan rätten gäller så 

länge planen gäller, dock upphör skyldigheten om privat verksamhet fått bygglov.145  

 

14 kap. 15–17 §§ PBL reglerar inlösenssituationer för allmänna platser med enskilt 

huvudmannaskap. I 14 kap. 15 § PBL är den som är huvudman för den allmänna platsen 

skyldig att, om fastighetsägare begär det, förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan 

rätt till den allmänna platsen. Det är även huvudmannen som har rätten att bestämma 

med vilken rätt som förvärvet ska avse, enligt 14 kap. 19 § PBL. Om staten ska vara 

väghållare för en väg enligt detaljplan med enskilt huvudmannaskap läggs 

inlösensskyldigheten istället på staten, enligt 14 kap. 16 § PBL. Om kommunen ska 

vara väghållare för en väg enligt detaljplan med enskilt huvudmannaskap läggs 

inlösensskyldigheten istället på kommunen, enligt 14 kap. 17 § PBL. 

 

Enligt 14 kap. 18 § PBL kan fastighetsägare till kvartersmark, som belastas av ett 

allmänt ändamål, ålägga huvudmannen för anläggningen att förvärva nyttjanderätten 

eller annan särskild rätt. Det finns ingen kvalifikationsgräns för att en fastighetsägare 

ska kunna kräva förvärv av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till den aktuella 

marken. I PBL finns ingen bestämmelse som ger en kommun rätt att förvärva någon 

nyttjanderätt, men de kan ta initiativ genom begäran om förrättning.146  

 

Gatukostnadsersättning  

Ett sätt för kommunen att fördela kostnaderna för den allmänna platsen är genom 

ersättning av gatukostnader. Kommunen har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägare 

för anläggningskostnaderna för allmänna platser.147  

 

                                                      
143 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 111–112. 
144 Didón, 2017, 6.13–17, s. 7. 
145 Ibid, 14:13–21, s. 3–4. 
146 Ibid, 14:13–21, s. 9. 
147 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 78. 
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Kommuners möjlighet att ta ut ersättning för gatukostnader regleras i 6 kap. 24–25 §§ 

PBL. Vid uttag av så kallade gatukostnader kan två metoder tillämpas: områdesvis 

uttag eller uttag för gatudel. Med områdesvis uttag av gatukostnader fördelas de totala 

kostnaderna inom ett område mellan berörda fastighetsägare. Det innebär att 

kommunen måste ange de fastigheter som ska betala kostnaderna, bestämma den totala 

kostnaden samt besluta om fördelningen av kostnaderna mellan fastigheterna. Med 

uttag för gatudel ska varje fastighet betala kostnaderna som uppstår för den gatudel som 

befinner sig framför fastigheten.148 I förarbetena anges att en områdesvis fördelning i 

många fall är mer rättvis mot om varje fastighetsägare ska betala för gatan utanför sin 

fastighet. Uttag för gatudel ger inte alltid ett korrekt uttryck för fastighetsägarnas nytta 

av gatan, då exempelvis en stor tomt kan ha en kort tomtlinje längs gatan och ägare till 

en hörnfastighet blir hårdare belastade än övriga fastighetsägare.149  

 

Det finns flera begränsningar kring storleken på kostnaderna som kommunen kan få ta 

ut av fastighetsägarna. Maximalt får avgifterna täcka kommunens kostnader för 

byggande och standardförbättring, där även förvärvskostnader av mark som behövs för 

anläggningarna ingår. Avgifterna får inte täcka underhållskostnader, då det ska 

finansieras med kommunala skattemedel. I kostnadsunderlaget får endast 

områdesanknutna gator och grönområden ingå, med andra ord ska det vara en direkt 

och lokal nytta för fastigheterna inom området. Uppdelning av kostnaderna för 

anordningar, som betjänar flera områden, ska fördelas mellan områdena. Kostnader för 

gator och parker som tillhandahålls i större områden ska inte ingå i kostnadsunderlaget. 

Gatorna ska bildas utifrån ortens sed, vilket innebär att kostnaderna ska baseras på den 

standardnivå för gator, som är vanliga i kommunen. Reducering av kostnadsunderlaget 

ska också göras om kostnaderna blir oskäligt höga.150 

 

Kostnadsunderlaget kan bestämmas på två olika sätt. Dels genom beräkning av de 

faktiska kostnaderna när anläggningen färdigställts och dels genom schablonberäkning 

innan anläggningen har byggts, enligt 6 kap. 27 § PBL. Om faktiska kostnader används 

får beslut om uttag av gatukostnader tas efter att detaljplanen genomförts. Om 

gatukostnaden och detaljplan ska göras samtidigt får schablonberäkning tillämpas. När 

kostnadsunderlaget är beräknat ska det fördelas skäligt och rättvist mellan 

fastigheterna, där fördelningen ska grunda sig på fastigheternas användning. Praktiskt 

beror fördelningen av kostnaderna på vilken bebyggelse det finns i området.151  

 

Standarden på gator och parker samt exploateringsgrad bestäms och regleras i 

detaljplanen och påverkar kostnadsunderlaget samt hur fördelningen av 

kostnadsunderlaget ska göras.  Kommunen kan sedan kräva betalning av 

fastighetsägarna när gator och allmänna platser är färdigställda. En kommun kan inte 

kräva ytterligare avgifter om en fastighetsägare en gång redan betalat gatukostnader. 

                                                      
148 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 78–79. 
149 Prop. 1980/81:165, om ändring i byggnadslagen (1947:385), Stockholm, s. 30.  
150 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 79–80. 
151 Ibid, s. 80. 
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Om en förändring sker inom fastigheten, exempelvis nybildning eller ombildning av en 

fastighet, och betalning av gatukostnader redan gjorts behöver ägaren inte betala någon 

ny avgift. I bygglov kan kommuner besluta att inget byggnadsarbete får påbörjas innan 

gatukostnaden betalats.152 Om exploateringsavtal tecknats tas gatukostnadsersättning 

oftast ut av exploatören.153  

 

5.2 Allmänna områden på kvartersmark 

Kvartersmark avser all mark inom ett planområde som inte utgör allmän plats eller 

vattenområde, enligt 1 kap. 4 § PBL. Användningen av kvartersmark måste anges och 

utgörs främst av bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål, enligt 4 kap. 5 § PBL. I 

detaljplaner där kommunen är huvudman för de allmänna platserna är det vanligt att 

kvartersmark kan behöva reserveras för att tillgodose allmänna ändamål. Lagstödet för 

markreservat för allmännyttiga ändamål hittas i 4 kap. 5–6 & 8 §§ PBL.154 Mark 

reserveras i de fall det inte anses ändamålsenligt med ett kommunalt ägande av marken. 

Vid planläggning kan utrymmen på kvartersmark därmed reserveras för allmänna 

anläggningar såsom ledningar, trafik- och väganläggningar, energianläggningar och 

anordningar för elektroniska kommunikationsnät med markreservat. Idag planläggs 

hela trafiksystemet på kvartersmark, trots att avsikten är att vägar och övriga allmänna 

platser ska betjäna ett allmänt ändamål.155  

 

Markreservaten på kvartersmark ger inga rättigheter för allmänheten eller 

ledningshavaren, utan visar endast planens intentioner för lantmätaren och styr 

lokaliseringen om det bildas en rättighet. Därmed uppstår ingen automatisk rättighet. 

Om förutsättningarna inte finns för bildande av rättigheter bör markreservat inte 

tillämpas. PBL tillhandahåller inga möjligheter att ta i anspråk mark för de nämnda 

ändamålen. För att skapa en rättighet måste anläggningen därför prövas enligt FBL, AL 

eller ledningsrättslagen (LR, 1973:114). Kommunen måste även ersätta 

fastighetsägaren för intrånget. En bestämmelse om markreservat begränsar dock 

möjligheten att använda marken även om ingen rättighet skapats. För att denna 

begränsning ska försvinna krävs att planbestämmelsen tas bort genom att ändra, 

upphäva eller ersätta detaljplanen.156  

 

                                                      
152 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 81–82. 
153 SOU 1996:168, Översyn av PBL och VA-lagen, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 

s. 15. 
154 Boverket, Administrativa bestämmelser, 2016a, 

http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/ 

(hämtad 2018-02-13). 
155 SOU 2005:77. Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande del 2, 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 549–550. 
156 Boverket, 2016a. 
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Markreservat på kvartersmark 

Markreservat för allmännyttiga ändamål används främst för att lösa allmänhetens 

behov av tillgång till kvartersmark. För att genomförandet ska anses planenligt måste 

en planbestämmelse tillämpas. Med hjälp av markreservat kan allmänna anläggningar 

tillgodoses på kvartersmark. Trafikanläggningar kan reserveras med x-, z-, t–områden 

och övriga anläggningar med u-, l-, c- och h-områden.157 Nedan redovisas vilka 

markreservat som kan planläggas på kvartersmark samt deras innebörd.  

 
u Markreservat för allmännyttig underjordiska ledningar (4 kap. 5 § 2 p PBL) 

l Markreservat för allmännyttiga luftledningar (4 kap. 5 § 2 p PBL) 
h Markreservat för allmännyttig energianläggning (4 kap. 5 § 2 p PBL) 
c Markreservat för allmännyttig anordning för elektronisk kommunikation (4 kap. 5 § 2 

p PBL) 
x Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik (4 kap. 6 § PBL) 
z Markreservat för allmännyttig körtrafik (4 kap. 6 § PBL) 
t Markreservat för tunnel för allmännyttig trafik (4 kap. 6 § PBL) 
g Markreservat för enskild anläggning som används gemensamt (4 kap. 18 § PBL) 

 

Markreservat på allmän plats 

Markreservaten x, z och t används inte på allmän plats oavsett huvudmannaskap.158 

Enskilda anläggningar på allmän plats, såsom vägar, grönområde med mera, kan finnas 

vid enskilt huvudmannaskap i detaljplan. Huvudmannen för anläggningen är då skyldig 

att lösa de allmänna platserna och lantmätaren är skyldig att följa lokaliseringen av 

planbestämmelserna om det bildas en rättighet. Det är inte planstridigt att bilda en 

gemensamhetsanläggning eller servitut i annat läge än vad som anges i g–området. Det 

anses heller inte planstridigt att inte bilda några rättigheter alls.159  

 

I examensarbetet kommer endast g-, z- och x-områden att beskrivas kort då de kan 

jämföras med allmän plats.  

 

5.2.1 g-, z- och x-område 

Kommunen har möjlighet att planlägga markreservat för gemensamhetsanläggningar, 

enligt 4 kap. 18 § PBL. Gemensamhetsanläggningen inrättas vid plangenomförandet 

enligt AL för att tillgodose det gemensamma ändamålet och markeras med ett "g" i 

detaljplanen. Anläggningssamfälligheten som bildats ansvarar för utbyggnad och 

skötsel av anläggningen. Vanligtvis förekommer g-områden vid planläggning av 

storkvarter där områden planläggs som kvartersmark för bebyggelse och 

                                                      
157 Boverket, 2016a. 
158 Boverket, Markreservat för allmännyttiga ändamål, 2016b, http://www.boverket.se/sv/pbl-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-

bestammelser/markreservat-for-allmannyttiga-andamal/ (hämtad 2018-02-13). 
159 Ibid. 

 

http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-for-allmannyttiga-andamal/
http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/administrativa-bestammelser/markreservat-for-allmannyttiga-andamal/
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gemensamhetsanläggningar.160 Vad gäller ersättningen hänvisar 5 kap. 10a § FBL att 

g-område utgör ett expropriationsfall. Ersättningen beräknas dock som ett 

vinstfördelningsfall med ett 25 procentigt påslag. Anläggningar som ska nyttjas för 

enskilt ändamål utgör vinstfördelningsfall. Ersättning sker då enligt 13 § AL.161  

 

Enligt 4 kap. 6 § PBL kan mark, i detaljplan, reserveras för allmännyttig körtrafik med 

ett ”z” samt för allmän gång- och cykeltrafik med ett ”x”.  Ansvaret för utbyggnad och 

skötsel ligger på huvudmannen för den allmänna anläggningen.162 Markreservat för z-

område tillämpas främst för kompletterande anläggningar såsom slänter eller tunnlar.163 

Markreservat för x-område tillämpas främst för att möjliggöra allmän trafik genom 

byggnaders undervåningar i anslutning till gatumark på båda sidorna om en fastighet 

eller vid arkader dit allmänheten har tillträde.164  

 

I detaljplan kan gränsen mellan om mark läggs ut som allmän plats eller som ett x-

område vara hårfin. Från ersättningssynpunkt kan dock skillnaden mellan de båda 

fallen vara betydande. För allmän plats bestäms ersättningen utifrån markens 

användning före planantagandet. För kvartersmark som är belastad med ett x-område 

värderas marken istället enligt den gällande planen. Därmed tenderar ersättningen bli 

högre om marken planläggs som x-område istället för allmän plats, beroende på 

förutsättningarna.165 Markreservat för z- eller x-område utgör expropriationsfall. 

Ersättningen utgörs av marknadsvärdeminskningen som uppstår på grund av 

anläggandet av z- eller x-området samt ett 25 procentigt påslag.166  En mer utförlig 

redogörelse av ersättningen för markreservat görs inte i examensarbetet. 

 

5.2.2 Allmän tomt 

Den enskilde fastighetsägaren, som inte är bekant med ämnet blandar väldigt ofta ihop 

allmän plats med kvartersmark för annat än enskilt bebyggande. I allmänhet kallas 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande för allmän tomt eller kvartersmark för 

allmänt ändamål. Det finns stora skillnader både gällande planläggningen, men även 

gällande ersättningen av allmän plats och allmän tomt. Fokus kommer mestadels läggas 

på ersättningen, vilket förklaras mer i detalj under avsnitt 3.2 Ersättning för allmän 

tomt. 

 

                                                      
160 SOU 2005:77, s. 563.  
161 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 130. 
162 Naarttijärvi, Jenny, Feil, Frida & Andersson, Lisa, Granskningshandling, 2017, 

https://www.vindeln.se/Sve/Bildarkiv/Bo%20och%20Bygga/Plan%20bygg%20trafik/eff54aeb

-f81b-4df5-bc7a-6caa1f024765.pdf (hämtad 2018-02-08). 
163 Ibid. 
164 Boverket, 2016b.  
165 Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 4. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2011, s. 129–131. 
166 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 130. 
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Av förarbetena till PBL och ÄPBL framgår verksamheter som ryms inom begreppet 

allmän tomt. Inom begreppet ryms verksamheter som har ett offentligt organ som 

huvudman, det vill säga stat, landsting och kommun. Exempel är verksamheter såsom 

skola, reningsverk, simhall, värmecentral och sjukhus. Offentligt ägda bolag och 

stiftelser samt Svenska kyrkan ryms inte inom begreppet. Sedan införandet av den nya 

PBL måste samtliga användningsområden specificeras i detaljplanen, även allmän 

tomt. Allmän tomt markeras som ”A” i detaljplaner.167 

 

  

                                                      
167 Prop. 2009/10:170, s. 452.  
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6 Resultat: Expropriationslagen 

I avsnitten nedan följer en sammanfattning av expropriationslagens historiska 

utveckling. Stort fokus läggs på ersättning vid expropriation med en grundläggande 

redogörelse av 4 kap. ExL.  

 

6.1 Bakgrund 

Expropriationsbestämmelserna har ändrats genom åren, likaså ersättningsmetoderna 

som tillämpats vid bestämmande av likviden. Den första självständiga 

expropriationsförfattningen kom genom 1845 års förordning om jords- eller 

lägenhetsavstående för allmänt behov. Förordningen breddade 

expropriationsändamålen till att gälla försvarsanläggningar, broar, torg och gator i 

städer. Nya ersättningsregler infördes också, som fastslog att ersättningen till den som 

blev exproprierad skulle motsvara expropriationsskadans fulla värde plus ett 50 

procentigt påslag.168 

 

Regeringen ansåg dock att ersättningsreglerna i 1845 års förordning ledde till ett allt 

för högt ersättningsbelopp, vilket gjorde att reglerna om ersättning ändrades vid 

införandet av 1866 års expropriationsförordning. Ändringen innebar att marken skulle 

ersättas utifrån hur mark i orten tidigare hade ersatts. 1866 års förordning ersattes av 

1917 års expropriationslag. Enligt 7 § i 1917 års expropriationslag skulle ersättningen 

betalas med ett belopp som motsvarade fastighetens fulla värde. Ersättningen skulle 

uppgå till det belopp som motsvarade att fastighetsägarens förmögenhet efter 

expropriationen var lika stor som om ingen expropriation hade ägt rum. Något 50 

procentigt påslag skulle inte längre göras på ersättningsbeloppet.169  

 

Med 1917 års expropriationslag tillkom 8 § som reglerade att löseskilling skulle 

värderas med undantag för den värdepåverkan som själva expropriationen medförde. 

Bestämmelsen är en föregångare till dagens influensregel, som idag regleras i 4 kap. 2 

§ ExL.170 

 

År 1949 genomfördes omfattande ändringar i 1917 års expropriationslag, vilket i 

huvudsak innehöll tre delar; expropriationsändamålen, förfarandet och 

värderingsreglerna. En ändring som gjordes var att det fördes in expropriationsgrunder, 

vilket skapade möjlighet för kommuner att expropriera mark för 

tätbebyggelseändamål.171 

 

                                                      
168 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 25. 
169 Ibid, s. 25–26. 
170 SOU 2008:99, Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m., Stockholm: 

Fritez offentliga publikationer, s. 257. 
171 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 27.  
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Erfarenhet talade för att tillämpningen av bestämmelserna i 1917 års expropriationslag 

fortfarande utgav för hög ersättning vid expropriation. För att motverka situationen 

omformulerades 7 § i 1917 års expropriationslag. I 7 § 1917 års expropriationslag 

infördes även att särskild hänsyn skulle tas till ortens pris och avkastningen på 

fastigheten vid bestämmandet av löseskillingen.172  

 

En följd av tidigare reglering i 1917 års expropriationslag blev att kommuner 

uppfattade expropriation som en, ur ekonomisk vinkel, ofördelaktig förvärvsform. 

Kommuner tenderade därför att planlägga områden på andra, mindre lämpliga 

områden, just för att undvika expropriation som förvärvsalternativ.173  För att dämpa 

markvärdestegringen och undvika att kommuner betalade en oskäligt hög ersättning 

omformulerades även influensregeln i 8 § i 1917 års expropriationslag.174   

 

En ny ersättningsregel infördes, den så kallade presumtionsregeln175 som då reglerades 

i 111a § i 1917 års expropriationslag.176 Presumtionsregeln reglerades senare i 4 kap. 3 

§ ExL och innebar att fastighetsägaren fick tillgodoräkna sig fastighetens 

marknadsvärdeökning som skett de senaste tio åren före inlösen. Fastighetsägaren fick 

tillgodogöra sig den värdeökningen som inte berodde på värdehöjande åtgärder.177 

Tanken var att marknadsvärdestegringar som baserats på förväntningar om ändrad 

tillåten markanvändning vid expropriation inte skulle ersättas.178  

 

1 januari 1973 trädde en ny expropriationslag fram. I den nya lagen ändrades bland 

annat expropriationsgrunderna och nya regler om tillståndsförfarandet infördes. 

Presumtionsregeln justerades till att gälla alla expropriationsändamål och oberoende av 

vem som exproprierade. En av huvudanledningarna till justeringen var för att dämpa 

markvärdestegringen.179 Expropriation kan syfta till att dra in redan inträffad oförtjänt 

värdestegring. Det kan också syfta till att bromsa framtida värdestegringar. 

Expropriation tjänar då som medel för att komma åt "värdestegringsbenägen" mark.180 

 

År 1984 omarbetades hela 4 kap. ExL. Ett tillägg som gjordes var att tidigare nämnda 

4 kap. 3a § ExL infördes, som reglerar expropriationsersättning för mark som är 

detaljplanelagd som allmän plats.181 

                                                      
172 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 27–28. 
173 Ibid, s. 27–29. 
174 Ibid, s. 33–34. 
175 Ibid. 
176 SOU 1996:45, Presumtionsregeln i expropriationslagen, Stockholm: Fritez offentliga 

publikationer, s. 37. 
177 Ibid, s. 11. 
178 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 34. 
179 Ibid, s. 36. 
180 Holmström, Barry, Rätten till markvärdestegringen: förslag och åtgärder under 1900-

talet, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm, 1988, s. 90. 
181 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 37. 
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År 2005 tillsattes en utredning, med uppdrag att se över ersättningsbestämmelserna. Ett 

av utgångslägena i utredningen var att skyddet för äganderätt skulle stärkas.182  Den 18 

mars 2010 beslutade regeringen om en proposition, prop. 2009/10:162 – Ersättning vid 

expropriation, som innehöll tre förslag. Första förslaget var att presumtionsregeln i 4 

kap. 3 § ExL skulle upphävas, med anledning av att det inte längre ansågs skäligt att 

fastighetsägare fick en ersättning som understeg fastighetens marknadsvärde.  

 

Andra förslaget gällde avskaffande av möjligheten att göra toleransavdrag, vilken hade 

gällt sedan influensregeln ändrade lydelse år 1972. Toleransavdraget var ett avdrag som 

gjordes på exploateringsersättningen, som avsåg företagsskada. Avdraget har i praxis 

uppgått till cirka fem procent av fastigheternas marknadsvärde innan skada från 

exploatering skett.183 Anledningen till avskaffandet var samma som anledningen till 

första, det vill säga att ersättningen skulle kunna fastställas närmare fastighetens 

marknadsvärde eller marknadsvärdeminskning.184  

 

Tredje förslaget var att ett schabloniserat påslag på 25 procent borde göras på 

ersättningen av fastighetens marknadsvärde eller marknadsvärdeminskning. Tanken 

med påslaget var att ersättningsnivån skulle efterlikna den för vilken fastighetsägaren 

frivilligt hade kunnat tänka sig att sälja sin fastighet för, utan hot om expropriation. 

Motivet till just 25 procent bestämdes, i stor utsträckning, ifrån skälighetshänsyn. De 

föreslagna ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2010.185 

 

ExL består idag av sju kapitel. Med undantag för första och sjunde kapitlet har 

respektive kapitel en expropriationsrättslig huvudfråga som sitt väsentliga innehåll. 

Kapitel två reglerar ”Expropriationsändamålen”, kapitel tre ”Tillstånd till 

expropriation”, kapitel fyra ”Expropriationsersättning”, kapitel fem ”Rättegången i 

expropriationsmål” samt kapitel sex ”Betalning av expropriationsersättning och 

fullbordande av expropriation”. I examensarbetet kommer det endast göras en 

fördjupning av 4 kap. ExL.  

 

Det är inte alla fall av tvångsförvärv av fast egendom som regleras i ExL. Bestämmelser 

om tvångsförvärv återfinns bland annat i speciallagar, vilka ger rätt att för olika 

ändamål ta i anspråk mark för anläggningar och övriga rättigheter. Däremot har en 

lagstiftningsteknik använts som medför att ExLs bestämmelser i olika omfattning kan 

tillämpas i andra författningar. Genom hänvisningsregler i andra lagar innebär det bland 

annat att ExLs ersättnings-, rättegångs- och fördelningsbestämmelser får inverkan 

utanför ExLs egentliga tillämpningsområde.186 

 

                                                      
182 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 37–38. 
183 Prop. 2009/10:162, Ersättning vid expropriation, Stockholm, s. 59–60. 
184 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 41. 
185 Ibid, s. 41–42. 
186 Ibid, s. 43–44. 
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6.2 Expropriationsersättning 4 kap. ExL 

För att få rätt till ersättning i ett expropriationsmål är en grundläggande förutsättning 

att en ekonomisk skada har uppstått. Affektionsvärden ersätts inte, utan enbart 

ekonomiska skador.187 Ersättningsreglernas grundprincip är att en fastighetsägares 

förmögenhetsställning ska vara densamma efter expropriationen som om ingen 

expropriation har ägt rum. Allmän princip förekommer att endast sådana skador som 

uppkommer till följd av expropriationen eller den del av fastigheten som exproprierats 

ska ersättas. De skador som påträffas i samband med expropriationen, men är skador 

som ändå skulle ha drabbat fastighetsägare även om expropriation inte hade skett, ska 

inte ersättas.188 Det finns därmed ett krav på att ett orsakssamband mellan 

expropriationen och skadan ska finnas, vilket kallas kausalitet. Kravet på uppfylld 

kausalitet är inte tillräckligt för att ersättningsskyldighet ska uppstå. En adekvat 

kausalitet måste uppstå, vilket innebär att skadan inte bara är en slumpmässig följd av 

expropriationen utan skadan måste vara beräknelig.189 Den minskning i 

fastighetsägares kapital, som skulle bli följden av att ingen ersättning betalades, ska 

utgöra grund i bedömningen om vad som ska ersättas i ett expropriationsmål.190  

 

Expropriationsskadan som uppkommer vid expropriation kan delas upp i två delar.  

Dels är det skada till följd av själva expropriationen, vilket är den ekonomiska 

nettoskada som uppstår när markområde eller rättighet avstås, upplåts, upphävs eller 

begränsas. Förutom den direkta egendomsskadan kan annan ersättning utges enligt 4 

kap. 1 § ExL, vilket exempelvis kan vara för skada som uppstår för en rörelse som 

fastighetsägaren bedriver. Dels är det även skada som beror på expropriationsföretaget, 

vilket benämns företagsskada. Företagsskada är den värdeminskning som uppstår på 

grund av ändamålet med expropriationen. Det kan även ibland uppstå positiva 

värdeeffekter av expropriationsföretaget, vilket benämns företagsnytta. Företagsskada 

och företagsnytta regleras i 4 kap. 2 § ExL.191 

 

6.2.1 Grundläggande bestämmelser om expropriationsersättning 

I 4 kap. 1 § ExL finns de grundläggande ersättningsreglerna. I 4 kap. 1 § ExL finns 

bestämmelser vilka anger att expropriationsersättning ska delas in i olika poster; 

löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning. En fastighet som exproprieras i 

sin helhet ska ersättas i form av löseskilling, som ska motsvara fastighetens 

marknadsvärde.192 I ExL återhittas ingen anvisning om någon särskild värderingsmetod 

                                                      
187 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 67. 
188 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 188. 
189 Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok – Hjälpmedel för förrättningsvärdering, 

2016, s. 11, https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-

fastighet/vardering/varderingshandboken.pdf (hämtad 2018-04-03).   
190 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 188. 
191 Ibid, s. 191–192. 
192 Ibid, s. 206–207. 

 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-fastighet/vardering/varderingshandboken.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-fastighet/vardering/varderingshandboken.pdf


Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? 

 

53 

 

för att beräkna fram marknadsvärdet. I förarbeten framhålls att marknadsvärdet i första 

hand bör bestämmas genom prisstatistik och i andra hand av kalkyler med hypotetiska 

underlag.193 Metoder som bygger på prisstatistik och hypotetiskt underlag redogörs i 

kapitel 4. Värderingsmetoder.  

 

Vid delexpropriation utgår en intrångsersättning som, enligt 4 kap 1 § 2 men. ExL, ska 

motsvara fastighetens marknadsvärdesminskning som uppstår genom expropriationen. 

Likviden bestäms utifrån fastighetens marknadsvärde innan respektive efter 

markintrånget.194 Enligt 4 kap. 1 § 3 men. ExL ska övrig skada som uppkommer för 

fastighetsägaren genom expropriationen ersättas, vilken benämns annan ersättning.195 

 

I 4 kap. 1 § 2 st. ExL, som infördes genom 2010 års ersättningsreform, anges att ett 25 

procentigt påslag ska göras på marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. 

Anledningen till det 25 procentiga påslaget beror på att det ligger en viss 

värderingsosäkerhet vid bedömning av marknadsvärdet, som skäligen inte bör påverka 

fastighetsägaren negativt om de tvingas avstå mark. Det huvudsakliga motivet till 

lagändringen var för att stärka fastighetsägarens ställning i ersättningshänseende.196 En 

fastighetsägare kan ha ett individuellt värde på sin fastighet, vilket kan göra att det pris 

som fastighetsägare är beredd att sälja sin fastighet för frivilligt inte motsvarar 

marknadsvärdet. Det är svårt att bedöma objektivt vilka värden som en fastighetsägare 

i varje enskilt fall anser är av vikt.197  

 

I 4 kap. 1 § 3 st. ExL anges att ingen expropriationsersättning ska utges för mark som 

ingår i en allmän väg, som enligt detaljplan ska användas till allmän plats där 

kommunen är huvudman. Bestämmelsen har sin utgångspunkt i att mark inom en 

allmän väg normalt är upplåten med vägrätt där väghållaren redan har betalat 

ersättning.198 

 

I 4 kap. 1 § 4 och 5 st. ExL finns specialbestämmelser kring skadeförebyggande 

åtgärder samt följden av en del värdehöjande åtgärder från den exproprierandes sida.199  

 

6.2.2 Influensregeln  

I 4 kap. 2 § ExL regleras influensregeln som utgör ett undantag från huvudregeln. 

Huvudregeln är att om expropriationsföretaget orsakats någon betydande inverkan på 

fastighetens marknadsvärde, ska löseskillingen grundas på det marknadsvärde som 

fastigheten skulle haft om sådan inverkan inte skett.  Vid tillämpning av 4 kap. 2 § ExL 

                                                      
193 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, 2010, s. 211–212. 
194 Ibid, s. 224–225. 
195 Ibid, s. 229. 
196 Ibid, s. 237–238. 
197 Prop. 2009/10:162, s. 66–67. 
198 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 241–242. 
199 Ibid, s. 243–244. 
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beaktas både företagsnytta och företagsskada samt om värdeinverkan är bagatellartad 

eller orts- och allmän vanlig. Företagsskador och företagsnyttor är värdeförändringar 

som beror på markåtkomstföretaget. Enligt 4 kap. 2 § ExL ska plannyttor och 

planskador bedömas enligt influensregeln, vilket innebär att ”vanliga” nyttor inte 

avräknas och ”vanliga” skador ersätts inte.200  

 

I 4 kap. 2 § 2 st. ExL finns en särskild regel för delexpropriation, vilken innebär att 

uppskattning av marknadsvärdet före expropriationen ska motsvara värdet som 

fastigheten skulle haft om det inte förekommit någon inverkan från företaget, med det 

undantag som tillämpning av 4 kap. 2 § 1 st. innebär.201  

 

I 4 kap. 2 § 3 st. ExL finns bestämmelser om företagets påverkan på marknadsvärdet, 

vilka är tillämpliga vid expropriation enligt 2 kap. 11 § ExL. I det sammanhanget ska 

tillämpning av bestämmelserna ske på värdestegringen som kommer av den åtgärd som 

utgör grunden för expropriationen.202 

 

I 4 kap. 2 § 4 st. ExL finns en särbestämmelse gällande det 25 procentiga påslaget. 

Bestämmelsen tillämpas vid ersättning för företagsskada. Löseskillingen eller 

intrångsersättningen bestäms då utan någon hänsyn till värdeminskningen som orsakats 

av expropriationsföretaget. Något procentuellt påslag på den del av löseskillingen eller 

intrångsersättningen som på så sätt tillkommer ska inte göras.203 

 

Förutom en marknadsvärdeminskning kan ett plangenomförande orsaka andra skador 

som inte direkt beror på markavståendet. Planen kan innebära värdesänkningar på 

fastigheten, vilket kan vara minskning av byggrätten på restfastigheten samt buller och 

andra störningar i omgivningen. Värdehöjande åtgärder kan också uppstå på 

fastigheten, i och med planen. Exempel är att en tidigare odelbar tomt blir delbar eller 

att förbättrad kommunikation uppstår för att en gata breddas.204 

 

Enligt en grundprincip får en fastighet tåla så kallade planskador, förutom de som 

uttryckligen regleras i 14 kap. PBL, medan en fastighetsägare får tillgodogöra sig de 

plannyttor som planen innebär. I praxis anges att planskador inte ska ersättas, med 

undantag för de som sammanhänger med markavståendet för allmän plats, och 

plannytta ska inte avräknas.205  

 

Skador som uppstår på grund av byggandet, av exempelvis en gata, utgör inte någon 

expropriationsskada och ersätts inte i samband med markåtkomsten. De skadorna kan 

                                                      
200 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 245–246. 
201 Ibid, s. 263. 
202 Ibid, s. 266. 
203 Ibid. 
204 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 112. 
205 Ibid, s. 112–113. 
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vid en förrättning tas upp till prövning, om berörda parter är överens om att frågan ska 

prövas av lantmäteriet.206  

 

Ersättningen ska bestämmas med utgångspunkt i att de planförhållanden som gällde 

närmast före planantagandet fortfarande gäller vid värdetidpunkten. Övriga 

värdeförändringar som påverkar restfastigheten, i och med planläggningen, räknas 

normalt till plannytta eller planskada. Plannytta och planskada ska följaktligen inte 

påverka ersättningen.207  

 

Om arealförlusten inte påverkar fastighetens tidigare byggrätt klassas alla 

byggförändringar som följer av den nya planen som plannytta eller planskada. Därför 

ska förändringen av byggrätten inte påverka ersättningen. Om den gamla planen 

fortfarande gäller, och om en begränsning av byggrätten uppstått i samband med att 

mark tas i anspråk, ska den förlorade byggrätten ersättas. Gränsdragningen för vad som 

utgör plannytta och planskada är svår. Därmed är det inte självklart att 

byggrättsförlusten ska ersättas. I det fall en begränsning i byggrätten utgör en planskada 

ska ersättning inte betalas.208 Sammanfattning av de olika skador och nyttor som tagits 

upp återfinns i tabell 1.  

 

 

 
.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
206 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 113. 
207 Ibid, s. 115. 
208 Ibid, s. 115–116. 

Tabell 1. Sammanställning över de skador och nyttor som påverkar eller inte 

påverkar ersättningen. 
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6.2.3 Ersättning för allmän plats i detaljplan 

I 4 kap. 3a § ExL finns särskilda bestämmelser om hur ersättning ska bestämmas för en 

fastighet som enligt en detaljplan ska användas till allmän plats. Enligt 4 kap. 3a § ExL 

ska expropriationsersättningen bestämmas utifrån den användning som rådde tidigast 

innan marken planlades som allmän plats.  Om marken har varit planlagd som allmän 

plats i flera följande detaljplaner är det planförhållandet som först gällde innan marken 

planlades som allmän plats som är värdegrundande. 

 

Ersättningsbestämmelserna gäller inte för mark som avsatts till allmän tomt, vilket 

exempelvis utgör skola eller begravningsplats. Bestämmelsen gäller inte heller för 

mark som avsatts till x- och u- områden, det vill säga allmän gångtrafik och allmänna 

underjordiska ledningar.209 Mer om ersättning av allmän plats och allmänna områden 

redogörs i kapitel 3. Ersättningsmetoder för mark med allmänt ändamål.210  

 

6.2.4 Värdetidpunkt 

I 4 kap. 4 § ExL finns bestämmelser gällande värdetidpunkten. Bestämmelsen tillämpas 

i de fall en fastighet redan blivit tillträdd eller vid förhandstillträde då fastigheten redan 

övergått till den exproprierade och ersättningsfrågan ska avgöras. Värdetidpunkten är 

den tidpunkt som uppskattningen av expropriationsskadan ska förbindas med. 

Bestämmandet av värdet ska göras med hänsyn till fysiska, rättsliga och 

konjunkturmässiga förhållanden som föreligger vid den tidpunkten. Beroende på om 

ersättningen avgörs vid själva tillträdet eller vid ett förtida tillträde uppstår 

värdetidpunkten vid två olika tidpunkter.211 Värdering görs normalt den dag 

expropriationsmålet till slut avgörs, se figur 8.212 Det gäller för löseskilling, 

intrångsersättning samt annan ersättning. Värdetidpunkten motsvaras, vid en 

lantmäteriförrättning, dagen för ersättningsbeslutet.213 Vid bestämmandet av ersättning 

tas ingen hänsyn till ändringar som påverkar fastighetens värde efter att tillträde 

skett.214  

                                                      
209 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 268–269. 
210 Ibid, s. 268–269. 
211 Ibid, s. 272–275. 
212 Prop. 1971:122, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1917:189) 

om expropriation, m.m., Stockholm, s.177.  
213 Lantmäteriet, 2016, s. 30.  
214 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 272–275. 

Figur 8. Värdetidpunkt vid normalfall. 



Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? 

 

57 

 

 

4 kap. 4 § 2 st. ExL reglerar ersättningsvärderingen då förtida tillträde skett. 

Värderingen vid ett sådant fall kan komma att hänföras till en tidpunkt som ligger långt 

före ett beslut tas. Dagen för tillträdet ska utgöra värdetidpunkten för löseskilling och 

intrångsersättning, medan dagen då beslutet tas ska utgöra värdetidpunkten för annan 

ersättning, se figur 9. Kompensation för den ändring som skett i penningvärdet, under 

tiden mellan värdetidpunkten och beslutet, görs för att sakägare inte ska komma i en 

väsentligt sämre ekonomisk ställning.215 

6.2.5 Åtgärder för att höja ersättningen 

4 kap. 5 § ExL reglerar åtgärder som fastighetsägaren avsiktligt vidtagit för att höja 

ersättningen. Huvudregeln är att fastighetsägaren inte ska få ersättning för en sådan 

åtgärd.  Avsikten med bestämmelsen är att motarbeta olika typer av illojala beteenden. 

Bestämmelsen gäller både om åtgärder gjorts före eller efter fråga om expropriation 

väckts. De avsikter som gjorts för att höja ersättningen gäller även för intrång och 

skador som ska betalas i form av annan ersättning och inte enbart löseskilling eller 

intrångsersättning. 4 kap. 5 § 2 st. ExL riktar in sig på expropriation av särskild rätt där 

åtgärd har gjorts för att avsiktligt höja ersättningen. I de fallen ska kompensation ges 

till den exproprierade genom att ersättningen som betalas till fastighetsägaren 

minskas.216 

 

  

                                                      
215 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, 2011, s. 89–90. 
216 Dahlsjö, Hermansson & Sjödin, 2010, s. 278–279. 

Figur 9. Värdetidpunkt vid förhandstillträde. 
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7 Resultat: Hur ersätter kommuner allmän plats?  

I avsnitten nedan sammanställs svaren från intervju- och enkätundersökningen. För att 

få svarsunderlaget mer enhetligt har likadana frågor försökt ställas i 

enkätundersökningen som i intervjun. I de fall frågor avvikit har det funnits flexibilitet 

när intervju hållits och på så sätt har ett homogent svarsunderlag uppnåtts. I de fall 

kommuner angivits som stora eller små har kommunerna själva definierat sig som det. 

Egna slutsatser angående kommuners storlek, och därmed en gränsdragning för 

invånarantal eller areal, har inte tagits i examensarbetet.  

 

Totalt har 23 av 33 kommuner i Skåne län intervjuats, vilket motsvarar 70 procent. 

Enkäten skickades till övriga kommuner för att få in ett större insamlingsmaterial och 

för att få en generell överblick av hur kommuner i Sverige, och inte enbart Skåne, 

värderar och ersätter allmän plats. Totalt deltog 86 kommuner, över hela Sverige, vilket 

motsvarar ett 30 procentigt deltagande.  

 

Intervju- och enkätfrågor skickades till verksamma och yrkeskunniga inom mark- och 

exploatering, vilka bedömdes ha erfarenhet om ersättning av allmän plats. Majoriteten 

av de som besvarade var exploateringsingenjörer som tidigare hade erfarenhet som 

förrättningslantmätare. För en sammanställning av de olika yrkesroller som besvarade 

enkäten samt intervjun, se diagram 1. Övriga yrkesroller utgjordes av 

förvaltningschefer, tekniska chefer, samordnare, samt GIS- och bygglovsingenjörer. 

Under ”Mark- och exploateringsingenjör” ingår även mark- och exploateringschefer.  

Diagram 1. Sammanställning över vilka olika yrkesroller som besvarade enkäten och medverkade på 

intervjuerna. 
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Svarsunderlaget från intervjuerna påvisade att kommuner ofta upphandlade värdering 

av allmän plats, vilket föranledde tre intervjuer med konsulter från tre olika 

värderingsbolag. Samma frågor ställdes till konsulterna som till kommunerna, med 

undantag för de frågor som specifikt var riktade till kommuner. I bilaga II redogörs mer 

specifikt vilka frågor. De konsulter som deltagit i examensarbetet har varit 

yrkesverksamma i 25–30 år. 

 

57 procent av de som deltog i intervjun hade erfarenhet längre än två år, 13 procent 

hade erfarenhet mellan ett och två år. Resterande 30 procent hade jobbat mindre än ett 

år, men hade ett par års erfarenhet som förrättningslantmätare. Motsvarande 

information går inte att utläsa i enkätsvaren, då frågan inte ställdes i enkäten.  

 

7.1 Har ni hört talas om 6 kap. 5 § PBL ”113-förordnandet”? 

Total var det 63 av 86 kommuner som kände till möjligheten att ansöka om 113-

förordnande, vilket motsvarar 73 procent. Många hade tidigare stött på den i handlingar 

och litteratur i tidigare yrkesroll, men inte faktiskt tillämpat bestämmelserna i 

praktiken. Vanligast stöttes 113-förordnandet på då de varit yrkesverksamma som 

förrättningslantmätare. Bland de som intervjuades var det kommuner som hade 

anställda med lång erfarenhet inom branschen och som arbetat lång tid inom samma 

kommun, som mest kände till 113-förordnandet. Resterande 27 procent, vilket 

motsvarar 23 av 86 deltagande, hade inte hört talas om 113-förordnandet förrän frågan 

kom på tal i samband med examensarbetet. För en övergripande sammanställning av 

de kommuner som kände till respektive inte kände till 113-förordnandet, se diagram 2. 
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Diagram 2. Sammanställning över de kommuner som kände till samt inte kände till förordnandet. 
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Samtliga konsulter som intervjuades kände till 113-förordnandet. Konsulterna 

informerade att de hade liten kunskap om det, dels då konsulterna inte tillämpat 113-

förordnandet och dels att de endast kommer in när en värdering behöver göras. I de fall 

113-förordnande finns har det inte varit aktuellt för en konsult att värdera marken.   

 

7.2 Hur ställer de sig till upphävandet av 113-förordnandet? 

18 av 86 kommuner ställde sig positiva till upphävandet av 113-förordnandet. Varav 

en del motiverade med att lagstiftningen blev enklare att tolka vad gäller markåtkomst 

och ersättning av allmän plats. Andelen kommuner som finner upphävandet av 113-

förordnandet som positivt motsvarar 21 procent. Upphävandet ansågs skapa en 

tydlighet och det blev lättare, både för kommunen och för de enskilda fastighetsägarna, 

att agera. Kommuner motiverade även med att de allmänna platserna var till för 

allmänheten och att det därför skulle vara en självklarhet att kommunen skulle få ta 

marken i anspråk utan ersättning. Anledningen var för att skattekollektivet på så sätt 

undvek dubbel betalning för samma allmänna plats.  

 

53 av 86 kommuner ställer sig neutrala till upphävandet, vilket motsvarar en andel på 

62 procent. Anledningar som angavs var att de inte hade tillämpat möjligheten att 

ansöka om ett 113-förordnande eller att de inte visste att möjligheten fanns. Generellt 

har kommunen löst markåtkomsten och ersättningsfrågan på andra sätt.   

 

I praktiken finner vissa kommuner att upphävandet inte spelat någon roll då kostnaden 

för den allmänna platsen kan tas ut via gatukostnadsersättning. Samtidigt finner några 

kommuner att lagstiftarna, med motivering att bestämmelserna inte användes, missat 

att 113-förordnandet ändå indirekt använts som ett påtryckningsmedel vid förhandling 

och anser därför att en större vikt borde lagts på det. Bestämmelserna ansågs på ett sätt 

ändå fylla en funktion och en omformulering av exploatörsbestämmelserna hade 

önskats. Kommuner finner att staten och länsstyrelsen brustit i sitt arbete med att 

förmedla 113-förordnandets innebörd och varför det behövdes eller inte. Kommunerna 

argumenterade för att 113-förordnandet inte hängt med i samhällsutvecklingen och att 

de därför stått negativa till 113-förordnandet.  

 

15 av 86 kommuner finner att upphävandet av 113-förordnandet är negativt, vilket 

motsvarar 17 procent. Genom 113-förordnandet anser kommuner att privata aktörer 

och andra aktörer kunde, som generellt sett inte har ett allmänt uppdrag, förväntas 

tillgodose de allmänna intressena fast de inte behövt det. På så sätt betraktas 

upphävandet blivit en återgång i samhällsplaneringen.  

 

En kommun angav att 113-förordnanden inte löste alla problem. Exempelvis berättar 

kommunen att, vid PBLs ikraftträdande, ingick inte skogen i ett 113-förordnande. Med 

andra ord ingick inte skogen när 113-förordnande meddelades enligt BL och ÄPBL. 

När ett beslut om 113-förordnande meddelades innan 1987 riskerade de berörda att 

betala en del av skogsvärdet. Normalt var det bara vägen som var upplåten och inte 

skogsmark.  



Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? 

 

61 

 

 

Kommunernas ställningstagande till upphävandet av 113-förordnandet redovisas i 

diagram 3. 

 

Konsulterna var enhetliga i att de ansåg att 113-förordnandet var otidsenlig. Generellt 

ansåg konsulterna att det var bra att 113-förordnandet upphävdes, med motivering att 

markanspråk utan ersättning är oskäligt.  

 

7.3 Tillämpades 113-förordnandet vid förhandling med 
exploatör? 

I diagram 4 redovisas att 49 av 86 kommuner inte tillämpat bestämmelsen vid 

förhandling med exploatör, vilket motsvarar 57 procent. 19 av 86 kommuner har inte 

kunnat ta ställning i frågan, vilket är 22 procent. Trots att 113-förordnandet inte 

uttryckligen nämns i handlingar som legat till grund för exploatering, eller 

ianspråktagande av mark för allmänna platser, är merparten kommuner överens om att 

kommuner utformat villkor som efterliknat ett indirekt tillämpande av 113-

förordnandet.  

 

Vid detaljplaneläggning och utveckling av exploateringsavtal skriver en del kommuner 

ofta in villkor att exploatören ska tillgodose och anlägga allmänna platser som sedan 

ska överlämnas till kommunen vederlagsfritt efter besiktning. Kommuner angav att ett 

sådant villkor aldrig har varit ett problem och har i många exploateringar varit en 

förutsättning för att få bygga. Kommunerna motiverar med att den allmänna platsen 

inte ger någon avkastning och att det därför blivit praxis att tillämpa sådana villkor. De 
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Diagram 3. Översikt över hur många som tyckte det var bra respektive dåligt att förordnandet 

upphävdes. 
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finner det dock inte nödvändigtvis att det behöver vara kopplat till just 113-

förordnandet. I slutändan har det alltid varit en förhandling mellan exploatören och 

kommunen. Ibland har det skett utbyte där exploatören betalat en lägre 

anslutningsavgift till kommunen om exploatören iordningsställt infrastrukturen.  

 

18 av 86 kommuner, vilket motsvarar 21 procent, anger att de använt 113-förordnandet 

vid förhandling med exploatör. Resultatet visar dock på att 113-förordnandet inte varit 

vanligt förekommande. Kommuner förespråkade likabehandlingsprincipen och att 

ingen enskild på något sätt skulle gynnas eller missgynnas. På så sätt undveks även 

orättvisa mellan fastighetsägarna.  

 

Mindre kommuner visade sig ha stora markreserver. Kommunerna angav att de inte 

tillämpat 113-förordnandet i avtal, med motivering att de inte har ett lika stort tryck 

med exploatörer likt större kommuner, även där förtätningen är igång. Inlösen av 

allmän plats, eller mark som skulle planläggas som allmän plats, har därmed inte varit 

aktuellt för kommunerna. Kommuner fann dock att 113-förordnandet, som en del av 

exploatörsbestämmelserna, satte ramar för exploateringsavtalen. Trots det var 

exploatörsbestämmelserna väldigt odefinierade och tillämpades sällan i praktiken, 

vilket oftast ledde till förvirring både bland de yrkesverksamma och fastighetsägarna 

som belastades av dem. En större kommun uppfattar dock att 113-förordnandet mest 

tillämpats i mindre kommuner, som ett hjälpmedel när en överenskommelse inte 

åstadkommits. 

 

Majoriteten av kommunerna försöker komma överens med fastighetsägare. I det fall 

kommuner skriver exploateringsavtal, angav en kommun att 113-förordnandet faller 

om exploatören skulle gå i konkurs och kommunen inte hunnit söka förrättning innan. 

Om kommunen inte ansökt om förrättning och kommunen skrivit ett exploateringsavtal 

med fastighetsägare, menar de, att det finns en risk att den delen också faller. Samma 

kommun ansåg därmed att det var viktigt att allt sker i en följd samt att det kan ha varit 

en anledning till att större kommuner sällan tillämpat 113-förordnandet.  

 

För en komplett sammanställning över hur många kommuner som tillämpat 113-

förordnandet respektive inte vid förhandling med exploatörer, se diagram 4. 
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En av konsulterna angav att de stött på en kommun som använt 113-förordnandet som 

argument för att ta mark i anspråk utan ersättning. Kommunen gick dock inte vidare 

med en ansökan till länsstyrelsen på grund av tidsbrist. Konsulten angav även att 113-

förordnandet indirekt har förekommit i exploateringsavtal och att det inte förekommit 

någon konflikt utan exploatörer har accepterat det 

 

7.4 Har kommuner nyttjat 113-förordnandet i någon detaljplan? 

Majoriteten av kommunerna argumenterade för att de, på grund av tidsbrist eller på 

grund av att de inte varit anställda på kommunen tillräckligt länge, inte kunnat göra 

utredningar för att besvara frågan utförligt. Samtliga kommuner uppmärksammade att 

de kan finnas beslut om 113-förordnanden längre tillbaka i tiden, i exempelvis äldre 

byggnadsplaner. Inför intervjun hade dock endast fåtal kommuner sett över äldre 

planhandlingar.  

 

15 av 86 kommuner har uppmärksammat ett 113-förordnande i en detaljplan, vilket 

motsvarar en andel på 17 procent. 38 av 86 kommuner besvarade att 113-förordnandet 

inte tillämpats, vilket motsvarar en andel på 44 procent. Kommunerna anger, med 

motivering att 113-förordnandet vanligare tillämpades innan införandet av ÄPBL, att 

de inte tillämpat 113-förordnandet. 33 av 86 kommuner har inte kunnat ta ställning i 

frågan, vilket motsvarar 39 procent. Dels på grund av tidsbrist och dels då de inte 

arbetat där tillräckligt länge för att ha kunnat ta ställning för kommunen i denna fråga.  

 

Anledningen till bristen av tillämpning av 113-förordnandet i detaljplaner redovisas i 

avsnitt 7.2 Hur ställer de sig till upphävandet av 113-förordnandet?  
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Diagram 4. Sammanställning över hur många som tillämpat respektive inte tillämpat förordnandet 

på något sätt vid förhandling med exploatörer. 
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För en sammanställning över hur många kommuner som har nyttjat samt hur många 

som inte nyttjat 113-förordnandet i detaljplan, se diagram 5. 

 

 

7.5 Har problem uppstått vid planändring, från allmän plats till 
kvartersmark, där mark omfattats av ett 113-förordnandet? 

75 av 86 kommuner, motsvarande 87 procent, besvarade att de aldrig hamnat i en 

situation där allmän plats, som omfattas av ett 113-förordnande, behövts planläggas om 

till kvartersmark. För en del kommuner har problemet inte uppstått på grund av att 113-

förordnande inte funnits i planhandlingarna. På så sätt har planändring skett i 

lagaordning som vid ett vanligt förfarande. Några kommuner har dock upplevt det som 

svårt att förklara för fastighetsägaren att de inte ska få ersättning när de överlåter mark 

på grund av 113-förordnandet i detaljplanen, i de få fall det funnits ett sådant. I det fall 

problem har uppstått har planändring kunnat lösas genom förhandling. I några få fall 

har även 113-förordnandet upphävts. Många mindre kommuner har haft stora 

markreserver och därmed kunnat tillgodose allmänna platser på kommunens mark.  

 

11 av 86 kommuner, motsvarande 13 procent, finner att de på något sätt haft problem 

vid planändring av allmän plats där bestämmelsen funnits i en detaljplan. Orsaken 

anges då ha varit i situationer där kvartersmark inneburit en betydligt ökad byggrätt 

eller i de fall där allmän plats helt ska planläggas om till kvartersmark. Kommuner 

finner det administrativt betungande i de fall många sakägare är inblandade. Vissa har 

även bedömt att en planändring från allmän plats till kvartersmark inte kunnat 
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Diagram 5. Översikt över hur många kommuner som har samt inte har nyttjat förordnandet i 

detaljplan. 
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genomföras om berörda sakägare varit motstridiga. Några kommuner berättade att 

länsstyrelsen tidigare har krävt att grönytor ska ersättas med annan motsvarande 

grönyta i de fall allmän plats ska planläggas om till kvartersmark, vilket kommuner 

funnit svårhanterligt.  

 

Kommuner anser att möjligheten till exploatering i viss mån påverkas om marken i 

äldre detaljplaner planlagts som allmän plats. Däremot finner några kommuner att 

själva 113-förordnandet inte utgör något problem. Tillägget av 40a § AL till 37–39 §§ 

AL anses ha underlättat planläggningen i sådana situationer i viss mån.  

 

En del kommuner har valt att vänta med planarbetet för de planer som ligger inom 

områden med 113-förordnande tills bestämmelserna upphört att gälla eller till planens 

genomförandetid löpt ut. Exploatörerna känner nu till att 113-förordnandet tagits bort. 

Några kommuner finner det därför svårt att ta i anspråk mark för allmän plats utan 

ersättning och försöker implementera gatukostnader istället.  

 

I diagram 6 redogörs hur många kommuner som haft problem vid planändring av 

allmän plats med 113-förordnandet till kvartersmark. 

 

Samtliga konsulter angav att de aldrig, eller mycket sällan, stött på problem vid 

planändring från allmän plats till kvartersmark, där mark omfattats av ett 113-

förordnande. En av konsulterna ansåg att det inte är någon större skillnad på ett område 

med 113-förordnande jämfört med en vanlig detaljplan med allmän plats. Det enda är 

att bestämmelsen belastar området.   
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Diagram 6. En sammanställning över hur många kommuner som haft problem samt hur många som 

inte haft problem vid planändring, där mark varit allmän plats med 113-förordnandet och nu ska bli 

kvartersmark. 
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Vid planändring från allmän plats till kvartersmark, angav en konsult, att det inte 

uppstår något expropriationsfall. Därmed värderas inte marken enligt bestämmelserna 

i 4 kap. 3a § ExL utan snarare enlig marknadsvärdet för det avsedda ändamålet. Om 

marken efter planändring blir kvartersmark och det sker en exploatering av bostäder så 

är det byggrätten som ska värderas.  

 

7.6 Värderar kommuner allmän plats själva eller upphandlar de 
tjänsten? 

Om kommunerna både upphandlar tjänsten och värderar den allmänna platsen själva, 

eller ifall de inte värderar marken alls, framgår inte av svarsalternativen i enkäten, då 

det inte utgjorde svarsalternativ. Därmed registreras deras svar som noll för det 

svarsalternativet, vilket inte kan anses vara helt representativt.  

 

12 av totalt 86 kommuner angav att de både värderar den allmänna platsen själva och 

handlar upp tjänsten, vilket motsvarar en andel på 14 procent. De flesta kommuner 

anger att de värderar mindre områden själva, medan de vid större exploatering tar in 

externa värderare. En av anledningarna till upplägget är för att det inte är lönsamt att ta 

in värderare vid värdering av mindre exploateringsområden. Kommuner värderar oftast 

allmän plats själva i de fall det gäller små hörnavskärningar vid gatufastigheter, eller 

inlösen av små områden. Kommunerna angav dock att det kunde variera från fall till 

fall. I de fall kommunen och fastighetsägaren inte kommer överens om ersättningen, 

förekommer det att värderingen upphandlas av externa värderare.  

 

Vidare angav totalt 35 av 86 kommuner, motsvarande 41 procent, att de inte värderar 

allmän plats själva utan handlar upp tjänsten. Vem som värderar beror till största del 

på vilken situation kommunen befinner sig i. Ibland handlar kommunen upp värderare 

från konsultfirmor. I andra fall ansöker kommunen om lantmäteriförrättning genom 

ansökan av fastighetsreglering hos lantmäteriet där lantmätaren sedan utför 

värderingen.  

 

36 av 86 kommuner, motsvarande 42 procent, har värderat allmän plats själva. Några 

av kommunerna angav att de har stor markreserv vilken de nyttjar för att tillgodose 

allmänheten allmänna platser. Vid behov av mark har de däremot värderat och kommit 

överens med fastighetsägare innan planläggning av allmän plats eller annan 

markanvändning. 

 

Tre kommuner angav att de inte ersätter mark för allmän plats och därför värderar de 

heller inte marken. En av dessa kommuner angav att de inte ersätter marken, men 

däremot fastighetstillbehören. I de fall det förekom fastighetstillbehör på marken för 

den allmänna platsen angav kommunen att de värderade dem själva med hjälp av 

schablonvärden. Mer om hur många kommuner som ersätter allmän plats redogörs 

nedan i avsnitt 7.8 Vilken eller vilka värderingsmetoder tillämpas vid värdering av 

allmän plats. 
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För en överblick över hur många kommuner som antingen värderar mark själva, 

upphandlar tjänsten eller gör båda delarna, se diagram 7. 

7.7 Värderas allmän plats olika beroende på vilken användning 
den allmänna platsen har? 

58 av 86 kommuner, motsvarande 67 procent, svarar att de inte värderar allmän plats 

olika beroende på vad den allmänna platsen ska nyttjas till. Kommuner frågades genom 

intervju och enkät huruvida marken värderades olika beroende på vilken användning 

den allmänna platsen har. Användningen som exemplifierades var gata, torg, väg och 

park. Ersättning och värderingsmetod för skola, vilket utgör allmän tomt, efterfrågades 

också. 

 

Små kommuner har angett att de oftast försöker komma överens med fastighetsägarna 

och gemensamt komma fram till en ersättning utifrån den pågående markanvändningen 

enligt de allmänna värderingsprinciperna. Vissa beräknar fram ett snittpris beroende på 

hur många bostadstomter de kan få ut av fastigheten efter anläggning av gata och allt 

annat.  

 

Det finns även de kommuner som inte ersätter allmän plats alls. I de fallen behöver 

kommunen inte heller ta någon hänsyn till vad marken ska användas till, eftersom de 

generellt tar mark för allmän plats vederlagsfritt.  
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Diagram 7. Antalet kommuner som antingen värderar mark själva, köper upp tjänsten, både värderar 

själva och köper upp eller inte värderar alls. 
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De kommuner som ersätter marken resonerar att användningen av marken inte har 

någon betydelse, utan de tittar på vad den användes till tidigare enligt rättsliga 

ersättningsprinciper.  

 

En kommun svarar att det är en specifik förhandling vid varje enskilt tillfälle och att 

det därmed kan göras en skillnad beroende på vilken användning den allmänna platsen 

har. De har då vid värdering bedömt vad självkostnadspriset är för den mark som ska 

säljas. Självkostnadspriset beräknar de enligt vad det hade kostat att köpa in den mark 

som önskas bebyggas och exploateras samt vad kostnaden blir att anlägga gator och 

belysning med mera. Värdet som kalkyleras fram utgör då självkostnadspriset som 

räknas upp med index på förväntningar och hur lång tid det kan tänkas ta att sälja 

marken, därefter sätts ett pris.  

 

Några kommuner bedömer att gata och väg ska värderas högre än park, natur och torg 

med hänsyn till nyttan som fastighetsägarna får av ändamålet. Värderingen sker dock 

olika jämfört med värderingen för skola.  

 

En kommun har bland annat angivit att park och gata ersätts för råmarksvärdet utifrån 

pågående och tillåten markanvändning före det att marken blivit planlagd som allmän 

plats för första gången.  

 

En kommun har besvarat att väg, gata och torg ersätts med 50 kronor per kvadratmeter 

och att park och skola värderas av en oberoende tredje part. En annan kommun har 

besvarat att gata och väg värderas högre än park och natur. Några kommuner anser att 

allmän plats har ett värde, men att det utgör ett lägre belopp än kvartersmark. Gata och 

park har dock i de flesta fall inte blivit ersatt, utan istället blivit en del av gatukostnaden.   

 

Förutom de kommuner som inte ersätter allmän plats, görs en skillnad mellan allmän 

plats och allmän tomt. Allmän plats, såsom gata, park, torg och väg värderas generellt 

utifrån befintliga förhållanden på platsen. Allmän tomt såsom skola, vård med mera 

värderas generellt utifrån planbestämmelser på platsen. I annat fall ingår allmän plats i 

gatukostnaden och exploatören får normalt släppa den utan ersättning till kommunen. 

Kvartersmark ersätts dock enligt sedvanliga värderingsprinciper.  

 

En fråga ställdes även hur kommuner värderar allmän tomt, främst skoltomter. Några 

kommuner svarade bland annat att skolorna ofta ägdes av kommunala aktiebolag. Vid 

eventuella förvärv överläts den allmänna tomten till kommunen utan vederlag med 

motivering att det var inom samma kommun och inget typiskt förvärv. I de fall en 

allmän tomt skulle förvärvas av en extern part, värderades skolan utifrån 

alternativvärdet som fastigheten annars hade haft om den inte var planlagd för skola. 

Skolor värderas därmed högre än allmän plats. Skolor har i vissa kommuner planlagts 

som A-områden (allmänt ändamål) och värderats utefter byggrätt. Allmän tomt har 

därmed ersatts utifrån det värde som marken sannolikt haft om marken lagts ut för 

sannolikt ändamål. En kommun har angivit att skola värderas utifrån antingen 
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avkastnings- eller ortsprismetoden och bedömer i övrigt att allmän tomt saknar ett 

värde.  

 

I diagram 8 har en sammanställning gjort över antalet kommuner som värderar marken 

annorlunda beroende på vad det allmänna ändamålet med marken är samt antalet 

kommuner som inte värderar det annorlunda.  

Konsulterna gör ingen skillnad på värdering av marken baserat på vad den ska användas 

till. Samtliga utgår ifrån vad marken tidigare var planlagd som vid bestämmandet av 

ersättningen. Därmed tas ingen hänsyn om den allmänna platsen var gata, torg eller 

annan användning som ryms inom ramarna för allmän plats.   

 

När det gäller inlösen av allmän tomt, såsom skola, kyrkor och så vidare, har 

kommunen rätt att lösa in den marken under vissa förutsättningar varav reglerna i ExL 

ska utgöra grunden. Vid inlösen i sådana fall angav en konsult att det finns rättspraxis 

som värderare tillämpar. Konsulten berättade att rättspraxisen utgår från att 

användningen av den allmänna platsen ska jämföras med marknadsvärden för liknande 

typobjekt och ändamål. Exempelvis om en skola ska behöva ersättas, då ställs frågan 

vad värdet på en skoltomt är. Eftersom det idag finns privata aktörer kring skolor, så 

finns det ortsprisnoteringar som kan nyttjas. Ortsprismaterialet för skoltomten jämförs 

därefter med markens alternativvärde, det vill säga, vad hade marken varit planlagd 

som om det inte hade varit en skoltomt och vilket värde hade marken då haft? Det 

högsta värdet av de belopp som beräknats ligger till grund för ersättningen.  
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Diagram 8. Sammanställning över antalet kommuner som värderar marken annorlunda beroende på 

vad ändamålet med det allmänna området ska vara samt antalet som inte värderar de annorlunda. 
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Vad marken hade använts till om den inte hade lagts ut som allmän tomt, uppgav 

konsult, kan leda till flera olika slutsatser, framförallt om det är flera olika värderare 

med i uppdraget. Det är väldigt svårt att bedöma, men som värderare måste det beslutet 

tas. För att kunna ta ett sådant beslut tittar värderare bland annat på detaljplaner. Många 

diskussioner kan dock uppstå, då åsikterna varierar kring markens 

alternativanvändning. 

 

7.8 Vilken eller vilka ersättningsmetoder tillämpades vid 
värdering av allmän plats? 

Det är spritt mellan vilka ersättningsmetoder som kommunerna tillämpar. 18 av 86 

kommuner, motsvarande 21 procent, angav att de inte ersätter mark för allmän plats. 

Samma kommuner har heller inte använt sig av 113-förordnandet. En del av 

konsulterna angav att de har säkrat markåtkomsten för allmän plats med 

exploateringsavtal, där kommunen och exploatören kommit överens om att ingen 

ersättning ska utgå. I sammanhanget menas att exploatören avstår mark för allmän plats 

med hänsyn till den nytta som exploatören har av planen. Med andra ord avstår 

exploatören inte mark för allmän plats i de fall det anses oskäligt. I de fall enskilda och 

privata fastighetsägare berörs angav kommuner att de anlitar externa värderare som 

beräknar fram ett skäligt ersättningsbelopp. Endast i få enstaka fall, särskilt vid om- 

och nybyggnation av gator, har 4 kap. ExL behövt tillämpas. Om kommunerna inte fått 

till stånd något exploateringsavtal eller att de anser att exploatören inte får ut tillräckligt 

stor nytta av planen har kommunerna ersatt marken. I de fallen har 

gatukostnadsersättning eller ersättningsbestämmelserna i 4 kap. ExL tillämpats. 

 

Vidare angav åtta av 86 kommuner, motsvarande nio procent, att de tillämpar 

gatukostnadsersättning. Om kommunen behövde betala för marken fick exploatören 

betala för gatukostnaderna och i den ersättningen bakades även ersättningsbeloppet in 

för marken.   

 

4 kap. 3a § ExL tillämpas av 18 kommuner, vilket motsvarar 21 procent. En av 

kommunerna angav att de i dagsläget tillämpar ersättningsbestämmelserna i 4 kap. 

ExL, men att de ska börja tillämpa gatukostnadsersättning i framtiden. Motiveringen 

var att gatukostnadsersättning i längden blir bättre och bedöms ge ett högre belopp än 

om de värderar utifrån 4 kap. ExL. Utbyggnaden av gatusystem är kostsamt varav de 

bedömde gatukostnadsersättning som ett bättre alternativ. 

 

17 av 86 kommuner, motsvarande 20 procent, angav att de tillämpade 

schablonersättning. En kommun redogjorde att deras schablonersättning resulterade i 

en högre ersättning för mark nära stadskärnan vilket succesivt minskade ju längre bort 

från centrum marken var belägen. Schablonerna som användes vid värderingen 

baserades på ortsprismaterial och marknadsvärden. Anledningen till att de tillämpade 

schablonersättning var för att de ansåg att gatukostnadsersättning generellt gav en lägre 

ersättning.  
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Resterande kommuner hade olika tillvägagångssätt vid beräkning av ersättning av mark 

för allmän plats. De mindre kommunerna angav att de först och främst inte har många 

detaljplaner och därmed inte mycket detaljplanelagd mark för allmän plats. Istället för 

att i detaljplan stärka allmänhetens tillgång till mark, köpte de först upp mark för att 

sedan bygga väg eller park. Mindre kommuner hade därmed stora markreserver, vilka 

de tillämpar när allmänhetens tillgång till mark måste tillgodoses.  

 

En del kommuner berättar att de först och främst försöker byta till sig mark så att 

fastigheten förblir lika stor. Om fastighetsägaren inte gick med på att byta mark lät 

kommunen lantmäteriet, genom fastighetsreglering, utföra värderingen.  

 

Ett par kommuner värderade själva mindre områden och handlade upp värderingen vid 

större exploatering. I de fall kommunen själv värderade marken utgick de antingen ifrån 

taxeringsvärdet eller ortsprismetoden, om tillräckligt bra material fanns. Utifrån det 

räknade kommunen fram ett marknadsvärde och tillämpade sedan 

genomsnittsvärdeprincipen för att räkna fram ett ersättningsbelopp.  

 

För en översikt över ersättningsmetoder och hur många kommuner som tillämpar dem, 

se diagram 9. 

Konsultfirmorna som intervjuades angav alla tre att de tillämpar 4 kap. 3a § ExL vid 

värdering av allmän plats.  

 

Vid fråga om gatukostnads- och schablonersättning har tillämpats angav konsulterna 

att gatukostnadsersättning är ett sätt som kommunen kan använda sig av för att få 

Diagram 9. Översikt över antalet kommuner som tillämpar respektive ersättningsmetod vid ersättning 

av mark för allmän plats. 
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tillbaka ersättning från de enskilda tomterna i planområdet, men det är inget som vävs 

in i värderingen. Gatukostnadsersättning lägger de med andra ord aldrig till grund för 

en värdering för det är, ur en fastighetsekonomisk synvinkel, ett helt orent köp eftersom 

det är ett tvångsförfarande. Vid tillämpning av ExL är det marknadsvärdeminskningen 

som ska ersättas, vilket ska motsvara marknadsvärdet på en fri och öppen marknad. 

 

En konsult ansåg att kommuners möjlighet att ta ut gatukostnadsersättning, ur en 

fastighetsekonomisk synvinkel, inte var fel. En nackdel är att det kan bli väldigt 

orättvist om kommuner inte är konsekventa. Kommuner bör därför undvika att i vissa 

områden ta ut en ersättning och i andra inte, annars uppstår en orättvisa. 

 

Tidigare när ett 113-förordnande meddelades, enligt konsulterna, togs endast marken i 

anspråk utan ersättning. Eventuella fastighetstillbehör och anläggningar på marken 

skulle ersättas. För att bestämma fastighetstillbehörens värde tillämpades vanligtvis 

schablonvärden. 

 

I senare värdering av allmän plats, besvarar konsulterna att de väldigt sällan tillämpat 

schablonersättning. Vissa kommuner har dock föredragit schablonersättning och har då 

i regel en prislista med vad de anser att de vill ersätta för mark som utgör allmän plats. 

Schablonvärdena baseras då på marknadsvärden och ortsprismaterial av tidigare 

försäljningar i området.  

 

7.9 Ersätts allmän plats annorlunda idag mot tidigare, när 113-
förordnandet gällde? 

Utifrån upphävandet av 6 kap. 5 § PBL svarade 68 av 86 kommuner, motsvarande 79 

procent, att upphävandet inte påverkar deras agerande och tillvägagångssätt vad gäller 

ersättning av allmän plats. Vissa kommuner har både innan och efter upphävandet inte 

ersatt allmän plats och andra kommuner kommer fortsättningsvis även efter 

upphävandet att ersätta allmän plats likt tidigare. 113-förordnandet innebar inte att 

mark villkorslöst kunde tas i anspråk utan ersättning. Det krävdes att en nytta skulle 

uppstå i samband med planen och exploateringen. Därmed finner några kommuner att 

det inte sker någon skillnad på deras hantering även om de idag i sina exploateringsavtal 

skriver att allmän plats ska övergå till kommunen utan vederlag. Även idag tittar 

kommuner på den nytta varje ingående part har av exploateringen och fördelar 

kostnaden av den allmänna platsen efter nyttan, med hjälp av gatukostnadsersättning. 

Vilka olika ersättningsmetoder som kommuner tillämpar vid värdering av allmän plats 

redovisas under avsnitt 7.8 Vilken eller vilka ersättningsmetoder tillämpas vid 

värdering av allmän plats? 

  

Borttagandet av 113-förordnandet har inte inneburit någon större konsekvens för 

kommunerna. I de fall det varit svårt att komma överens svarar kommuner att det har 

blivit tydligare att marken faktiskt måste ersättas för vad den är värd. En kommun 

uppmärksammade dock att de idag inte kan "vila i en förhandling", vilket de kunde 

tidigare om 113-förordnandet fanns kvar. Med det sagt att marken som tagits i anspråk 



Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning? 

 

73 

 

med stöd av 113-förordnandet inte behövdes ta i anspråk förrän marken faktiskt 

behövdes för ändamålet.   

 

Majoriteten av kommunerna reglerade ersättningen av marken i exploateringsavtalen 

även innan upphävandet av 6 kap. 5 § PBL. De kommuner som innan tog marken 

vederlagsfritt nyttjade exploateringsavtal, vilket de angav att de fortfarande kommer 

göra. Skillnad finns dock vad gäller ersättningsreglerna, vilket kommuner 

uppmärksammat. Exempelvis gjordes tidigare inget 25 procentigt påslag på 

marknadsvärdesminkningen, vilket görs idag enligt 4 kap. 1 § 1 st. ExL. 

 

18 av 86 kommuner, motsvarande 21 procent, anger att ersättningen av allmän plats 

ersatts annorlunda sedan upphävandet av 113-förordnandet. Några kommuner har 

angett att de generellt inte ersatt mark för allmän plats tidigare, men att de idag ersätter 

marken. De flesta av dem har angett att de idag ersätter utifrån antingen 4 kap. 3a § 

ExL, ersättning baserat på schablon eller gatukostnadsersättning enligt 6 kap. 40 § PBL.  

 

Diagram 10 visar om upphävandet har påverkat kommuners ersättning av mark för 

allmän plats. 

Konsulterna angav samma svar som kommunerna, det vill säga att upphävandet inte 

kommer att påverka deras värdering av mark för allmän plats. De resonerar att 

värderingen i grunden inte kommer påverkas, men att det inte kommer finnas några 

113-förordnanden. Eftersom 6 kap. 5 § PBL inte längre kommer påverkas så kommer 

allmän plats ersättas enligt 4 kap. 3a § ExL i samtliga fall.  
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Diagram 10. Visar om kommuner ersätter mark för allmän plats annorlunda idag mot innan, när 

113-förordnandet gällde. 
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8 Diskussion 

För att kunna genomföra examensarbetet skickades förfrågan om intervju till samtliga 

kommuner i Skåne varav 23 kommuner deltog. Enkäter skickades ut till resterande 257 

kommuner i Sverige, varav 63 kommuner svarade. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes i februari och mars månad. Resterande kommuner hade möjlighet att 

besvara enkäten under tre månader, mellan februari och april.  

 

Diskussionen delas in i tre avsnitt nedan. Störst fokus läggs på 113-förordnandet och 

värdering och ersättning av allmän plats. Diskussion förs även över de metoder som 

valts för att kunna genomföra examensarbetet.   

 

8.1 Metod 

För optimal informationsinsamling hade samtliga avtal för ianspråktagande av allmän 

plats kunnat ses över för respektive kommun. En överblick hade då kunnat fås av hur 

kommuner ersatt allmän plats över tid och hur frekvent det tillämpats vid planläggning 

av allmän plats.  

 

Lantmäteriet har studerat användandet av 113-förordnandet och uppmanats till att 

informera fastighetsägare om att 113-förordnandet upphör 1 januari 2019.217 

Lantmäteriet innehar information om 113-förordnandet, samt vilka kommuner som 

tillämpat 113-förordnandet mest. Författarna till examensarbetet har tagit del av den 

informationen från lantmäteriet. Examensarbetet hade kunnat avgränsas till de 10 

kommuner som utnyttjat 113-förordnandet mest och en studie av ianspråktagande av 

mark för allmän plats över tiden hade kunnat göras. Det ansågs dock vara för 

tidkrävande för ett examensarbete, varav val gjordes att istället göra intervju- och 

enkätundersökning med yrkesverksamma representanter som ansågs ha kunskap, svar 

och ledning inom ämnet. Val av metoder bedöms vara bra andrahands alternativ.  

 

Vid analys av de två olika insamlingsmetoderna, bedömdes det väsentligt att tillämpa 

både enkätundersökning och intervju då de kompletterar varandra. Det fanns dock 

fördelar och nackdelar med metoderna. Fördelen med intervju var att flera spontana 

frågor initierades, på så sätt kunde en fördjupning göras kring en viss fråga. Kommuner 

uppmuntrade även till egna diskussioner och följdfrågor. I vissa fall uppstod 

svarsalternativ som initialt inte tänkts från början. En annan fördel var att diskussionen 

hölls öppen, dialogen var därmed inte lika låst till frågorna likt i enkäten.  

 

Nackdelen var svårigheten att komma i kontakt med en person med rätt kompetens. 

Initialt var ambitionen att intervju skulle utföras genom platsbesök. Efter hand märktes 

hur tidskrävande det var att ta sig ut på plats samt att flertalet kommuner föredrog 

telefonintervju framför platsintervju.  

                                                      
217 Lantmäteriet, uå. 
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Till skillnad från intervjun var enkäten mer effektiv och tidssparande. Enkäten var kort 

och koncis med målet att den skulle vara snabb och smidig att besvara. Den 

genomsnittliga svarstiden för enkäten var 5–10 minuter. Genom utskick av enkäten 

kunde en större grupp nås och det var lätt att kontakta kommuner och skicka ut 

påminnelser. Svarsunderlagen sammanställdes efter hand som de kom in. 

Svarsunderlaget från enkät och intervju sammanställdes i ett diagram för att öka den 

visuella jämförbarheten. Genom att enkäten hade en mer kvantitativ karaktär var denna 

sammanställning lätt att göra manuellt.  

 

Nackdelen med enkäterna var svårigheten att avgöra om rätt person besvarat enkäten 

samt om de var tillräckligt insatta i frågan om hur mark för allmän plats ersätts. När 

intervju hölls efterfrågades noggrant att personer med rätt kompetens intervjuades. 

Trots att majoriteten av deltagarna i enkäten angivit sin yrkesroll kan det inte, på samma 

sätt som intervjun, avgöras om rätt personer besvarat enkäten. I utskicket ombads 

enkäten skickas till den person som bedömdes passande för att besvara frågorna. 

Yrkesrollerna varierar mycket, vilket skulle kunna bero på storleken på kommunerna. 

En mindre kommun kanske inte har den mängden personal eller samma uppdelning av 

yrkesroller inom sin organisation likt större kommuner har.  Det skulle kunna vara så 

att det exempelvis i mindre kommuner inte finns likadan specialistkunskap likt större 

kommuner. Med andra ord kan kanske en person på en mindre kommun inte 

specialisera sig på ett område då de har ett större omfång av arbetsuppgifter mot en 

större kommun där personalen mer har möjlighet att fokusera på ett specifikt ämne. En 

annan nackdel med enkäten var att frågorna inte kunde förtydligas på likadant sätt som 

i intervjuerna. Likaså har kommunerna inte haft möjlighet att lämna in tomma svar i 

enkäten, vilket kan ha gjort att kommuner ibland har tvingats fylla i svar som nästan är 

likgiltigt till hur de praktiserar inom sin kommun. Validiteten sjunker på så sätt i 

enkätsvaren i jämförelse med svaren som inhämtats genom intervju. För att undvika 

denna problematik hade en lösning kunnat vara att lägga till svarsalternativ som ”vet 

inte” eller ”övrigt” där kommunerna kunde fylla i. Sådana svarsalternativ fanns i vissa 

av frågorna i enkäten, men borde ha använts mer konsekvent i hela enkäten. 

 

Fokus lades på att formuleringen var densamma i båda metoderna för att lättare kunna 

dra jämförelser och slutsatser. Intervjuerna gav dock en mer personlig kontakt och 

djupare förståelse för hur kommunerna arbetar med ersättning av allmän plats. 

Informationen i enkäten var på så sätt svårare att tolka. Det blev därför en mer 

genomgripande analys av hur ersättning av allmän plats hanteras i Skåne län.  

 

I diagram 9 uppmärksammas en trend att kommunerna i Skåne tillämpar 4 kap. 3a § 

ExL mest, därefter annan ersättning, gatukostnadsersättning och schablonvärdering. 

Utanför Skåne visar resultat på att kommuner mest tillämpar annan ersättningsmetod 

och schablonvärdering. Därefter anger kommuner att de inte ersätter allmän plats och 

sist att de tillämpar 4 kap. 3a § ExL eller gatukostnadsersättning. 4 kap. 3a § ExL 

tillämpas därmed i mindre omfattning utanför Skåne. Det är dock osannolikt att det 

råder så pass stora skillnader mellan Skåne och övriga Sverige. Författarna till 
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examensarbetet ställer sig därför kritiska till jämförbarheten mellan intervjuerna och 

enkäterna.  

 

I Sverige finns totalt 290 kommuner. Totalt inkom 63 enkätsvar, vilket motsvarar ett 

22 procentigt deltagande. Svarsunderlaget är jämt fördelat över Sverige, se figur 2 på 

s. 8. Trots att en djupare studie endast utfördes i Skåne län, tycks svarsunderlaget ge en 

rättvis bild av hur ersättning av allmän plats hanteras i Sverige.  

 

Förväntningar fanns om ett större deltagande, då frågan om hur allmän plats ersätts 

känns aktuellt för kommunerna. Ett större deltagande hade varit önskvärt för att säkrare 

slutsatser skulle kunna dras. Tidsbrist och personalbrist motiverades som några 

förklaringar till det låga deltagandet.   

 

I början var konsulterna inte tänkta att intervjuas. Kommuner hänvisade dock ofta, vid 

större värderingar av allmän plats och annan markanvändning, till externa värderare 

och konsulter. Beslut togs därför att konsulter skulle ingå i undersökningen för att få in 

ett bredare insamlingsmaterial, men även för att se hur en tredje oberoende part gick 

till väga avseende värdering av allmän plats. Vid val av konsulter har de som nämnts 

av kommunerna kontaktats. Det finns en större grupp av konsulter ute på marknaden 

och för en bättre validitet kunde fler ha kontaktats. På grund av tidsbrist blev det inte 

av.  

 

8.2 113-förordnandet 

63 av 86 kommuner som deltog i examensarbetet kände till 113-förordnandet, vilket är 

en stor andel av de deltagande, se avsnitt 7.1 Har ni hört talas om 6 kap. 5 § PBL ”113-

förordnandet”?. Det var dock få som tillämpade 113-förordnandet i praktiken eller som 

faktiskt förstod dess innebörd. Majoriteten av kommunerna hade inte tillämpat 

bestämmelsen vid planläggning på senare tid. Vanligtvis stöttes 113-förordnanden på 

bland de som tidigare varit yrkesverksamma som lantmätare än när de faktiskt jobbar 

på kommunen med generell planläggning av mark.  

 

113-förordnanden tycks förekomma bland fritidsområden och havsnära lägen vid 

sommarstugor. Flest 113-förordnanden meddelades mellan åren 1947–1987, fram till 

införandet av ÄPBL. Under denna tid började städer växa som mest och privata 

exploatörer tog egna initiativ till exploatering både innanför och utanför staden, se 

avsnitt 5.1.1 Exploatörsbestämmelserna.  

 

Majoriteten av personerna som deltog i intervju hade inte arbetat inom kommunen 

längre än två till tio år, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför liten kunskap 

finns om 113-förordnandet. Exploateringsavtal har varit praxis sedan lång tid tillbaka 

och därför verkar det inte funnits någon mening för majoriteten att lära sig innebörden 

och tillämpningen av 113-förordnandet. I exploateringsavtalen införs redan villkor om 

att mark för allmän plats ska överlämnas till kommunen utan vederlag. 113-

förordnandet kan då ha ansetts vara olämpligt att tillämpa då samma resultat kan uppnås 
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med villkor i exploateringsavtal. Likaså undviks ansökan till länsstyrelsen, vilket kan 

ha varit en faktor som förlänger planprocessen. 113-förordnandet kan dock i större 

utsträckning ha tillämpats i äldre byggnadsplaner. Kommunerna hade varken tid eller 

möjlighet att studera saken närmare. 113-förordnandet kan därmed ha tillämpats mer 

än vad resultatet pekar på i detta examensarbete.  

 

113-förordnandet tillämpades sällan varav det uppstod osäkerheter hos kommuner 

kring när och hur 113-förordnandet skulle tillämpas. Kommuner upplevde det svårt att 

veta i vilka situationer länsstyrelsen meddelade ett 113-förordnande. Trots samma 

förutsättningar meddelades beslut om 113-förordnande i vissa områden och inte i andra, 

vilket skapade orättvisa och ingen förutsebarhet. Kommunerna uppfattade det på så sätt 

svårt att uppfatta den faktiska betydelsen och tillämpbarheten av 113-förordnandet. 

 

57 av totalt 86 kommuner ställde sig neutrala till upphävandet av 113-förordnandet just 

på grund av att den sällan tillämpades, eller inte alls, se avsnitt 7.2 Hur ställer de sig 

till upphävandet av 113-förordnandet?. Kommunerna hade på så sätt svårt att ha någon 

uppfattning om 113-förordnandet var bra eller dåligt. En möjlig orsak till att 113-

förordnandet tillämpades sällan kan ha varit avsaknaden av tydliga riktlinjer när och 

hur 113-förordnandet skulle tillämpas. 

 

Några kommuner ställde sig positiva till 113-förordnandet. Innebörden av att kunna ta 

mark i anspråk utan ersättning ansågs vara bra. Själva 113-förordnandet och processen 

tills ett 113-förordnande meddelas ansågs dock inte vara effektiv. Bestämmelserna 

bedömdes även vara omoderna och följde inte dagens samhällsutveckling. Om 

exploatörsbestämmelserna förtydligats och processen till ett 113-förordnande 

meddelats hade bestämmelsen kanske utnyttjats mer frekvent. Möjligheten att kunna 

ändra och upphäva 113-förordnanden, med tanke på den snabba samhällsutvecklingen 

och förtätningen som pågår inom städerna, hade kunnat vara en faktor som kan ha 

resulterat i ett mer frekvent nyttjande av 113-förordnandet.  

 

Vid fråga om kommunen tillämpar 113-förordnandet i förhandling med exploatörer har 

majoriteten svarat nej, se avsnitt 7.3 Tillämpades 113-förordnandet vid förhandling 

med exploatör? Formuleringen i exploateringsavtal skulle dock indirekt kunna tolkas 

som att 113-förordnandet tillämpats. I de fall kommunen kände till 113-förordnandet 

utnyttjades det till sin fördel vid förhandling med exploatör. Vid tecknande av 

exploateringsavtal har kommunen möjlighet att ta mark för allmän plats utan ersättning. 

Vid förhandling med exploatör fanns då möjlighet för kommunen att skriva in villkor 

om att den allmänna platsen ska överlämnas till kommunen utan vederlag. I de fall 

exploatörerna inte var villiga till detta kunde kommunen ändå använda 113-

förordnandet som ett indirekt påtryckningsmedel och ta marken i anspråk utan 

ersättning, givet att det fanns ett beslutat 113-förordnande.  

 

Det har uppmärksammats problem med att allmän plats kan vara svårt att planläggas 

om till kvartersmark, speciellt i samband med de förtätningsprojekt som kommuner nu 

tagit initiativ till och sett ett stort behov av. När kommuner ställts frågan om de upplevt 
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problem att planlägga om allmän plats till kvartersmark delar kommunerna inte denna 

åsikt. Samtliga kommuner som intervjuats i Skåne har inte upplevt problem vid 

planändring, dock kan parallell dras till att de heller inte tillämpat 113-förordnandet. 

Det var endast 13 av totalt 86 kommuner som upplevt problem vid planändring av 

allmän plats till kvartersmark, se avsnitt 7.5 Har problem uppstått vid planändring, 

från allmän plats till kvartersmark, där mark omfattats av ett 113-förordnande? 

Motsvarande problem har uppmärksammats i lantmäteriets rapport LMV-rapport 

2011:1, samt de rättsfall som redovisas i lantmäteriets rapport.218 Kommunerna svarar 

i enkäten att det oftast handlar om motstridiga fastighetsägare som inte vill bli av med 

den allmänna platsen. Tidigare fanns möjlighet att ändra ett 113-förordnande om 

grönytan som försvann kunde kompenseras med en annan grönyta i närheten. Det var 

dock svårt för kommunerna att kompensera sådana områden där det redan var tätt 

bebyggt och då ekonomin för projektet var begränsat. I sådana fall har kommunerna 

varit väldigt positiva till upphävandet då de kan fortsätta sin planläggningsprocess av 

området i väntan på 113-förordnandets upphävande den 1 januari 2019, eller senast när 

planens genomförandetiden löpt ut. Frågan är om samtliga kommuner kommer lösa 

problemet med att invänta 113-förordnandets upphävande eller inte, eller om någon 

kommun initierar andra lösningar. Varken enkäten eller intervjun har utvecklat denna 

fråga och det har därför inte kunnat studerats djupare.  

 

8.3 Värdering och ersättning av allmän plats 

Diskussion och regleringar kring ersättning och ersättningsmetoder av mark vid 

expropriation har under lång tid varit aktuell. Redan vid 1845 års förordning om jords- 

eller lägenhetsavstående för allmänt behov uppstod diskussioner kring höga 

ersättningsbelopp, varför det därefter försökts, genom olika åtgärder, få ner 

ersättningsbeloppet. Historiskt tyder det på att det är besvärligt att få till lämplig 

lagreglering kring ersättningsbestämmelser. Genom åren har bestämmelser tillkommit, 

såsom influensregeln i 4 kap. 2 § ExL, och tagits bort, såsom presumtionsregeln i 4 

kap. 3 § ExL. En del bestämmelser har omformulerats för att förtydliga dess innebörd, 

medan andra kanske omformulerats på grund av för gammalmodigt språk. En del 

bestämmelser har troligen också tagits bort, kommit till eller omformulerats för att 

anpassa ersättning och ersättningsvärdering till dagens samhälle. 

 

Innan upphävandet av 113-förordandet upplevde några kommuner att det var tydligare 

att mark kunde tas i anspråk utan ersättning. Idag finns endast villkor i 

exploateringsavtal, vilka vilar på praxis, men som det inte finns lagligt stöd för. 

Kommuner kan därmed inte på samma sätt ta mark för allmän plats i anspråk utan 

ersättning med tvång, likt tidigare när 113-förordnandet tillämpades. 113-förordnandet 

krävde att det skulle uppstå en nytta av planen, med andra ord fanns vissa restriktioner. 

Allmän plats ska ersättas för det värde som marken hade innan den blev planlagd som 

allmän plats. I exploateringsavtal skrivs nu istället att mark för allmän plats och 

allmänna anläggningar ska överlämnas till kommunen utan vederlag. I denna fråga 

                                                      
218 LMV-rapport 2011:1, s. 18.  
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skriver många kommuner att det endast kan formuleras på sådant sätt om det uppstår 

en nytta med planen för de som avstår mark. Mark för allmän plats kan därmed inte tas 

i anspråk om det anses oskäligt. Tidigare reglerade exploatörsbestämmelserna denna 

process, nu har praxis istället tagit över.  

 

Ett flertal kommuner angav att allmän plats är till för allmänheten och att det är 

uppenbart att den inte ska ersättas. En del av de kommunerna som uppgav att de tar 

mark i anspråk utan vederlag gör det genom villkor i exploateringsavtal. En del av 

kommunerna som inte ersatte marken uppgav inte hur de gick tillväga när de tog mark 

i anspråk utan ersättning. I de fall kommunen tvingas betala den allmänna platsen 

uppgav några kommuner att de i efterhand tar ut gatukostnadsersättning från 

exploatören. Kommunen anger att fastighetsägare inom området på så sätt tvingas till 

dubbel betalning som skattebetalare.  

 

Nu finns möjligheten till 113-förordnande inte kvar längre. Det har därmed blivit 

aktuellt att ersätta den allmänna platsen i det fall kommunen och exploatören inte 

kommer överens.  I de fall kommunerna inte kommer överens med sin motpart 

tillämpar några kommuner ersättningsreglerna i 4 kap. ExL. Andra kommuner svarar 

att exploateringen inte blir av.  

 

Vid förfrågan av vem som värderar den allmänna platsen besvarar samtliga kommuner 

i Skåne att de både värderar och handlar upp värderingen av allmän plats. De 

kommuner som besvarade enkäten hade inte samma möjlighet att besvara frågan. I 

enkäten fanns endast möjlighet att besvara om kommunen värderar den allmänna 

platsen själva eller om de handlar upp tjänsten. Utifrån svaren som inhämtats från 

intervjun bedöms dock att kommuner generellt handlar upp tjänsten i större 

exploateringar eller vid annat behov av värdering. I de fall det endast rör sig om små 

markområden och värderingar, där tjänsten överstiger ersättningen och tjänsten inte 

bedöms vara lönsam, värderar exploateringsingenjörerna marken själva. Kommuner 

värderar oftast allmän plats själva i de fall det gällde små hörnavskärningar vid 

gatufastigheter, eller inlösen av små områden. Större kommuner hade vanligtvis egna 

värderare på fastighetskontoret, vilka värderade den allmänna platsen. En tredje part 

anlitades dock i de fall det behövde göras en oberoende värdering. I några fall besvarade 

kommuner att de inte ersätter allmän plats, de tillämpade därmed inte någon av 

föreslaget alternativ i enkäten eller i intervjun.  

 

Vid ersättning av allmän plats angav majoriteten av kommunerna att de inte gör någon 

skillnad vid värdering beroende på vilken användning den allmänna platsen har.  Det 

var väldigt få kommuner som specificerade hur den allmänna platsen ersattes i de fall 

det gjordes skillnad beroende på användningen. Några kommuner angav att väg, gata 

och park ingår i gatukostnaden. Gatukostnaden fördelas utefter den nytta som 

fastigheterna har av den allmänna platsen, vilket kan tolkas som att kommunerna 

värderat de olika användningarna olika högt beroende på vilken nytta som 

fastighetsägarna har. Vad som utgör högre nytta för en kan dock bedömas utgöra en 

lägre nytta för någon annan. Det kan därför vara väldigt svårt att vara konsekvent i sin 
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bedömning av vilken användning som utgör en högre nytta än någon annat. 

Ersättningen kan därför bli olika hög, vilket kan skapa orättvisa.   

 

Det är viktigt att personer som besitter olika kunskaper gemensamt planlägger mark, 

både ur en ekonomisk, social och miljömässig synvinkel. Det är viktigt med 

kunskapsblandning för att uppnå optimal samhällsplanering. Det har uppfattats som att 

fastighetsvärderare och kunniga inom fastighetsrätt kommer väldigt sent in i 

planeringsskedet, bland annat vid val av allmänhetens tillgång till mark. Det blir allt 

mer vanligt att kommuner anlägger markreservat, även om de från början var tänkta att 

användas endast i undantagsfall. Det finns stora fördelar med att kommunen istället 

anlägger denna mark som allmän plats, mestadels då ersättningen för marken blir 

mycket lägre, men även att eventuella framtida lantmäteriförrättningar kan undvikas 

vid bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut.    
 

I de fall exploatören vill ha betalt för marken som ska utgöra allmän plats, har 

kommunen möjlighet att ta ut anläggningskostnaderna via gatukostnader. 

Gatukostnadsersättning är en möjlighet som kommunerna kan tillämpa, vilken också 

är en orsak till att exploatörsbestämmelserna upphävdes. Resultatet i examensarbetet 

tyder på ett frekvent utnyttjande av gatukostnadsersättning bland kommunerna. I de 

fall, menar kommuner, att det uppstår en ”plus-minus-noll” situation och ett pengaflöde 

uppkommer där kommunen tar ut lika stor gatukostnadsersättning som kostnaden för 

anläggningen och ersättningen för marken motsvarade. Pengarna går på så sätt fram 

och snabbt tillbaka igen. Kommunerna bedömer därmed att marken i slutändan ändå 

kan sägas ha tagits i anspråk utan ersättning.  

 

Vid förfrågan om ersättningsmetoder som tillämpas vid värdering av allmän plats har 

ett flertal kommuner angivit gatukostnadsersättning som en ersättningsmetod. 

Gatukostnadsersättning utgör dock ingen ersättningsmetod utan är snarare en metod att 

fördela de kostnader som kommunen har i samband med anläggandet av den allmänna 

platsen. Det är inte uppenbart ifall kommunerna har tolkat frågan rätt. 

Gatukostnadsersättning går egentligen från fastighetsägare till kommunen, men det 

framgår inte i svaren om det är det kommunerna menar eller om de baserat sitt 

ersättningsbelopp till fastighetsägare på någon gatukostnadsersättning. Det hade 

därmed varit intressant att ta reda på vad kommunerna menade när de angav att de 

ersätter mark för allmän plats genom gatukostnadsersättning, samt hur de går tillväga. 

 

Frågan är om kommunen, även i de fall de får marken utan vederlag, kräver ut 

gatukostnadsersättning, eftersom möjligheten till det fortfarande finns. Eller om de 

endast tillämpar möjligheten till gatukostnadsersättning i de fall de tvingas ersätta 

marken enligt bestämmelserna i 4 kap. 3a § ExL. Enligt lag ska gatukostnadsersättning 

endast tas ut för anläggningskostnaden och inte för marken, examensarbetet visar dock 

på annat. Kommuner verkar inkludera markvärdet i gatukostnadsersättningen, och inte 

enbart anläggningskostnaden. I enkäten utgjorde gatukostnadsersättning ett 

svarsalternativ till frågan ”Hur ersätter ni mark för allmän plats idag”. Anledning till 

att den togs med, trots att den inte är någon ersättningsmetod var för att svarsalternativet 
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uppkom vid intervju som gjordes innan enkäten skickades ut. Gatukostnadsersättning 

togs därför med för att se hur många kommuner som tillämpade gatukostnadsersättning 

som metod vid ersättning av mark för allmän plats. 

 

Schablonersättning verkar vara en av de vanligaste ersättningsmetoderna som 

kommunerna tillämpar. En anledning till att ett flertal kommuner tillämpar metoden 

kan vara för att det är en relativt enkel metod och det uppstår ingen orättvisa mellan 

fastighetsägare vad gäller ersättningsbeloppet. En fråga är dock vad kommunerna 

baserar deras schablonersättning på. Om schablonerna exempelvis baseras på 

ortsprismetoden, vart kommer det materialet ifrån och hur ofta uppdateras 

schablonerna?  
 

Enligt lag ska 4 kap. 3a § ExL tillämpas vid värdering av allmän plats. Det är dock 

ingen majoritet som faktiskt tillämpar bestämmelsen. Resultatet i examensarbetet tyder 

på att en lika stor andel tillämpar 4 kap. 3a § ExL, schablonvärdering eller ingen 

ersättning vid ersättning av mark för allmän plats. En, snäppet mindre, andel använder 

gatukostnadsersättning. Det är intressant hur lite mark för allmän plats som värderas 

och ersätts i praktiken. Upphävandet av 113-förordnandet förväntades sätta större krav 

på kommunerna då det idag blivit än tydligare hur mark för allmän plats ska ersättas. 

Resultatet tyder dock inte på det. Idag finns bestämmelserna i ExL att tillämpa, dock 

tillämpar en del kommuner endast 4 kap. 3a § ExL vid tvångsförfarande.  

 

En del mindre kommuner angav att de inte hamnat i någon situation där de behöver 

ersätta mark för allmän plats, då de har stora markreserver och väljer att planlägga på 

den mark de redan äger. Det måste dock uppstå situationer då kommunerna måste 

ianspråkta eller köpa mark från andra fastighetsägare. Exempelvis förtätningsområden 

eller områden som omvandlas från fritidsboende till permanentboende, eller där gator 

kanske måste breddas på grund av förändringar i området. Det hade varit intressant att 

utreda hur kommunerna löser sådana situationer då de tveksamt har kommunalägd 

mark där.  

 

Resultatet kring ersättningsmetoder är väldigt spretigt vilket tyder på att det inte finns 

en entydig praktisk hantering av ersättning av allmän plats bland kommunerna. En 

faktor som kan påverka är vilken förhandlingssituation kommunerna står inför. Om de 

kan komma överens med exploatören eller inte, tillämpas olika ersättningsmetoder 

inom samma kommun också. Konsulterna är tillskillnad från kommunerna väldigt 

enhetliga i sin värdering och beräknar uteslutande utifrån bestämmelserna i ExL. Dock 

så befinner sig en konsult i en annan position och är en oberoende part.  

 

Frågan är om kommunerna gör fel i hanteringen av hur allmän plats ska värderas och 

om kommuner verkligen bör ersätta marken olika. Så länge parterna är överens råder 

avtalsfrihet. Det är endast när parterna inte kommer överens som värdering av allmän 

plats blir aktuellt. 4 kap. 3a § ExL har införts då det funnits ett behov av reglering av 

allmän plats.  Om kommunerna enbart tillämpar bestämmelsen i en tvångssituation 

används 4 kap. 3a § ExL inte optimalt. Fråga skulle kunna ställas om lagstiftare på 
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något sätt har brustit vid införandet av 4 kap. 3a § ExL. En del kommuner verkar endast 

ha 4 kap. 3a § ExL som ett möjligt alternativ vid bestämmandet av ersättning för allmän 

plats och inte som ett förstahandsval.   

 

Innan upphävandet av 113-förordnandet togs mark i anspråk för allmän plats om det 

uppstod en nytta med planen och med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Kravet på 

nytta verkar finnas kvar även idag, i de fall mark tas i anspråk utan vederlag. Det finns 

dock ingen konsekvent och enhetlig hantering i hur allmän plats ska ersättas utan det 

varierar beroende på förutsättningar och förhandlingssituation, samt motpart. Även om 

ersättningen finns lagreglerad gör kommuner olika och har som mål att inte ersätta 

allmän plats överhuvudtaget. Det finns dock förståelse för att kommuner inte vill betala 

för allmän plats, då det inte finns någon avkastning på den marken. I slutändan blir det 

skattekollektivet som står för kostnaden om allmän plats behöver ersättas. Därmed 

föredrar en del kommuner överenskommelser och förhandlingar, med mål att den 

allmänna platsen ska överlämnas till kommunen utan vederlag. Det finns dock inget 

lagstöd för att ta allmän plats i anspråk utan vederlag, bortsett från en omtolkning att 

kommunen kan ta ut kostnaderna för marken och anläggandet av den allmänna platsen 

via gatukostnadsersättning. Frågan är dock om det är rättvist ur fastighetsägarens 

synvinkel som då kan utsättas för dubbel betalning för den allmänna platsen genom att 

först som skattebetalare betala för den allmänna platsen och sedan till kommunen betala 

för den allmänna platsen i form av gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen 

verkar ha förändrat innebörden av 4 kap. 3a § ExL. Tillämpningen av 

gatukostnadsersättning verkar dock vara störst i större kommuner. 

 

Vad som är rätt och mindre rätt är svårt att avgöra. Så länge parterna kommer överens 

finns inte mycket att diskutera. Det är i situationer där parterna inte kommer överens 

som det knepiga uppstår. Gatukostnadsersättning och 4 kap. 3 a § ExL är det enda som 

har lagligt stöd. Skillnaden mellan 4 kap. 3a § ExL och gatukostnadsersättning är att 

gatukostnadsersättning inte utgör en ersättningsmetod. I samband med förtätningen och 

det faktum att fastighetsägare allt mindre vill släppa ifrån sig mark, än mindre gratis, 

ställs kommunerna inför stora utmaningar. Frågan är om kommuner i längden kommer 

kunna ersätta allmän plats för dess tidigare markanvändning i stadskärnor där 

markpriserna är som högst.  
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9 Slutsats 

Själva upphävandet av 113-förordnandet har inte påverkat ersättningen av mark för 

allmän plats. 113-förordnandet har däremot, i de situationer den tillämpats, försvårat 

planläggningen av marken. 113-förordnandet har sedan länge spelat ut sin roll, men 

legat till grund för exploateringsavtal som tillämpas vid förhandling mellan kommun 

och exploatör.   

 

Utifrån examensarbetet verkar 113-förordnandet inte ha tillämpats i modern tid i någon 

större utsträckning, utan 113-förordnandet tillämpades mest mellan åren 1947–1987. 

Det kan konstateras att 113-förordnandet var föråldrat och svår att tolka. Kommuner i 

moderntid visste inte hur de skulle tillämpa den och idag finns smidigare, enklare och 

snabbare metoder för att ta mark i anspråk utan ersättning, exempelvis genom 

exploateringsavtal.  

 

Det kan konstateras att det finns en bristande homogenitet och enhetlighet bland 

kommunerna kring hur allmän plats ersätts eller bör ersättas. Andelen som tar mark i 

anspråk för allmän plats utan ersättning, eller genom 4 kap. 3a § ExL och 

schablonersättning är lika stor. Beroende på hur stor kommunen är, vilken 

förhandlingssituation kommunen har samt vilken motpart kommunen har, varierar 

ersättningen av allmän plats. Kommunerna var dock övertygande om att allmän plats 

även i framtiden kommer tas i anspråk utan ersättning.  
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Bilaga I: Lista över kommuner som deltog i 
studien 
Kommuner som intervjuades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner som besvarade enkäten 

Kommun 

Ale 

Alingsås 

Arvidsjaur 

Askersund 

Borlänge 

Dorotea 

Kommun  

Bjuv  

Burlöv  

Båstad  

Eslöv  

Hässleholm  

Hörby  

Klippan  

Kristianstad  

Landskrona  

Lund  

Malmö  

Osby  

Simrishamn  

Sjöbo  

Skurup  

Staffanstorp  

Svedala  

Tomelilla  

Trelleborg  

Vellinge  

Ystad  

Åstorp  

Ängelholm  
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Ekerö 

Eskilstuna 

Essunga 

Fagersta 

Falköping 

Falun  

Flen 

Gagnef 

Gotland 

Grums 

Grästorp 

Gullspång 

Göteborg 

Götene 

Habo 

Halmstad 

Haninge 

Herrljunga 

Hjo 

Huddinge 

Hudiksvall 

Hällefors 

Härnösand 

Karlskoga 

Karlskrona 

Karlstad 

Kinda 

Knivsta  

Kungälvs 

Köping 

Ljungby  

Lysekil 

Malung-sälen 

Munkedal 

Nordanstig 

Norrtälje 

Nykvarn 

Nyköping 
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Orust 

Partille 

Sandviken 

Skövde 

Smedjebacken 

Sollentuna 

Tanum 

Tidaholm 

Tierp 

Tranemo 

Uddevalla 

Upplandsväsby 

Vaxholm 

Vingåker 

Vännäs  

Ånge 

Älvkarleby 

Östersund 

Österåker 
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Bilaga II: Intervjuundersökningens utformning  

I denna bilaga redovisas de frågor som ställdes och användes som grund vid 

intervjuerna. Samtliga frågor ställdes till kommunerna. De frågor med en * efter 

ställdes till konsulterna, då övriga frågor var specifikt riktade till kommunerna  

 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för yrkesroll?* 

Svar: 

 

2. Hur länge har du jobbat med ersättning av allmän plats?* 

Svar: 

6 kap. 5 § PBL (”113-förordnandet”) 

3. Har ni hört talas om 113-förordnande innan?*  

Svar: 

4. Hur ställer ni er till att 113-förordnandet upphävdes?* 

Svar: 

 

5. Tillämpade ni 113-förordnandet på något sätt vid förhandling med 

exploatörer?*  

Svar: 

 

a. Om ja, hur tillämpade ni bestämmelsen? 

Svar: 

 

Detaljplan 

6. Har ni nyttjat regeln i någon detaljplan?  

Svar: 

 

a. Om ja, har ni någon gällande detaljplan med 113-förordnande? 

Svar: 

 

7. Har ni haft problem vid planändring, där marken varit allmän plats som 

omfattats av 113-förordnandet och ska läggas ut som kvartersmark i en 

ny detaljplan?* 

Svar: 
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Värdering & ersättning 

8. Utför ni värderingen själva eller handlar ni upp tjänsten?  

Svar: 

 

9. Värderas marken olika beroende på om det är skola, park, väg o.s.v?*   

Svar: 

 

10. Vilka/vilken ersättningsmetod/-er tillämpar ni, eller dem ni köper 

tjänsten av?* 

Svar: 

 

11. Ersätter ni mark för allmän plats annorlunda idag mot tidigare, när 

113–förordnandet gällde?* 

Svar: 

 

a. Om ja, hur värderade och ersatte ni innan?  

Svar: 
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Bilaga III: Enkätundersökningens utformning 

I denna bilaga redovisas de frågor som ställdes och användes samt de svarsalternativ 

som kunde ges i enkätundersökningen. Svarsalternativ ”öppen” gav kommuner 

möjlighet att ge ett eget svar på frågan. 

 

1. Vad har du för yrkesroll? 

• Öppen  

2. Har ni hört talas om 113-förordnandet (6 kap. 5 § PBL) innan? 

• Ja 

• Nej 

3. Hur ställer ni er till att 113-förordnandet upphävdes? 

• Positivt 

• Negativt 

• Tar ingen ställning 

4. Tillämpade ni 113-förordnandet på något sätt vid förhandling med 

exploatörer? 

• Ja 

• Nej  

• Vet inte 

5. Har ni nyttjat regeln i någon detaljplan? 

• Ja  

• Nej 

• Vet inte 

6. Har ni haft problem vid planändring, där marken varit allmän plats som 

omfattats av 113-förordnandet och ska läggas ut som kvartersmark i en 

ny detaljplan? 

• Öppen  

7. Utför ni värderingen själva eller handlar ni upp tjänsten? 

• Värderar själva 

• Handlar upp tjänsten 

8. Värderas marken olika beroende på om det är skola, park, gata, väg osv.? 

• Nej 

• Ja, öppen    

9. Hur ersättning ni mark för allmän plats idag? 

• Schablonersättning 

• Gatukostnadsersättning 

• 4 kap. 3a § ExL 

• Ingen ersättning 

• Öppen  

10. Ersätter ni mark för allmän plats annorlunda idag mot tidigare, när 113–

förordnandet gällde? 

• Nej 
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• Ja, öppen 


