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Rapporten "Samspelet i exploateringsprocessen"syftar till att identifiera och analysera
i1_egherrensrisker och problem vid markexploatering ft6n idd till laga kraft vunnen
cetaljplan. Studien avgdnsas till att framforallt studerafdrhAllandenanZirbyggherren ?iger
:arken. Studienliirulsaher ah byggherrenar eft byggbolag.
-lietet
har utf(jrts genom faktainsamlande, framtagning och uppstalhing av hypotes,
;:-anskning,verifrering och revidering. Fdr att klargom hur verkligheten fdrhAller sig till
:eorin har en fallstudie genomitirts.
\fellan bygghenen och kommunen uppdttas vanligen ett genomfbrandeavtalsom reglerar
iaie parts skyldigheter och dttigheter. Niir bygghenen ager marken kallas avtalet ftir
.gloateringsavtal. Komrnunen har planmonopoletatt fdrlita sig pi som pitryckaingsmedel
:,:r att ffi igenom sin vilja niir byggherren ?igermarken. Det ftireligger en isk att kommunen
::rrttjar planmonopolet ftir att sta a hdga kav pi byggherren i exploateringsavtalet.
Osekerhet rider om vilka krav kommunen egentligen har ratt att stalla pa bygghenen. Det
irekommer en grizon dar exploatoren tar stdrre ataganden iin vad det ger aft tvinga
:\ploatoren till. Eftersom det ar en otydlig grzins&agning, mdjliggiirs en tanjning av
=--asema fiir vad byggherren ska bidra med. Anv?indningen av exploateringsavtal regleras
=:e i lag, men daremot finns flera lagar som begransaranvandningen.Vid uppr?ittandetav
.ploate ngsavtal maste ko[ununen anviinda sig av allmiinna rafisregler. Kommunen har
;Sstod fiir att ta ut gatukostnadsersattnirg, anslutning till det a mAnnaVA-nAtet samt ltirverv
:-, allnaiin platsmark utan e$athing. I PBL 5:7 regleras hur kommunen hogst Ar sryra
lggherren genom detaljplanen. I exploateringsa\'talet kan det dock forekonma mer
:giende detaljerrcirandebebyggelsepolitik.Lagstdd fims aven ftir att byggheren ska sta fiir
r-'"ninistrativakostnadersom planavgift och fbrattningskostnader.Intressant?ir vilka lagar
:ra dr dispositiva, eftersom de kan avtalas bort. Huruvida kommunen har ratt att sfiilla krav
=3aende fi?irrviirme och el ail osiikert, men det anses dock dmligt att genom fdrhandling
lrmma dverensom detta. Bland det svarasteatt enas om it anbggningar som tjanar stdrre
:lrreden. Om en befintlig genomfafisvag maste lijmtarkas pe grund av exploateringen kan det
i--ia svart att avgdra bygghenens del i detta.
:ryloateringsavtalet er dock ett bm och effektivt instrument fiir att reglera fbrhillandet
=ellal kommun och byggherre. Det uppkommer problem vid regleringen niir kommunen av
:ionomiska skiil anvander avtalen fiir att dka sina intakter.
-:3sriforingen ?ir en risk ftir bygghenen. Ett problem er att lagstiftningen inte alltid tillampas
:,:i att oklarheter rider. I och med att kommunen har planmonopol si aterverkar riskema i
:':oprocessen pi byggherren.Punkter som kan ge upphov till diskussioni planprocesseniir
:eliplanens detaljeringsgrad och detaljplanens genomftirandekostnad. Den stdnta risken ftir
::;ggherren i planprocessenbdr sannolikt vara att detaljplanen blir civerklagad.Det kan dra ut
= .iden eller till och med medftira att detaljplanen inte vinner laga kaft.
:: reglering av exploateringsavtal ans€s svar att genomfdru, eftersom varje projekt ar unikt.
J=om att ha en referens till aktuellt lagmm i samband med villkoren i exploateringsavtalet
-;oms byggherrens risker med exploateringsprocessenminska. En risk som byggherren 16r
? =r okynnesprdvningari sambandmed detaljplanen.Dessaborde minskasom det infijrdes
= S-rnarre avgift lbr att ffi dverklaga. Byggherrens risker borde aven minska om
:r:l_iplanema var mer flexibla.
:-=ier i exploateringsprocessen Ar ett stort och omfattande aimne som skulle behciva
,-:ligare fatlstudier ltjr att vidare kunna kartliigga riskemas utbredning och frekvens.

