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1. Inledning 

Kommunstyrelsen är ansvarig för de mark- och bostadspolitiska uppgifterna i 
Gävle kommun och ska ta de initiativ som erfordras vad avser mark till 
bostäder och näringslivsetableringar vilket bland annat innebär ansvar för 
kommunens mark- och exploateringsverksamhet. 

Ett exploateringsavtal definieras enligt plan- och bygglagen som ett avtal som 
avser genomförande av en detaljplan omfattande mark som inte ägs av 
kommunen.

Enligt samma lag anges att om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, 
ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana 
avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra 
förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att 
ingå exploateringsavtal.

2. Riktlinjer

2.1 När ska ett exploateringsavtal upprättas?
Gävle kommun avser alltid, vid genomförande av en detaljplan omfattande 
mark som inte ägs av kommunen, ingå ett exploateringsavtal om det krävs för 
att säkerställa genomförandet.

3. Vad regleras i ett exploateringsavtal?

I ett exploateringsavtal ska de frågor finnas med som krävs för detaljplanens 
genomförande med följande huvudsakliga innehåll;

3.1 Principer för kostnadsfördelning.
Kostnadsfördelningen bygger på den nytta exploatören har av detaljplanens 
genomförande. Är nyttan stor kan exploatören bekosta alla åtgärder 
förknippade med genomförandet. I annat fall fördelas kostnaden mellan 
exploatören och andra som har intresse och nytta av detaljplanens 
genomförande.

3.2 Planavtal
Ett separat planavtal för detaljplanens framtagande upprättas enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa

3.3 Lantmäteriförrättning
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta avgifter för de 
lantmäteriförrättningar som är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
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3.4 Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta avgifter för bygglov, 
rivningslov, marklov mm.

3.5 Projektering och utbyggnad av allmän platsmark och vatten 
och avlopp.

Exploatören åläggs att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 
vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning och 
avlopp samt andra åtgärder nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras om åtgärderna är rimliga i förhållande till exploatörens nytta av 
planen.

3.6 Mark
Mark som överförs från Gävle kommun till exploatören överlåts till 
marknadsvärdet med utgångspunkt från värdet marken har efter det att 
detaljplanen antagits.

Om marken behöver värderas anlitas en oberoende auktoriserad 
fastighetsvärderare.

Överlåtelse av mark avsedd för allmän plats från exploatören till Gävle 
kommun överlåts i normalfallet utan ersättning mot bakgrund av den nytta 
exploatören har av detaljplanens genomförande.

3.7 Krav på utformning
Finns ett gestaltningsprogram eller motsvarade ska det i görligaste mån följas. 
Ansvar och kostnader för att följa programmet ligger hos exploatören.

3.8 Övriga program
Exploatören ska i görligaste mån ta hänsyn till och försöka bidra till 
genomförandet av kommunen antagna program,

3.9 Säkerhet
Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ 
av säkerhet beslutas av kommunen, t ex genom inbetalning på förhand, 
pantbrev, bankgaranti eller borgen.

4. Handläggning och beredning

1. När en ansökan om planbesked lämnats till kommunen bedöms om ett 
exploateringsavtal behöver upprättas för att detaljplanen skall kunna 
genomföras. 

2. Om ett exploateringsavtal behöver upprättas eller inte anges i 
planavtalet. 

3. Innan detaljplanens samrådsskede får exploatören ett förslag till 
exploateringsavtal. I avtalet redovisas fördelning av kostnader och 
intäkter mellan kommunen, exploatören och eventuellt andra 
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intressenter. I avtalet regleras även andra förhållanden som har 
betydelse för detaljplanens genomförande.

4. Detaljplanens antagande är villkorat av exploatörens godkännande 
och undertecknande av exploateringsavtalet.

5. Kommunstyrelsen fattar beslut för kommunens del avseende 
exploateringsavtal.

5. Avsteg 

Riktlinjerna får frångås i enskilda fall om det krävs för att ändamålsenligt 
kunna genomföra en detaljplan. Beslut om avsteg fattas av 
Samhällsbyggnadsutskottet.
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