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1. Tillämpningsområde
Riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Salems 
kommun och för samtliga pågående och framtida projekt där uttag av gatukostnadsersättning är 
aktuellt och inte regleras i exploaterings- eller marköverlåtelseavtal.

2. Allmänt

I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 § ska kommunen vara huvudman för allmänna plat-
ser såvida det inte finns särskilda skäl för annat huvudmannaskap. Med allmän plats avses gata, 
park, torg eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

När kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga gator och andra allmänna platser eller 
förbättra standarden på vägnätet inom ett förändringsområde, ska en del av kostnaderna fördelas 
på fastighetsägarna inom området i enlighet med Plan- och bygglagens bestämmelser i 6 kap. 
Med förändringsområde menas här ett större område som är föremål för detaljplaneläggning 
för kompletteringsbebyggelse, med behov av exempelvis  utbyggnad av vatten och avlopp, gator, 
gång- och cykelstråk, kollektivtrafikförbindelser med mera. 

Kommunen skiljer på kostnader för gator och vatten och avlopp. Detta dokument reglerar endast 
kostnader för gator. Kostnader för vatten och avlopp regleras separat i kommunens VA-taxa. 

3. Utredning och samråd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med punkt 1 utreda om särskilda skäl 
föreligger för annat huvudmannaskap än kommunalt för hela eller delar av ett förtätningsområde. 
Kommunen tar fram en gatukostnadsutredning parallellt med framtagande av detaljplanen för 
området. Avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelning av kostnader på fastig-
hetsägare ska redovisas på en karta som visar nuvarande och föreslagen framtida fastighetsindel-
ning.

När kommunen är huvudman och kostnaderna ska fördelas inom ett förändringsområde ingår det 
i förvaltningens uppdrag att lämna förslag till kostnadsfördelning mellan berörda fastighetsägare. 

Vid uttag av gatukostnadsersättning är dialogen med fastighetsägare central i arbetet. 
Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen som tar beslut om samråd med berör-
da fastighetsägare om förslag till gatukostnadsuttag. Alla kostnadsberäkningar är i detta skede 
preliminära. 

Samrådstiden ska vara minst under tre veckor. Efter samrådet ska resultatet redovisas i en sam-
rådsredogörelse och vid behov i ett förslag till revidering av gatukostnadsutredningen. Även 
kostnadsberäkningarna i en reviderad utredning är preliminära.
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Av utredningen ska framgå beräknad årskostnad för drift och underhåll av gator för Salems kom-
mun och övrig allmän platsmark. Årskostnaden behöver tas med i berörda kommunala verksam-
heters kommande budget.

4. Fördelningsområde

Fördelningsområdet anger vilka fastigheter som ska dela på kostnaderna för gatuarbeten och 
arbeten med andra allmänna platser och anordningar. Ett fördelningsområde omfattar de fast-
igheter som berörs och har nytta av anläggningsåtgärder för gator och övrig allmän platsmark. 
Vanligtvis sammanfaller fördelningsområdet för gatukostnader med området som detaljplanen 
omfattar, men kan även omfatta flera eller delar av detaljplaneområden.

5. Kostnadsunderlag

Inför samråd ska en preliminär kostnadskalkyl redovisas. Kostnadskalkylen ska bygga på välgrun-
dade beräkningar utifrån faktiska förhållanden, vilket innebär att osäkra omständigheter, som till 
exempel terrängförhållanden och markbeskaffenhet, i rimlig omfattning ska utredas. En geotek-
nisk undersökning och en förprojektering av gator och övrig allmän platsmark ska ligga till grund 
för bedömningen. 

Fastighetsägare ska bära de kostnader som uppstår för att ett område ska uppfylla lägsta god-
tagbara krav utifrån detaljplanens syfte. Bedömning görs utifrån områdets behov och ändamål. 
Området ska kunna fungera vad avser bland annat framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet, till-
gänglighet samt boendemiljö, lekmiljö och parkstandard.

Kostnader som uppstår för att genomföra detaljplanen i form av ersättning till fastighetsägare för 
markinlösen eller släntintrång, ingår i gatukostnadsunderlaget. I kostnadsunderlaget får ingå kost-
nader för anläggande av gator, torg, parker, naturmark, lekplatser och kompletterande åtgärder 
som bland annat gång- och cykelvägar, gångtunnlar, belysning, vägmärken, hastighetsdämpande 
åtgärder, slänter, vägrenar, stödmurar, rännsten, rännstensbrunnar och diken. Underhållskostna-
der för befintliga anläggningar får inte ingå.

De avgifter som påförs ägare till fastigheter inom fördelningsområdet får maximalt täcka kommu-
nens kostnader för

- byggande och standardförbättring,
- förvärv av mark för anläggningar,
- administration och räntor.
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6. Kostnadsfördelning
Kostnadsunderlaget ska enligt Plan och bygglagens 6 kap 24 § fördelas mellan fastighetsägarna 
efter skälig och rättvis grund. Kommunen tillämpar huvudsakligen följande generella fördelnings-
grund:

Gatukostnaden följer fastigheten och ställs till den som är lagfaren ägare. Om fastigheten säljs 
följer gatukostnaden med lagfarten. 

7. Fördelning mellan skattekollektivet och fördelningsområdet

Kostnaderna ska som utgångspunkt fördelas områdesvis. Fördelningen på berörda fastigheter ska 
vara skälig och rättvis. Vid områdesvis fördelning beslutar kommunen om avgränsningen av det 
område som ska omfattas av fördelningen (fördelningsområde), vilka kostnader som ska fördelas 
(kostnadsunderlag) och grunderna för fördelningen (fördelningsgrund).

I varje gatukostnadsutredning ska kostnadsfördelningen mellan skattekollektivet (kommunen) och 
fördelningsområdet vägas. Nyttan för allmänheten såsom genomfartstrafik, kollektivtrafik och 
gång- och cykelstråk ska vägas för varje åtgärd och fördelas mellan skattekollektivet och fördel-
ningsområdet. 

Kategori

Befintligt friliggande småhus med utfart 
mot kommunal gata

Befintligt friliggande småhus med utfart 
mot gemensamhetsanläggning

Nytillkommande byggrätt för friliggande 
småhus med utfart mot kommunal gata

Nytillkommande byggrätt för friliggande 
småhus med utfart mot gemensamhets-
anläggning

Övriga

  Andelstal

   0,5

   0.4

   1,0
 

   0,8

   Efter utredning
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8. Beslut om godkännande av gatukostnadsutredning

Efter att gatukostnadsutredningen ställts ut för granskning och eventuellt inkomna yttranden har 
gåtts igenom ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av utredningen.

9. Uppräkning och tider

Den av kommunstyrelsen godkända gatukostnadsutredningen innehåller en preliminär uppgift om 
det belopp varje fastighetsägare ska betala till kommunen. Beloppet ska räknas upp med föränd-
ring av SCB:s entreprenadindex. Uppräkningen ska avse tiden från kommunstyrelsens godkän-
nande av gatukostnadsutredningen fram till färdigställande av anläggningen. Med färdigställande 
avses tidpunkten för slutbesiktning. Om de faktiska kostnaderna vid färdigställandet överskrider 
de beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index, bär kommunen merkostnaden. Om de 
beräknade kostnaderna uppräknade med angivet index underskridits vid färdigställandet, ska de 
faktiska kostnaderna ligga till grund för betalningsskyldighetens omfattning.

10. Betalning av gatukostnadsersättning

När anläggningarna är utbyggda och kan användas på avsett sätt, inträder fastighetsägares skyldig-
het att betala gatukostnadsersättning. Betalning ska ske när kommunen begär det. 

Betalningsvillkor
När kommunen begär att fastighetsägaren ska betala gatukostnadsersättning anges en betalnings-
tid. Fastighetsägare som omfattas av ett och samma projekt får i regel samma betalningstid. Betal-
ningstiden kan variera från ett projekt till ett annat om det är motiverat. Om betalningen inte sker 
senast på angiven förfallodag, utgår ränta på förfallet belopp enligt lag. 

Om en fastighetsägare anser sig ha svårighet att betala gatukostnadsersättning, ska kommunen 
utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastigheten med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter. Anstånd med betalningen kan ges på upp till tio 
år inklusive ränta. Ränta ska utgå på obetalt belopp från den dagen när den första inbetalningen 
ska ske. Om betalningsvillkoren efter anståndet löpt ut är betungande kan kommunen utreda om 
anståndet kan förlängas. 

Ett beslut om anstånd upphör att gälla om
• bygglov beviljas 
• fastigheten eller del av den överlåts (om inget annat avtalats)
• fastigheten avstyckas eller fastighetsreglering sker på sätt som kan jämställas med avstyckning
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