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EU   Europeiska Unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 
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1 En presentation av arbetet 
Nedan följer en övergripande presentation av arbetet. Först ges en bakgrund till ämnet som 

behandlas i uppsatsen genom ett utförligt exempel som kommer användas genomgående i 

uppsatsen. Exemplet innehåller många begrepp som kan te sig främmande i detta inledande 

avsnitt, men de kommer få sin förklaring längre fram i uppsatsen. 

Efter exemplet presenteras syftet med uppsatsen, följt av de avgränsningar som gjorts. 

Slutligen redogörs för den metod och det material som använts, samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
I en tid av bostadsbrist längtar kommunerna efter byggherrar och fastighetsägare som vill 

bygga nya bostadsområden. Dels för att privat byggande inte direkt drabbar kommunens 

ekonomi om lägenheterna inte fylls, dels för att fler människor på orten genererar ett större 

skatteuttag. Men för att människor ska vilja bo på en ort måste kommunen locka med 

arbetstillfällen och en grundläggande service. På kommunhuset formas drömmen om hur nya 

handelsområden ska sätta kommunen på kartan och generera arbetstillfällen så att den 

kommunala välfärden kan levereras; för med mer aktivitet blir det fart på orten och människor 

vågar satsa på en framtid!  

I kommunen finns ett markområde som omfattar tre fastigheter i direkt anslutning till 

tätorten. I dagsläget är området inte detaljplanelagt. En känd byggherre vill exploatera marken 

genom att bygga ett handelsområde där. På handelsområdet kommer förutom cirka fyrtio 

butiker, också finnas ett hotell och ett bostadsområde. Den fastighet på området som 

byggherren avser bygga själva köpcentret på (nedan kallad handelsfastigheten) äger bygg-

herren redan. De två andra fastigheterna där byggherren ämnar uppföra hotell (nedan kallad 

hotellfastigheten) och bostäder (nedan kallad bostadsfastigheten) ägs av kommunen. Bygg-

herrens plan för de två sistnämnda fastigheterna är att bebygga dem för att sedan sälja dem till 

ett hotellföretag och till ett fastighetsföretag som förmedlar bostads- och hyresrätter. Således 

måste byggherren förvärva de två sistnämnda fastigheterna för att kunna sälja dem vidare.  

Byggherren presenterar sina planer för kommunen och begär ett planbesked av 

kommunen. Kommunen meddelar ett positivt planbesked som innebär att den avser inleda en 

planläggning av området i enlighet med byggherrens begäran.  

Detaljplanen utformas i enlighet med de ritningar och beskrivningar som byggherren 

inkommit med då planbesked begärdes. Detaljplanen kommer därmed inte att medge att 
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området skulle bebyggas på annat sätt än i enlighet med byggherrens ritningar och förslag. 

Kommunen utformar detaljplanen så att behovet av allmänna platser tillgodoses. 

Kommunen och byggherren ingår ett exploateringsavtal avseende handelsfastigheten för 

att säkerställa att den kommande detaljplanen genomförs som avsetts. I exploateringsavtalet 

regleras byggherrens åtagande att uppföra erforderliga gator, vägar, vatten och avlopps-

anläggningar (s.k. va-anläggningar), och allmänna platser på handelsfastigheten. 

Avseende hotell- och bostadsfastigheterna ingår kommunen och byggherren markanvis-

ningsavtal som innebär att byggherren får ensamrätt att förhandla om överlåtelse av hotell- 

och bostadsfastigheterna med kommunen. Överlåtelsen av bostadsfastigheten förutsätter att 

byggherren också tillser att anläggningar och gator uppförs. Detaljplanen utformas dessutom 

på så vis att några av lägenheterna blir särskilt anpassade för att användas av kommunen och 

täcka socialtjänstens behov. Vad gäller hotellfastigheten åtar sig kommunen att uppföra gator, 

vägar och va-anläggningar. Kommunen ska vara huvudman för samtliga gator, va-

anläggningar, och allmänna platser på handelsområdet. 

Sedan detaljplanen utretts och samråtts med berörda parter, och det därefter konstaterats 

att den är i överensstämmelse med gällande översiktsplan, samt genomförandeavtalen är på 

plats mellan kommunen och byggherren, antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Snart 

rullar grävmaskinerna över fastigheterna och vägar, cykelvägar, vatten och avlopp anläggs, 

samtidigt som byggkranarna syns lång väg! 

Av 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) (nedan kallad PBL) framgår att det är en 

kommunal angelägenhet att planlägga markanvändningen genom att anta bl.a. detaljplaner 

enligt det s.k. kommunala planmonopolet. PBL tillåter dock enskilda aktörer att initiera ett 

antagande av detaljplan, så som byggherren i exemplet ovan. Syftet med initiativrätten är att 

göra planprocessen mer flexibel för att fler aktörer än kommunen ska kunna påverka 

markanvändningen. Genom initiativrätten ges enskilda en mer aktiv roll i samhällsbygget och 

kan på så vis genomföra sina önskade projekt så att kommunen äntligen kan hamna på kartan.  

Men trots att ovansagda kan ge intrycket av en friktionsfri process för anläggandet av 

ett nytt handelsområde, har det i ett antal utredningar upprepats att detaljplaneprocessen kan 

ha en konkurrenshämmande effekt genom att stänga ute mindre byggföretag från marknaden.1 

Själva initiativrätten kan sägas innebära en möjlighet för enskilda aktörer att föreslå en 

exploatering av ett markområde, under förutsättning att nämnda aktör också kan genomföra 

den kommande detaljplanen. Genomförandet kräver aktivitet från aktören, och i 

                                                
1 Se t.ex. SOU 2013:34 och SOU 2017:42.   
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genomförandeavtal med kommunen garanteras att byggherren uppför erforderliga gator och 

va-anläggningar på handelsområdet. Kommunen erhåller alltså nyttan med de uppförda 

anläggningarna och socialtjänstens lägenheter på handelsområdet. Det kan därmed diskuteras 

huruvida kommunen har anskaffat anläggningarna av byggherren. Då uppkommer frågan om 

kommunen borde upphandlat anläggandet av va-anläggningarna och de allmänna platserna.  

Frågor om statsstöd kan uppkomma i samband med att kommunen överlåter hotell- och 

bostadsfastigheterna till byggherren, och i samband med att kommunen åtar sig att uppföra 

bl.a. va-anläggningar på hotellfastigheten. 

Trots att detaljplaneprocessen sagts ha en konkurrenshämmande effekt, finns förvånans-

värt nog relativt lite doktrin som behandlar och diskuterar enskilda aktörers möjligheter att 

initiera en förändring av markanvändningen, och de upphandlings- och statsstödsrättsliga 

frågor som uppkommer i samband därmed. I oktober 2017 presenterade Boverket en rapport 

där upphandling och exploateringsavtal diskuteras. Slutsatsen av Boverkets rapport var att det 

finns en osäkerhet hos kommunerna angående när de ska respektive inte ska upphandla 

åtgärder som kan regleras genom exploateringsavtal, samt att rättsläget härom är oklart.2 

Förutom de statliga utredningarna finns också viss forskning som översiktligt behandlar och 

diskuterar de EU-rättsliga konsekvenserna av de svenska exploateringsavtalen.3  

Trots de utredningar som gjorts och den forskning som bedrivits kvarstår många frågor, 

och som Boverket alldeles nyligen konstaterade är rättsläget fortsatt oklart. Det finns således 

anledning att göra en ansats att bidra till forskningen genom att undersöka konflikten mellan 

PBL:s initiativrätt och de upphandlings- och statsstödsregler som kan aktualiseras när en 

enskild aktör ska genomföra en detaljplan, för att ytterligare försöka klargöra rättsläget. 

 

1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att fastställa i vilka situationer offentliga aktörer måste tillämpa de 

upphandlings- och statsstödsregler som finns när en enskild aktör, genom utnyttjande av den 

initiativrätt som finns i PBL, ska genomföra en detaljplan.  

För att besvara detta syfte har följande frågeställningar ställts upp: 

• Hur ser detaljplaneinstitutet avseende den s.k. initiativrätten ut? 

• När måste en offentlig upphandling ske? 

• Vad innebär EU:s statsstödsregler? 

                                                
2 Boverket 2017:27. 
3 Se t.ex. Madell & Indén, 2010, s. 134-139.  
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1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar av syftet har gjorts. Uppsatsen kommer endast behandla detaljplaner 

som avser markanvändning. Således har planer, planförslag och initiativ som syftar till att 

reglera vattenområdesanvändning utelämnats.  

Vad gäller de upphandlingsrättsliga reglerna kommer endast lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling (nedan kallad LOU) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 

direktiv 2004/18/EG (nedan kallat LOU-direktivet) – som ligger till grund för LOU – att 

behandlas. Uppsatsen syftar som sagts till att fastställa i vilka situationer offentliga aktörer 

måste ta hänsyn till bl.a. de upphandlingsregler som finns då en enskild aktör utnyttjar sin 

initiativrätt enligt PBL för att genomföra en detaljplan. Eftersom uppsatsen alltså i huvudsak 

ämnar beskriva de principiella ramarna för upphandlingen då initiativrätten enligt PBL 

utnyttjas och detaljplanen därefter genomförs, är det tillräckligt att fokusera på LOU. De 

principer och resonemang som framgår av LOU är nämligen i stor utsträckning applicerbara 

även på de speciella upphandlingslagarna. 4  De speciella upphandlingslagarna och dess 

direktiv behandlas endast i den mån det är nödvändigt för förståelsen av upphandlingens 

sammanhang. 

 

1.4 Metod och material 
Nedan följer ett stycke om den valda metoden. Efter detta ges ett stycke som behandlar det 

material som använts, följt av ett stycke om den fortsatta framställningen. 

 

1.4.1 Metod 
Eftersom uppsatsen syftar till att fastställa gällande rätt för nämnda rättsområden har en s.k. 

rättsdogmatisk metod använts. Den rättsdogmatiska metoden skulle kunna sammanfattas med 

att lagtext och prejudikat använts som utgångspunkt för att fastställa gällande rätt för de olika 

rättsområdena, och att förarbeten och doktrin använts för den djupare förståelsen av 

rättsområdena.5 Utgångspunkten för undersökningen har därför varit tillgänglig lagtext. För 

att få en bild av hur lagtexten tillämpas i praktiken har praxis studerats. Även förarbetena till 

de olika regleringarna har studerats för att fördjupa förståelsen för regleringen. Doktrin har 

undersökts för att få en överblick över rättsläget och för att få ytterligare infallsvinklar 

gentemot den aktuella lagtexten samt praxisutvecklingen. 
                                                
4 Se prop. 2015/16:195, s. 379. Se också t.ex. 3 kap. 1 § LOU. 
5 Kleinman, 2013, s. 32. 
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En stor del av uppsatsen behandlar EU-rätt i form av statsstödsreglerna och i viss mån 

även upphandlingsrätten. Även för de EU-rättsliga statsstöds- och upphandlingsreglerna har 

en rättsdogmatisk metod använts. Denna s.k. EU-rättsliga metoden är främst en annan etikett 

på den rättsdogmatiska metoden för att tydliggöra att rättskällorna värderas annorlunda. 

Således har även lagtext och rättspraxis studerats avseende de statsstöds- och upphandlings-

rättsliga delarna för att fastställa gällande rätt. En stor skillnad mellan EU-rätten och den 

svenska rätten är att lagförarbeten inte värderas lika högt som rättskälla inom EU-rätten som 

inom den svenska rätten, vilket har sin grund i att det EU-rättsliga lagstiftningsarbetet 

kännetecknas av att många motstående intressen ska jämkas samman till ett färdigt lagförslag. 

Kommissionens ursprungliga förslag kan således ha förändrats radikalt i förhållande till den 

antagna rättsakten.6 

EU-rättens materiella innehåll utgörs dessutom i större utsträckning av rättspraxis än 

vad den svenska rätten gör. Grunden för praxisutvecklingen inom unionen är den s.k. 

primärrätten som främst består av de grundläggande fördragen Fördraget om Europeiska 

unionen (nedan kallat FEU) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan 

kallat FEUF). Rättsakter som utfärdats med stöd av fördragen, d.v.s. förordningar, direktiv 

och beslut, utgör s.k. bindande sekundärrätt. 7 EU-domstolen har främst ett s.k. teleologiskt 

förhållningssätt till primärrätten och den bindande sekundärrätten. En teleologisk tolkning av 

rättskällorna innebär att EU-domstolen tolkar rättskällorna utifrån dess ändamål och syfte för 

att se till att unionsrätten utvecklas som avsetts.8 Härigenom respekteras inte alltid den 

ordalydelse som lagrummet ger uttryck för, som dock för det mesta är just ett målsättnings-

stadgande.9 Eftersom EU-domstolens praxis dels ger EU-rätten en stor del av sitt materiella 

innehåll genom sina tolkningar av primärrätten och den bindande sekundärrätten, dels 

beskriver rättsakternas tillämpning för att de unionsrättsliga målen ska nås, ges EU-

domstolens praxis långt större betydelse i uppsatsen för förståelsen av statsstödsreglerna och 

delar av upphandlingsrätten än vad svensk praxis ges för förståelsen av t.ex. PBL. 

Eftersom det är en tämligen omfattande uppsats förekommer löpande analyser av vad 

som framkommit av den materiella rätten. De löpande analyserna samlas inte i slutet av varje 

avsnitt, utan återfinns där det finns behov av diskussion. Som framgår av syftet kommer 

analyserna inte utgå från något etablerat perspektiv, utan endast baseras på mina slutsatser av, 

och förankras i, undersökningarna för den materiella rätten.  
                                                
6 Hettne m.fl., 2005, s. 67. 
7 Hettne m.fl., 2005, s. 24. 
8 Reichel, 2013, s. 122. 
9 Hettne m.fl., 2005, s. 28, 30.  
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1.4.2 Material 
I och med den valda metoden har det använda materialet avseende de mer nationella delarna i 

huvudsak utgjorts av lagtext, förarbetsuttalanden i propositioner, utredningar och i 

förekommande fall även utskottsbetänkanden. Propositioner har getts visst företräde framför 

utredningar eftersom propositionerna varit ett direkt underlag för lagstiftningen.  

Något kort om hur förarbetena till PBL valts ut. När nya PBL skulle införas 2010 

uttalade regeringen att avsikten var att behålla detaljplanernas utformning i huvudsak som den 

var enligt den äldre plan- och bygglagen från 1987 (nedan kallad ÄPBL).10 Det är därför 

motiverat att använda förarbeten från ÄPBL. Beskrivande delar av ÄPBL:s förhållande till 

andra lagar bör således fortfarande vara användbara. Detsamma gäller i tillämpliga delar även 

rättsfall som behandlar detaljplaner enligt ÄPBL. Äldre förarbeten och praxis kan dock inte 

användas i samma utsträckning för de avsnitt i uppsatsen som behandlar 5 kap. PBL, närmare 

bestämt förfarandet för att ta fram detaljplaner. Den 1 januari 2015 trädde nämligen relativt 

omfattande förändringar avseende delar av förfarandet i kraft.11 För de delar det är relevant 

för uppsatsen har därför prop. 2013/14:126, och prop. 2016/17:151 getts företräde framför 

tidigare förarbeten. Prop. 2013/14:126 har dock i tre delar inte vunnit bifall i riksdagen.12 Den 

är således relevant endast i begränsade delar. 

För att få en bild av den praktiska tillämpningen inom de valda rättsområdena har även 

praxis i viss mån studerats. Som redan nämnts i avsnitt 1.4.1 har EU-domstolens rättspraxis 

stor betydelse för rättsutvecklingen inom unionen, så även inom statsstödsrätten. Således har 

främst rättspraxis använts för förståelsen av statsstödsregleringen i artikel 107.1 FEUF. Denna 

rättspraxis har i huvudsak hämtats från EU-domstolen, men även från Tribunalen då fallet inte 

prövats av EU-domstolen. Detsamma gäller de EU-rättsliga delarna av upphandlingsrätten; de 

rättsfall som valts ut behandlar den bindande sekundärrätten på upphandlingsområdet. 

Samtliga rättsfall som valts ut har bedömts relevanta för uppsatsen med hänsyn till dess 

sakomständigheter och till de principiella frågor som behandlats och utretts i fallen. 

För den övergripande förståelsen för de tre rättsområdenas uppbyggnad har doktrin 

använts. Avseende den använda doktrinen hänvisas till litteraturlistan. För den materiella 

genomgången av detaljplaneinstitutet ska dock noteras att den till stor del baseras på 

lagkommentarerna till PBL, som numera bara finns att tillgå digitalt. Vad gäller LOU började 

den nya lagen gälla 1 januari 2017. Denna bygger på ovannämnda LOU-direktivet. 

                                                
10 Prop. 2009/10:170, s. 195. 
11 Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), inledande kommentar till 5 kap. PBL.  
12 Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31. 
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Regeringen uttalade i propositionen till LOU att LOU-direktivet i sak och i stort bygger på 

2004 års direktiv.13 Således kan doktrin som behandlar den äldre lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling (nedan kallad ÄLOU) användas för förståelsen av de övergripande 

principerna om offentlig upphandling.  

 

1.4.3 Den fortsatta framställningen 
Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel två presenteras detaljplaneinstitutet 

översiktligt som det ser ut idag. Där redogörs för detaljplanens syfte, den materiella 

regleringen avseende bl.a. detaljplanens innehåll, liksom hur en detaljplan initierad av en 

enskild aktör genomförs sedan den antagits. Anledningen till att detaljplaneinstitutet inleder 

den materiella delen av uppsatsen är att det är mot bakgrund av detaljplaneinstitutet som de 

upphandlings- och statsstödsrättsliga reglerna kommer diskuteras.  

Kapitel tre behandlar de upphandlingsrättsliga reglernas utformning och funktion. I 

upphandlingsavsnittet presenteras de hänsyn som ska tas i samband med en offentlig 

upphandling. I kapitel fyra redogörs för de EU-rättsliga statsstödsreglerna, och i kapitel fem 

kommer resultatet av utredningen diskuteras genom en sammanfattande diskussion.  

 

2 Detaljplaneinstitutet 
Nedan följer en närmare presentation av kommunernas rätt och skyldighet att reglera 

markanvändningen inom kommungränserna. PBL reglerar markanvändningen i riket enligt ett 

plansystem som omfattar fyra typer av planer; översiktsplan, regionplan, 

områdesbestämmelser och detaljplan, varav de två senaste i olika utsträckning är bindande för 

kommunen.14 Enligt 3 kap. 1 § PBL ska kommunen i och för sig ha en aktuell översiktsplan 

som omfattar hela kommunen som, enligt 3 kap. 2 § PBL, ska ge vägledning om mark- och 

vattenanvändningen. Av 3 kap. 3 § PBL framgår dock uttryckligen att översiktsplanen inte är 

bindande, varför den inte kommer behandlas mer än vad som är nödvändigt för förståelsen av 

detaljplanen.  

Kapitlet är disponerat enligt följande. Först sker en redovisning av planprocessens 

sammanhang. Där nämns de bestämmelser i miljöbalken (nedan kallad MB) som påverkar 

planprocessen. Därefter följer en genomgång av de materiella bestämmelser som reglerar 

initiativrätten, med fokus på genomförandet av en detaljplan.  

                                                
13 Prop. 2015/16:195, s. 1. 
14 Julstad, 2015, s. 54. 
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2.1 Detaljplanen i sitt sammanhang 
Regleringen om detaljplanerna sätts i sitt sammanhang genom 2 kap. PBL och reglerna om 

hänsyn till allmänna och enskilda intressen.15 I 2 kap. 2 § PBL framgår att bl.a. planläggning 

enligt PBL ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för. Då ska hänsyn tas till områdets beskaffenhet, läge och behov, 

med företräde för användning som ur allmän synpunkt medför en god hushållning med mark- 

och vattenområden. I paragrafen stadgas också att 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ MB om 

hushållning med mark- och vattenområden samt bestämmelserna om riksintressen, ska 

tillämpas vid planläggning enligt PBL. 2 kap. 3 § PBL innehåller krav på att planläggningen 

ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter och mellankommunala 

och regionala förhållanden. Dessa hänsyn ska visas för att främja en ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt hållbar användning av mark- och vattenområden, vilket regeringen uttalade i 

författningskommentaren till paragrafen.16  

I det mer allmänt hållna lämplighetsstadgandet i 2 kap. 4 § PBL föreskrivs att det, vid 

planläggning, ska ske en lämplighetsprövning av den mark som ska bebyggas. En sådan 

lämplighetsprövning innebär att det område som i en detaljplan eller områdesbestämmelse tas 

i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för den tänkta exploateringen ur en allmän 

synpunkt.17 De hänsyn som ska vägas in i denna lämplighetsprövning listas i 2 kap. 5 § PBL. 

Där nämns bl.a. att hänsyn ska tas till människors hälsa och säkerhet, samt till att 

ändamålsenlig infrastruktur finns att tillgå.18  

Slutligen ska kommunerna även, enligt 2 kap. 10 § PBL, beakta de miljökvalitetsnormer 

och föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. MB och som gäller för ett aktuellt område. 

Miljökvalitetsnormernas innehåll stadgas i 5 kap. 2 § MB och utgör minimikraven för 

miljökvaliteten avseende mark, vatten, luften eller övrig miljö över ett specifikt område eller 

över hela landet.19 

Eftersom PBL föreskriver att det i detaljplanerna tas hänsyn till miljö- och 

klimataspekter måste därför MB översiktligt presenteras.  

                                                
15 Jfr Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), inledande kommentar till 4 kap. PBL. 
16 Prop. 2009/10:170, s. 414. 
17 Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 4 § PBL. 
18 Lämplighetsstadgandet ligger i viss mån till grund för kommunens möjlighet att binda byggherrar och 

fastighetsägares i genomförandeavtal för att genomföra detaljplanen, vilket konkretiseras ytterligare nedan i 
avsnitt 2.2.3 och avsnitt 2.5. 

19 Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren ”Huvuddragen i PBL och 
anslutande miljölagstiftning” under rubriken ”Miljökvalitetsnormer”.  
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Av 1 kap. 1 § MB framgår att balken syftar till att främja en hållbar utveckling på så vis 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Målet ska 

uppnås bl.a. genom att mark, vatten, och övrig fysisk miljö används för att trygga en god 

hushållning ur bl.a. ekologisk och social synpunkt. Ett liknande målsättningsstadgande finns i 

1 kap. 1 § PBL.  

De allmänna hänsynsreglerna som återfinns i 2 kap. MB, som visserligen omfattar alla 

typer av åtgärder som såväl näringsidkare som privatpersoner vidtar, är inte tillämpliga på 

prövningar enligt PBL. Att 2 kap. MB inte är tillämpligt på prövningar enligt PBL har sin 

grund i, dels att PBL har ett ”väl utvecklat system” för att visa de nödvändiga miljöhänsyn 

som kan förväntas, dels för att MB:s regler tar sikte på specifika åtgärder och verksamheter, 

medan de kommunala planerna kan omfatta flera typer av åtgärder och verksamheter.20 En 

detaljplan är alltså något mer generellt än en sådan åtgärd som avses enligt MB.  

Trots att miljöbalken är en balk finns ingen hierarki mellan den och PBL. Lagarna gäller 

parallellt med varandra och reglerar olika situationer, vilket framgår av 1 kap. 3 § 1 st. MB. 

Nu nämnda lagrum innebär att PBL är utgångspunkten för den kommunala förvaltningen vid 

planläggning.21 För att reglerna i MB ska gälla särskilt i en specifik situation krävs att detta 

framgår av PBL.22 Så är fallet i t.ex. ovannämnda 2 kap. 2 § PBL där det uttryckligen framgår 

att 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ MB ska tillämpas vid planläggning enligt PBL.  

Skyddet som följer av 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ MB för en viss typ av markanvändning, 

t.ex. mark- och vattenområden som p.g.a. deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB är av allmänt intresse, är beroende av om marken är av 

betydelse för dessa värden eller om marken är av riksintresse. Om en detaljplan kan antas 

innebära att t.ex. ett riksintresse inte tillgodoses ska länsstyrelsen, enligt 11 kap. 10-11 §§ 

PBL, överpröva kommunens beslut om detaljplan, och upphäva beslutet om detaljplanen 

faktiskt inte tillgodoser riksintresset. Om flera riksintressen står emot varandra måste en 

avvägning göras så att marken i slutändan används på det sätt som är mest lämpligt, enligt vad 

som föreskrivs i 2 kap. 4 § PBL.23 

Detaljplanernas inledande kapitel är 4 kap. PBL. I 4 kap. 1 § PBL ges en samman-

fattning av kommunernas rätt att reglera markanvändningen inom kommunen i detaljplaner 

                                                
20 Prop. 1997/98:90, s. 158. 
21 Se Michanek och Zetterberg, 2017, s. 483, 486. Håll i detta sammanhang även principen om lex specialis i 

minnet. 
22 Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren ”Huvuddragen i PBL och 

anslutande miljölagstiftning” under rubriken ”Miljöbalkens tillämpning vid prövning av ärenden enligt 
PBL”. 

23 Se Michanek och Zetterberg, 2017, s. 489. 
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eller områdesbestämmelser. I 4 kap. 2-5 § PBL stadgas de situationer när kommunerna har en 

skyldighet att upprätta en detaljplan. Detta s.k. detaljplanekrav föreskriver att kommunen 

prövar ett markområdes lämplighet för exploatering. Exploateringen består enligt 4 kap. 2 § 

PBL i huvudsak av bebyggelse, byggnadsverk, och bebyggelsemiljöns utformning avseende 

nya områden samt bebyggelse som ska förändras eller bevaras. Enligt 4 kap. 3 § PBL ska 

kommunen även detaljplanereglera ett markområdes lämplighet för vindkraft. Slutligen ska 

kommunen enligt 4 kap. 5 § PBL detaljplanereglera gränserna för bl.a. allmänna platser, 

användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 

bestämma användningen av bl.a. kvartersmark. Genom hänvisningen till MB:s 

hushållningsregler garanteras alltså att marken används på det sätt som är mest lämpligt.24 

Kort ska också nämnas detaljplanens syften. Ett av syftena med ÄPBL:s plansystem var 

att skapa gemensamma förutsättningar för byggande i hela landet för att byggprocessen skulle 

se liknande ut och ta liknande hänsyn i hela landet.25 Nuvarande detaljplanereglering syftar 

dessutom till att reglera markanvändning, markförändring, och bebyggelse. Den syftar även 

till att reglera bevarandet av byggnader och bebyggelsemiljöer.26 När en detaljplan vunnit 

laga kraft utgör planen ett rättsligt bindande dokument som både enskilda fastighetsägare och 

kommunen ska förhålla sig till. Att detaljplanen blir rättsligt bindande betyder bl.a. att 

ansökningar om bygglov som stämmer överens med planen normalt inte får vägras 

fastighetsägaren. Detaljplanen medför alltså byggrätter för de enskilda markägarna och 

uppställer därmed tydliga regler för markanvändningen inom en kommun.27 

Mot bakgrund av exemplet i avsnitt 1.1 innebär det som sagts i förevarande avsnitt att 

kommunen ska bedöma huruvida marken är lämplig för byggherrens tänkta exploatering. 

 

2.2 Detaljplanen – något närmare om kommunens rätt och skyldigheter 
Detaljplanekravet regleras som sagts i 4 kap. 2-5 §§ PBL. Grovt uttryckt kan sägas att det 

innebär att staten kräver att kommunen i vissa situationer ska bedöma ett markområdes 

lämplighet för exploatering genom en detaljplan.28 Det framgår av exemplet i avsnitt 1.1 att 

byggherren önskar att handelsområdet detaljplaneläggs för att byggherren ska erhålla stöd för 

genomförandet av sitt projekt. För att kunna presentera hur en detaljplan genomförs måste 

detaljplanens innehåll – såväl obligatoriskt som frivilligt – först redogöras för. 

                                                
24 Prop. 2009/10:170, s. 191.  
25 SOU 2013:34, s. 77.  
26 SOU 2013:34, s. 81.  
27 Prop. 2009/10:170, s. 194. 
28 Prop. 2009/10:170, s. 193. 
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2.2.1 Detaljplanens obligatoriska innehåll  
I 4 kap. 5, 7 och 21 §§ PBL presenteras detaljplanens obligatoriska innehåll.29 Enligt 4 kap. 5 

§ PBL ska en detaljplan ange och bestämma gränserna för bl.a. allmänna platser, bestämma 

användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 

bestämma användningen av bl.a. kvartersmark. I 4 kap. 7 och 21 §§ PBL föreskrivs att 

kommunen som utgångspunkt ska vara huvudman för allmänna platser, och att det ska finnas 

en genomförandetid för detaljplanen på mellan fem och femton år. Genomförandetiden 

räknas, enligt 4 kap. 21 § PBL, från den dag då detaljplanen vinner laga kraft, d.v.s. från den 

tidpunkt då det inte längre är möjligt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan.  

Vad som utgör en allmän plats definieras i 1 kap. 4 § PBL som en gata, väg, park, ett 

torg eller annat område, som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Även 

kvartersmark definieras i 1 kap. 4 § PBL. Där framgår att kvartersmark är mark som inte ska 

vara allmän plats eller vattenområde. Fastighetsägaren råder i princip ensam över 

kvartersmark. Kvartersmark innefattar dels områden för enskilt bebyggande, dels områden för 

t.ex. idrotts- och fritidsanläggningar.30 Vattenområde definieras inte i PBL, men exemplifieras 

av departementschefen som t.ex. en hamn eller en badplats.31 

Slutligen är syftet med genomförandetiden att fastighetsägarna ska få tydliga riktlinjer 

för hur de får bebygga sina fastigheter inom den utsatta tiden. Detaljplanen medför som sagts 

en byggrätt (en garanti) för fastighetsägarna att bebygga sina fastigheter i enlighet med 

detaljplanen under tiden denna gäller. För att detaljplanen ska uppfylla sitt syfte – och 

genomföras som bestämts – får kommunen endast i undantagsfall besluta om ändring eller 

upphävande av planen under genomförandetiden utan att de byggrätter som följer av planen 

behöver beaktas.32 

I 4 kap. 30-35 §§ PBL framgår det fysiska innehållet i detaljplanen, d.v.s. sådana kartor, 

redovisningar och beskrivningar som detaljplanen ska innehålla för att planen ska bli tydlig 

och lättförståelig. 

 

2.2.2 Detaljplanens frivilliga innehåll 
Förutom de ovannämnda obligatoriska delarna i detaljplanen har kommunen möjlighet att 

anpassa detaljplanen efter vad situationen kräver.33 I förarbetena till ÄPBL uttalades att de 

                                                
29 Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 5 § PBL. 
30 Prop. 1985/86:1, s. 155. 
31 Prop. 1985/86:1, s. 155. 
32 Prop. 1985/86:1, s. 158. 
33 Jfr prop. 1985/86:1, s. 154. 
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obligatoriska detaljplanebestämmelserna bör vara så få som möjligt för att planerna ska kunna 

vara flexibla och praktiskt användbara i olika typer av det lokala planeringsarbetet.34 De 

frivilliga bestämmelserna är följaktligen långt fler än de obligatoriska. 

Det frivilliga innehållet i en detaljplan återfinns i 4 kap. 6-18 a §§ PBL – med undantag 

från 4 kap. 7 § PBL – och ger kommunen möjlighet att reglera det mesta i anslutning till 

markanvändning, från viss infrastruktur till placering av byggnadsverk och tomter. För 

uppsatsen är bl.a. 4 kap. 11 § PBL relevant som ger kommunen möjlighet att reglera 

bebyggandets omfattning över och under markytan, byggnaders användning, och andelen 

lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader, samt lägenheternas storlek. Kommunen i avsnitt 

1.1 använder nämligen sin rätt enligt 4 kap. 11 § PBL och anpassar detaljplanen i enlighet 

med de ritningar byggherren lämnat i samband med begäran om planbesked. Enligt 4 kap. 11 

§ PBL får alltså kommunen anpassa detaljplanen så att den stämmer överens med den 

omfattning, placering, och utformning som byggherren önskar för sina planerade byggnader 

på området. Definitionerna av bebyggandets omfattning över och under markytan finns i 1 

kap. 3-4 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) och konkretiseras i bl.a. begreppet 

byggnadshöjd.35  

Vad gäller byggnaders användning kan sammanfattande sägas att kommunen har 

möjlighet att i detaljplanen bestämma om byggnader ska användas som bostäder, kontor, 

samlingslokal, garage, industri, handel, eller för allmänt ändamål.36 För att garantera en 

effektiv och konkurrenskraftig handel uttalade departementschefen att vissa riktlinjer fick 

läggas ut i detaljplanen för att precisera handeln om det fanns särskilda skäl för det, t.ex. för 

att dra en skarp gräns mellan handelsområden och industriområden. 37  Dessa skäl för 

precisering av handeln gäller fortfarande.38 I förhållande till exemplet i avsnitt 1.1 innebär 

kommunens möjlighet att bestämma byggnaders användning, att användningen för 

byggherrens planerade köpcentrum kan garanteras i detaljplanen. 

Även 4 kap. 14 § PBL som behandlar kommunens möjlighet till begränsningar av 

utgivande av bygglov vid en väsentlig ändring av marken är relevant för denna uppsats. Syftet 

med paragrafen är att den som avser vidta en åtgärd ska se till att vissa av kommunen 

uppställda villkor för medgivande av bl.a. bygglov är uppfyllda för att aktören ska kunna 

                                                
34 Prop. 1985/86:1, s.154. 
35 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 4 § PBL under rubriken 

”Byggnadshöjd”. 
36 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 11 § punkt 2.  
37 Prop. 1985/86:1, s. 577. 
38 Prop. 1996/97:34, s. 16; Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) kommentaren till 4 kap. 11 

§ punkt 2. Jfr också 4 kap. 37 § PBL. 
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genomföra detaljplanen. Paragrafen förutsätter att de villkor som kommunen ställer upp har 

ett samband med planens ändring av markanvändningen.39 De villkor som kommunen kan 

ställa i detaljplanen för att meddela lov vid en väsentlig ändring av marken är 1) att viss 

infrastruktur som kommunen inte ska vara huvudman för har kommit till stånd, 2) att ett visst 

byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om eller fått den ändrade användning som anges i 

planen, 3) att utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats, 4) att markens 

lämplighet för bebyggelse säkerställts genom att nödvändiga saneringsåtgärder vidtagits, och 

5) att bulleråtgärder vidtagits. I avsnitt 1.1 ingick kommunen och byggherren 

genomförandeavtal för att byggherren skulle uppföra vissa anläggningar på handelsområdet. 4 

kap. 14 § PBL kan i detta sammanhang användas som ett påtryckningsmedel gentemot 

byggherren för att se till att byggherren faktiskt vidtar de avtalade åtgärderna. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att regleringen angående detaljplanens frivilliga 

innehåll är viktig för kommunen i exemplet i avsnitt 1.1 eftersom de bestämmelser som 

återfinns i 4 kap. 6-18 a §§ PBL innebär att kommunen fullständigt kan anpassa detaljplanen 

till byggherrens tänkta projekt. 

 

2.2.3 Något om kommunalt huvudmannaskap  
Enligt 4 kap. 7 § PBL är kommunen, som utgångspunkt, huvudman för gator och allmänna 

platser. Det är enligt 6 kap. 21 § PBL därför kommunen som ansvarar för underhållet av gator 

och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Motsatsen är att kommunen i 

detaljplanen beslutat att fastighetsägarna ska ansvara för anläggandet och skötseln av 

allmänna platser, ett beslut om s.k. enskilt huvudmannaskap.40  

Av 6 kap. 24 § PBL framgår att kommunen kan besluta att fastighetsägarna i det 

aktuella området ska bekosta åtgärder avsedda att tillgodose områdets behov av bl.a. allmänna 

platser. Att påföra fastighetsägarna kostnader för anläggningsåtgärder hänger samman med 

det inte ogrundade antagandet att en fastighet också ökar i värde i och med en förbättrad 

transportinfrastruktur.41 Genom 6 kap. 25 § PBL ges kommunen en möjlighet att istället för 

att tillämpa 6 kap. 24 § PBL och fördela kostnaderna för allmänna platser på fastighetsägarna 

i området, fördela kostnaderna på de fastigheter som ligger vid den allmänna platsen.42 

                                                
39 Prop. 1985/86:1, s. 589. 
40 SOU 2012:91, s. 66. 
41 Se nedan avsnitt 2.5.1. 
42 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 25 § PBL. För allmän plats 

se ovan avsnitt 2.2.1. eller 1 kap. 4 § PBL.  
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För det fall kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och gator kan alltså 

kommunen besluta att det likväl är fastighetsägarna som ska bekosta anläggningsåtgärder. I 

praktiken innebär det att kommunen får allmänna platser eller gator anlagda utan att 

kommunens ekonomi påverkas.  

 

2.3 Planbesked och enskildas initiativrätt till förändring av detaljplan 
En förändring av detaljplanen kan initieras av en enskild aktör. Enligt 5 kap. 2-5 §§ PBL ska 

kommunen, inom fyra månader, meddela planbesked om planbesked begärs av någon som 

avser vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, förändras, eller upphävs. I 

planbeskedet ska kommunen redogöra för sin avsikt att inleda eller att inte inleda en 

planläggning av det aktuella markområdet. Om kommunen meddelar att den avser inleda en 

planläggning ska tidpunkten då planläggningen kan antas vara genomförd anges. Om 

kommunen meddelar att den inte avser inleda en planläggning ska det följa en motivering 

med planbeskedet. Enligt 12 kap. 8 § 1 p. PBL får byggnadsnämnden ta ut en avgift för beslut 

om planbesked.  

Reglerna om planbesked infördes med 2010 års PBL.43 De nu gällande bestämmelserna 

bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) och infördes för att förenkla de 

administrativa processerna innan en detaljplan antas. Regeringen menade att de flesta planer 

2004 initierades av privata exploatörer och hänvisade då till ett uttalande från Sveriges 

Byggindustrier.44 På grund av de privata aktörernas redan aktiva roll för att förändra bl.a. 

detaljplanerna, och för att göra det tydligare för exploatörerna huruvida kommunen avser 

inleda en detaljplaneprocess eller inte, samt för att göra detaljplaneprocessens 

inledningsskede mer effektivt, föreslog alltså regeringen att införa bestämmelserna om 

planbesked. Syftet var således att de som ämnar vidta en åtgärd som kan komma att påverka 

eller kräva en detaljplan ska ha rätt att få ett tydligt och snabbt besked på om kommunen 

avser inleda en planläggning för att kunna gå vidare med sin egen planering, genom att det 

ställs formella krav på skyndsamhet i förfarandet.45  

Som framgår av lagtexten finns inte något krav på särskilda egenskaper hos den som 

begär ett planbesked. Regeringen uttalade att det enda kravet som bör ställas på den som 

begär ett planbesked är att initiativtagaren har förmåga att axla en roll vid genomförandet av 

                                                
43 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) kommentaren till 5 kap. 2 § PBL. 
44 Prop. 2009/10:170, s. 225. 
45 Prop. 2009/10:170, s. 226, 229; SOU 2008:68, s. 127-128.  



19 
 

planen. Med detta menade regeringen att kommunen måste få konkreta möjligheter att 

bedöma förutsättningarna för hur detaljplanen kan komma att genomföras.46 Som tidigare 

konstaterats ska detaljplanerna genomföras inom föreskriven tid så att den markanvändning 

som planen medger också verkställs.47 Detta ger stöd åt en ordning som kräver att den som 

begär ett planbesked också spelar en roll i genomförandet av detaljplanen.48  

Själva begäran om planbesked ska enligt 5 kap. 3 § PBL vara skriftlig och innehålla en 

beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med åtgärden. Även byggnadsverkets planerade 

karaktär avseende bl.a. höjd, användningsområde, och övriga omfattning ska framgå av 

begäran. Det är dock frivilligt för den som begär ett planbesked att lämna ytterligare 

handlingar till kommunen. Om man lämnar ytterligare uppgifter bör man ha i åtanke att det 

finns en risk att detaljplaneprocessen låser sig, även om ett gediget underlag likväl skulle 

kunna innebära att kommunens handläggningstid kortas.49 Som framgår av avsnitt 1.1 var 

byggherrens begäran om planbesked väldigt detaljerad, samtidigt som kommunen lyckades 

anta en detaljplan som fullständigt motsvarade byggherrens begäran om planbesked. 

Det framgår av förarbetsuttalanden att det inte anses nödvändigt att underrätta 

fastighetsägaren om att det begärts ett planbesked som kan påverka dennes fastighet, eftersom 

det normalt är fastighetsägaren som gör begäran. Det konstateras också att planbeskedet inte 

har några rättsverkningar gentemot fastighetsägaren eftersom planbeskedet endast innebär ett 

beslut avseende huruvida kommunen tänker inleda en planläggning eller inte. Om det skulle 

vara så att kommunen lämnar ett positivt planbesked och således inleder planläggning 

kommer fastighetsägaren informeras i enlighet med bl.a. samrådsbestämmelserna i 5 kap. 11 

§ PBL. 50 

Ett positivt planbesked innebär således att kommunen förbinder sig att inleda en 

planläggning med en viss inriktning.51 Det är inte samma sak som att kommunen förbinder sig 

att se till att en detaljplan med den av initiativtagaren önskade utformningen utformas och 

antas. Kommunen kan i ett inledande skede meddela ett positivt planbesked för att i ett senare 

skede inse att en förändring av detaljplanen i enlighet med initiativtagarens begäran inte är 

möjlig att genomföra p.g.a. t.ex. olika miljöhänsyn som ska tas.52 Ett planbesked är således ett 

preliminärt och icke rättsligt bindande besked om att kommunen avser inleda en 
                                                
46 Prop. 2009/10:170, s. 227. 
47 Se också nedan avsnitt 2.5. 
48 Mer om detta nedan i avsnitt 2.4.1. 
49 Prop. 2009/10:170, s. 227. 
50 Prop. 2009/10:170, s. 227-228. 
51 Prop. 2009/10:170, s. 229. 
52 Prop. 2009/10:170, s. 229, 439-441. Se även Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) 

kommentaren till 5 kap. 5 § PBL. 
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planläggning, inte en garanti för att initiativtagarens förslag på detaljplaneförändring blir 

verklighet.53 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas följande. En enskild aktör, som kan vara 

fastighetsägaren eller någon annan (t.ex. en byggherre, för definition se 1 kap. 4 § PBL), kan 

begära att kommunen lämnar ett planbesked angående huruvida kommunen avser inleda en 

planläggning. Begäran som den enskilda aktören lämnar till kommunen ska vara skriftlig och 

så pass detaljerad att kommunen kan ta ställning till åtgärden. Aktören måste dessutom kunna 

axla en roll i genomförandet av åtgärden, d.v.s. i genomförandet av detaljplanen, för att 

kommunen ska kunna avgöra om den vill inleda en planläggning och om det således är 

intressant att förändra en del av markanvändningen i sådan utsträckning som den enskilde 

önskar. Till syvende och sist handlar det alltså i stor utsträckning om kommunens vilja att 

genomföra det aktuella projektet i enlighet med den enskilde aktörens begäran. 

 

2.4 Antagande av detaljplan 
En detaljplan gäller, enligt 4 kap. 38 § PBL, till dess den ändras eller upphävs. De 

bestämmelser som gäller för ändring av detaljplan gäller således också för antagande av 

detaljplan, varför det är tillräckligt att beskriva antagandet av en detaljplan. Utgångspunkten 

är att en detaljplan inte får ändras under genomförandetiden om någon fastighetsägare 

motsätter sig detta, 4 kap. 39 § PBL.54  

Förfarandet för att anta en detaljplan regleras i 5 kap. PBL. Utgångspunkten är, enligt 5 

kap. 27 § PBL, att en detaljplan antas av kommunfullmäktige. Enligt 5 kap. 6 § PBL ska 

kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått förslaget och låtit det granskas av alla som 

vill granska det, företrädesvis länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten (d.v.s. granskning 

enligt 5 kap. 21-22 a §§ PBL), innan detaljplanen antas.  

För att uppnå större koherens mellan regeringsformen, kommunallagen (1991:900) 

(KL)55 och PBL ändrades 5 kap. 27 § PBL den 1 juli 2017. Sedan den 1 juli 2017 får därför 

kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan om 

denna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot bakgrund av det 

ökade bostadsbehovet till år 2025, uttalade regeringen att en möjlighet till delegation för att 

anta detaljplaner var önskvärd och att denna delegationsmöjlighet i högre grad måste likna 

                                                
53 SOU 2008:68, s. 134.  
54 Se mer avsnitt 2.4.1 nedan. 
55 KL ersätts av den nya kommunallagen (2017:725) 2018-01-01. 
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KL:s delegationsmöjligheter för att effektivisera handläggningen av detaljplaneärenden.56 

Härigenom gjordes äldre praxis som bygger på förarbetsuttalanden från ÄPBL och 1977 års 

kommunallag överflödig avseende vilka planer som anses ha principiell beskaffenhet eller 

annars är av större vikt. Regeringen uttalade istället att sådana planförslag som enligt 5 kap. 7 

§ PBL inte är i överensstämmande med gällande översiktsplan eller länsstyrelsens 

granskningsyttrande, som är av betydande intresse för allmänt intresse eller i övrigt är av stor 

betydelse, eller är ett sådant förslag som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska 

anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta är sådana planförslag 

som, enligt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015, ska handläggas som ett utökat 

förfarande.57 Således bör alltså kommunen kunna delegera antagandet av planförslag som 

stämmer överens med gällande översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande över 

översiktsplanen, som inte är av betydelse för allmänt intresse eller i övrigt är av stor 

betydelse, eller som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, till 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden för att effektivisera detaljplaneförfarandet. Det är 

alltså inte troligt att kommunfullmäktige kan delegera antagandet av detaljplaner för sådana 

projekt som exemplet i avsnitt 1.1, eftersom exemplet torde kräva en detaljplan av principiell 

beskaffenhet. 

 

2.4.1 Ändring av detaljplanen under genomförandetiden 
Trots att utgångspunkten, som framgår av 4 kap. 39 § PBL, är att detaljplanerna inte får 

ändras under genomförandetiden om berörda fastighetsägare motsätter sig ändringen, finns 

vissa undantagssituationer. Enligt paragrafen är det möjligt att förändra en detaljplan trots att 

berörda fastighetsägare motsätter sig förändringen då upphävandet av detaljplanen behövs 

p.g.a. nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen, 

eller för att införa bestämmelser om fastighetsindelning enligt 4 kap. 18 § 2 st. PBL. Om 

detaljplanen förändras utan fastighetsägarens samtycke ska de fastighetsägare som berörs av 

förändringen kompenseras för den skada förändringen medför, enligt 14 kap. 9 § PBL.58 Av 

RÅ 2002 ref. 65, och däri gjorda rättsfallshänvisningar, framgår att Högsta 

förvaltningsdomstolen konkretiserat begreppet ”berörda fastighetsägare” till att omfatta såväl 

de fastighetsägare som innehar en fastighet inom det område som ändringen tar sikte på, som 

fastighetsägare som indirekt påverkas. Det är således inte ett krav att fastighetsägaren 

                                                
56 Prop. 2016/17:151, s. 40-41. 
57 Prop. 2016/17:151, s. 42. 
58 Se också prop. 2014/15:122, s. 29-30. 
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påverkas genom t.ex. minskad byggrätt för att fastighetsägaren ska anses vara berörd och 

därmed kan motsätta sig en ändring av detaljplanen.59 Om berörda fastighetsägare inte 

motsätter sig ändringen av detaljplanen under genomförandetiden får den såklart ändras. 

Syftet med att bara undantagsvis tillåta förändringar av en gällande detaljplan hänger 

samman med att detaljplanen garanterar en byggrätt för fastighetsägarna. Om det hur som 

helst skulle vara möjligt för kommunen att mot fastighetsägarnas vilja förändra en gällande 

detaljplan hade genomförandet av densamma äventyrats. Den byggrätt som detaljplanen 

medför måste dock utnyttjas av fastighetsägaren inom detaljplanens genomförandetid genom 

att fastighetsägaren söker ett bygglov inom tiden.60 

Som konstaterats ovan är det oftast fastighetsägaren som initierar en förändring av 

detaljplanen genom att begära att kommunen meddelar ett planbesked. Det är alltså sällan ett 

problem att ändra en detaljplan trots att genomförandetiden inte löpt ut.61 

 

2.5 Genomförande av detaljplanen 
Hur en antagen detaljplan genomförs framgår av 6 kap. PBL. Genomförandet av detaljplanen 

är inte avhängigt hur själva detaljplanen initierats. Det spelar alltså ingen roll om det är en 

enskild aktör eller kommunen som har initierat ett antagande eller en förändring av 

detaljplanen vad gäller genomförandet av densamma; finns det en detaljplan ska den 

genomföras inom genomförandetiden.62  

Enligt 6 kap. 2 § PBL ska genomförandet av detaljplanen grundas på den 

planbeskrivning som kommunen gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§ PBL. 4 kap. 31 § PBL är 

främst en erinran om att en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras ska 

bifogas till planen.63 I 4 kap. 33 § PBL får istället planbeskrivningen sitt innehåll, där första 

styckets tredje punkt föreskriver att planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av hur 

planen är avsedd att genomföras. I paragrafens sista stycke konkretiseras plangenomförandet 

ytterligare något genom att det av redovisningen ska framgå de ”organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras 

                                                
59 Se också Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) kommentaren till 4 kap. 39 § PBL under 

rubriken ”Berörda fastighetsägare – Första stycket”. 
60 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 39 § PBL under rubriken 

”Första stycke”.  
61 Jfr Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 39 § PBL under 

rubriken ”Berörda fastighetsägare”.  
62 Jfr ovan avsnitt 2.2.1. och 4 kap. 21 § PBL. 
63 Prop. 2009/10:170, s. 434. 
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på ett samordnat och ändamålsenligt sätt”. Där stadgas också att det i planbeskrivningen ska 

framgå vilka konsekvenser som nu nämnda åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda.  

Regeringen definierar plangenomförandet som alla de åtgärder som vidtas för att få till 

stånd det som lagts fram i planer och beslut om markanvändning. Plangenomförandet är alltså 

beroende av planens syfte.64 

Som nämnts ovan i avsnitt 2.4.1 måste den byggrätt som detaljplanen för med sig 

utnyttjas inom genomförandetiden. Om byggrätten inte utnyttjas och fastigheten inte har 

bebyggts på ett sätt som i huvudsak stämmer överens med detaljplanen vid 

genomförandetidens utgång får kommunen lösa in marken, vilket framgår av 6 kap. 15 § 

PBL. Det kan således inte sägas att fastighetsägaren måste genomföra detaljplanen, men den 

fastighetsägare som inte i huvudsak uppfyller det detaljplanen föreskrivit inom 

genomförandetiden riskerar att mista sin mark till kommunen. Det kan alltså sägas att det 

finns en förväntan på fastighetsägarna att genomföra detaljplanen inom föreskriven tid.65 

 

2.5.1 Exploateringsavtal och markanvisning 
Ett sätt för kommunen att se till att delar av detaljplanen genomförs som avsetts är att 

kommunen ingår exploateringsavtal och markanvisningsavtal med fastighetsägare och 

byggherrar. Enligt 4 kap. 33 § PBL ska, sedan den 1 januari 2015, de exploateringsavtal som 

kommunen avser ingå, och sedan 1 januari 2016, de markanvisningar som avses genomföras i 

samband med detaljplanen redovisas i planbeskrivningen. 66  Exploateringsavtal och 

markanvisningar är två typer av genomförandeavtal för att verkställa och genomföra 

detaljplanen och se till att det som förutsätts byggas enligt detaljplanen också byggs.67  

Exploateringsavtal och markanvisning definieras i 1 kap. 4 § PBL. Där framgår att ett 

exploateringsavtal är ett avtal om genomförande och medfinansieringsersättning mellan 

kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare avseende icke kommunalägd mark. 

Avtal mellan kommunen och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur omfattas 

dock inte av begreppet exploateringsavtal. Exploateringsavtalen avser således kommunens 

möjligheter att genomföra detaljplanen på privat mark. 

Exploateringsavtalens närmare innehåll återfinns i 6 kap. 39-42 §§ PBL. Enligt 6 kap. 

40 § PBL kan ett exploateringsavtal reglera byggherrens åtaganden att vidta eller finansiera 

bl.a. anläggning av gator och andra allmänna platser. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att 

                                                
64 Prop. 2013/14:126, s. 132. 
65 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 21 § PBL. 
66 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 33 § 3 st. PBL. 
67 Prop. 2014/15:122, s. 46. 
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genomföra detaljplanen och stå i rimligt förhållande till byggherrens nytta av planen. Med 

nytta avses ekonomisk nytta, och det är tillräckligt att planen medför någon ekonomisk nytta 

för byggherren för att ett exploateringsavtal ska kunna ingås. Kravet på nytta medför alltså en 

begränsning av kommunens handlingsutrymme; det är inte möjligt för kommunen att tvinga 

fram ett exploateringsavtal med en byggherre eller en fastighetsägare utan att planen 

genererar någon nytta för densamme.68 För det mesta innebär en detaljplaneläggning att 

fastigheterna som omfattas av planen ökar i värde i och med de ökade byggförutsättningarna 

som planen för med sig. 69  Att en plan medför ekonomisk nytta för byggherren eller 

fastighetsägaren kan alltså förutsättas. 

I 6 kap. 39 § PBL stadgas att den kommun som avser ingå exploateringsavtal ska anta 

riktlinjer för avtalen som anger utgångspunkter och målen för avtalen. Vidare stadgas att 

dessa riktlinjer ska avse kommunens grundläggande principer för i huvudsak 

kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplaner. Syftet med att anta generella riktlinjer 

för hur kommunen ingår exploateringsavtal är att öka öppenheten i detaljplaneprocessen.70 

Genom att i lagtext kräva att kommunen öppet redovisar sina avsikter med ett eventuellt 

exploateringsavtal kommer också exploatören veta vad som väntar inför eventuella 

förhandlingar om exploateringsavtal, samt vilka kostnader ett åtagande i ett exploateringsavtal 

medför. Den obalans som funnits mellan kommunen och byggherren kommer då jämnas ut. 71 

Som sagts i avsnitt 1.1 begär byggherren ett planbesked avseende huruvida 

planläggning avses inledas i överensstämmelse med byggherrens vilja att anlägga ett 

handelsområde. Kommunen meddelar byggherren att den avser inleda planläggning. I 

samband härmed, och i enlighet med kommunens sedan tidigare fastslagna riktlinjer för 

exploateringsavtal, ingår byggherren och kommunen ett exploateringsavtal som kräver att 

byggherren uppför erforderliga gator och tillräcklig vattenförsörjning på handelsfastigheten 

(som byggherren sedan tidigare äger). Exploateringsavtalet kan ingås eftersom det innehåller 

krav som står i rimligt förhållande till den nytta byggherren erhåller av planen, i och med att 

byggherren kan uppföra sitt köpcentrum på handelsfastigheten.  

Ett exploateringsavtal syftar alltså till att reglera förhållandet mellan byggherren och 

kommunen och tydliggöra parternas förpliktelser om utförande av olika åtgärder, och 

finansieringen av dessa. Ofta reglerar exploateringsavtalen bl.a. hur utformningen av 

                                                
68 Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 40 § PBL. 
69 Prop. 2009/10:170, s. 251. 
70 Prop. 2013/14:126, s. 150; Didón m.fl. Plan- och bygglagen m.m. (1 juli 2016, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 

39 § PBL. 
71 Se prop. 2013/14:126, s. 150-151.  
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allmänna platser ska bli, en tidsplan för exploateringens genomförande, och byggherrens 

ansvar för uppförande av kommunala anläggningar.72 

Sedan 1 april 2017 ska ett exploateringsavtal också omfatta medfinansieringsersättning. 

Begreppet definieras i 1 kap. 4 § PBL som en ”ersättning som en byggherre eller 

fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av 

en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett 

landsting ansvarar för”. Att exploateringsavtalen också ska omfatta 

medfinansieringsersättning har sin grund i den förväntade värdeökningen som 

transportinfrastruktur till fastigheter medför. Regeringen uttalade att privata aktörer som 

gynnas av offentliga investeringar i infrastruktur också ska ”återföra delar av det ökade värdet 

till samhället”.73 Vidare konstaterade regeringen att fastighetens förväntade värdeökning 

p.g.a. detaljplaneläggningen gör att fastighetsägaren kan räkna med ett större ansvar för att 

erforderliga åtgärder vidtas.74 Medfinansieringsersättning är alltså en del i ett framförhandlat 

avtal mellan kommunen och byggherren/fastighetsägaren om att denne ska ersätta kommunen 

för den medfinansiering till transportinfrastruktur som kommunen finansierar tillsammans 

med staten eller landstinget. Ersättningen som fastighetsägaren ska utge baseras på den 

förväntade värdeökningen på fastigheten som transportinfrastrukturen medför.75  

Vad gäller markanvisning är denna process inte särskilt reglerad. 76  Själva 

markanvisningsavtalet är dock definierat som en option77 för en byggherre att förhandla med 

kommunen om överlåtelse av kommunalägd mark under en viss tid och under vissa villkor, 

vilket framgår av 1 § lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

(markanvisningslagen), och 1 kap. 4 § PBL. Fastighetsöverlåtelsen är beroende av 

byggherrens avsikt och förmåga att genomföra det planerade projektet i enlighet med 

detaljplanen. Genom ett markanvisningsavtal förhandlar kommunen och byggherren om en 

fastighets utformning för att kommunen därefter ska överlåta fastigheten till byggherren som 

ska genomföra detaljplanen. Själva optionen att förhandla med kommunen om fastighetens 

utformning ger på det viset byggherren möjlighet att avsätta tid och medel för att projektera 

en anläggning med insikt om att kommunen önskar att projektet genomförs.78 Ett avtal om 

markanvisning ger således en stabilitet för både kommunen och för byggherren. 

                                                
72 Kalbro & Lindgren, 2015, s. 134-135. 
73 Prop. 2016/17:45, s. 14. 
74 Prop. 2016/17:45, s. 15. 
75 Prop. 2016/17:45, s. 16. 
76 SOU 2015:105, s. 160. 
77 Förköpsrätt, eller i detta fall en ensamrätt.  
78 SOU 2015:105, s. 157.  
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Markanvisningen avslutas som sagts genom överlåtelse av kommunalägd mark till 

byggherren, men den option som byggherren ges att förhandla om överlåtelse innebär ingen 

skyldighet för varken kommunen eller byggherren att fullfölja överlåtelsen.79 

Precis som för exploateringsavtal ska kommunen ha riktlinjer för hur markanvisning 

kan ske. I 2 § markanvisningslagen stadgas att riktlinjerna ska innehålla utgångspunkter och 

mål, handläggningsrutiner, och grundläggande villkor för markanvisningar. Även principerna 

för markprissättning ska framgå av dessa riktlinjer. Med ”utgångspunkter och mål” menade 

regeringen att kommunen ska framlägga principer om fördelningen av detaljplanens 

genomförandekostnader och –intäkter. I begreppet genomgörandekostnader och –intäkter 

innefattas även övriga förhållanden av betydelse för den konsekvensbedömning som görs vid 

ingående om över- eller upplåtelse av mark.80  

Det finns många olika sätt för kommunen att ingå markanvisningsavtal. I ett försök att 

beskriva de olika sätten har de yttersta ramarna för markanvisningsavtalen ansetts vara 

antingen anbudsförfarande eller direktanvisningar.81  

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika anbudsförfarandena bygger på att kommunen 

har en önskan om att ett område ska exploateras, utan att kommunen med nödvändighet 

preciserat den önskade områdesanvändningen ytterligare. Olika intressenter – byggherrar, 

byggföretag o.s.v. – inkommer därefter med projektförslag till kommunen om hur området 

kan exploateras, varefter kommunen väljer det förslag som anses mest lämpligt.82 Ett sätt att 

få in anbud för avtal om markanvisningar genom ett anbudsförfarande är att arrangera s.k. 

markanvisningstävlingar. Vid markanvisningstävlingar har kommunen ofta en grundläggande 

idé om hur området ska utformas med hänsyn till miljö, energiförbrukning och utseende som 

ytterligare kompletterats med fler kriterier som anbudsgivarna formar sitt projekt utifrån.83 

Den vanligaste metoden för markanvisningar är dock inte anbudsförfarande, utan 

direktanvisningar. 84  En direktanvisning kan initieras genom att byggherren begär ett 

planbesked av kommunen för en idé avseende exploateringen av området.85 Det finns dock 

konkurrensmässiga betänkligheter med direktanvisningar, i och med att kommunens 

erfarenheter från tidigare anvisningar, byggherrar och projekt mycket väl kan spela in när en 

byggherre själv initierar ett markanvisningsavtal. Konkurrensverket har uttalat att det ur 

                                                
79 SOU 2015:105, s. 161. 
80 Prop. 2013/14:126, s. 229. 
81 SOU 2015:105, s. 158. 
82 SOU 2015:105, s. 158. 
83 SOU 2015:105, s. 158.  
84 SOU 2015:105, s. 159. 
85 Jfr exemplet ovan i avsnitt 1.1. 
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konkurrensmässig synpunkt är mer fördelaktigt att anordna markanvisningstävlingar än att 

genomföra direktanvisningar.86  

Markanvisningsprocessen är tänkt att utmynna i en marköverlåtelse från kommunen till 

byggherren där själva villkoret för överlåtelsen är att detaljplanen vinner laga kraft för att 

byggherren sedan ska kunna genomföra den. 87  Det är emellertid inte ett krav att 

markanvisningsavtalet omfattar genomförandebestämmelser.88 För att kommunen ska vara 

helt säker på att detaljplanen faktiskt kommer att genomföras i enlighet med markanvisningen 

måste dock kommunen ingå ett exploateringsavtal med byggherren som reglerar byggherrens 

åtaganden för uppförandet av t.ex. vägar och gator. 89  Överlåtelsen sker som övriga 

fastighetsöverlåtelser i enlighet med jordabalkens 4 kapitel med uppfyllandet av erforderliga 

formkrav.90 I samband med att detaljplanen förändrats, och en byggrätt således genererats för 

den nya markägaren byggherren, anses själva markanvisningen avslutad.91 Genom ett i 

enlighet med detaljplanen godkänt bygglov kan byggherren därefter genomföra detaljplanen 

som utarbetats tillsammans med kommunen, genom att bebygga fastigheten.  

I avsnitt 1.1 genomför som sagts kommunen och byggherren en markanvisning med 

efterföljande exploateringsavtal avseende bostadsfastigheten, och endast en markanvisning 

avseende hotellfastigheten. 

Följande kan sägas för att sammanfatta de två genomförandeavtalen. De båda 

genomförandeavtalen reglerar åtaganden för byggherrar, fastighetsägare och kommunen för 

att detaljplanen ska kunna genomföras som avsetts. 2015 uttalade regeringen att en av 

skillnaderna mellan exploateringsavtalen och markanvisningsavtalen är att det förstnämnda 

alltid tecknas före detaljplanens antagande men att det sistnämnda kan tecknas antingen före 

eller efter detaljplanen antagits (det kan alltså redan existera en detaljplan när kommunen och 

en byggherre ingår ett markanvisningsavtal). Det finns dock ingenting i lagtext som kräver att 

ett exploateringsavtal tecknas före detaljplanens antagande. Vidare uttalade regeringen att en 

viktig skillnad instrumenten emellan är att exploateringsavtalen främst fördelar kostnader 

mellan kommunen och byggherren, medan markanvisningen reglerar värden.92  

                                                
86 SOU 2015:105, s. 159. 
87 Prop. 2013/14:126, s. 228. 
88 Prop. 2013/14:126, s. 227. 
89 SOU 2015:105, s. 162. Se också nedan avsnitt 3.2.4. 
90 SOU 2015:105, s. 161. 
91 SOU 2015:105, s. 160. 
92 Prop. 2014/15:122, s. 50. 
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2.5.2 Att ha en roll i genomförandet av detaljplanen 
Som nämnts ovan har alltså kommunen rätt att ställa krav på att den som begär ett planbesked 

också ska ha en roll i genomförandet av detaljplanen.93 Att ha en roll i genomförandet av 

detaljplanen tar sig uttryck i lagtext på så vis att det i 5 kap. 2 § PBL stadgas att det är den 

som avser vidta en åtgärd som kan begära ett planbesked.94 

Vid en jämförelse mellan genomförandeavtalen och begreppet ”att ha en roll i 

genomförandet” kan följande sägas. Trots att det inte uttryckligen framgår av varken 

förarbetena till bestämmelserna om genomförandeavtalen, eller av praxis som behandlar 

paragraferna, är det inte långsökt att anta att det krav som regeringen ställer på initiativtagaren 

för att denne ska kunna begära ett planbesked – att ha en roll i genomförandet av detaljplanen 

– hör samman med genomförandeavtalen. Min slutsats i detta hänseende är att om kommunen 

kan ställa krav på en fastighetsägare eller en byggherre att denne ska vidta åtgärder för att 

genomföra detaljplanen kan det således konstateras att aktören har en roll i genomförandet av 

detaljplanen. För att kunna sluta ett exploateringsavtal krävs att aktören får någon ekonomisk 

nytta av planen. Med mitt resonemang skulle alltså ekonomisk nytta vara den minsta 

gemensamma nämnaren för vad som krävs för att anses ha en roll i genomförandet av 

detaljplanen och således ha möjlighet att begära ett planbesked. Det kan dock inte uteslutas att 

en förändring av en enskild fastighet rent faktiskt innebär ekonomisk skada trots att 

detaljplanen medför en byggrätt som presumeras höja fastighetens värde. Den gemensamma 

nämnaren skulle därför snarare kunna vara ägande- eller nyttjanderätten (inklusive 

fastighetsägarens godkännande till en begäran om planbesked) till fastigheten. I praxis finns 

stöd för att äganderätten till en fastighet i sig är tillräcklig för att begära ett planbesked.95  

Det är således svårt att med säkerhet säga vad det innebär att ha en roll i genomförandet 

av en detaljplan. Man skulle kunna argumentera för att det är tillräckligt att vara 

fastighetsägare för att det ska vara möjligt att begära planbesked och således ha en roll i 

genomförandet av detaljplanen.96 Att koppla samman genomförandeavtalen med kravet på att 

ha en roll i genomförandet ger dock en utgångspunkt för vilka krav kommunen kan ställa på 

den som begär ett planbesked; det måste finnas ekonomiska förutsättningar att genomföra den 

detaljplan som planbeskedet begärs för.  
                                                
93 Prop. 2009/10:170, s. 227; ovan avsnitt 2.3. 
94 Jfr prop. 2009/10:170, s. 227. 
95 NJA 2016 s. 868. Fallet behandlade dock inte huruvida fastighetsägare kunde begära planbesked, utan om 

byggnadsnämnden haft rätt att avslå en begäran om förhandsbesked enligt PBL enbart på den grunden att 
detaljplaneläggning först skulle ske. Detta med hänsyn till den allmänna proportionalitetsprincipen enligt KL. 
Samtliga instanser utgick dock från att fastighetsägaren haft möjlighet att begära ett planbesked.  

96 Jfr resonemang ovan, samt NJA 2016 s. 868. Se även sakomständigheterna i mark- och miljödomstolens mål 
nr F 2291-13 från Växjö tingsrätt. 
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Sammanfattningsvis måste en fastighetsägare som får en ekonomisk nytta av en plan 

och därför ingår ett exploateringsavtal med kommunen anses ha en roll i genomförandet av 

planen och kan därmed begära ett planbesked. Detsamma torde också gälla för de 

fastighetsägare som har ambitionen att ändra sin egen fastighet i enlighet med det begärda 

planbeskedet. En byggherre som begär planbesked utan att vara fastighetsägare inom det 

aktuella området, torde behöva erhålla någon ekonomisk nytta med planen för att kunna ha en 

roll i genomförandet och därmed ha rätt att begära ett planbesked. En byggherre som ingår ett 

markanvisningsavtal med kommunen och sedermera blir ägare till den av kommunen 

överlåtna marken, måste också anses ha erhållit sådan nytta med planen att byggherren har en 

roll i genomförandet av planen och därmed kan begära ett planbesked redan innan 

överlåtelsen är genomförd. 

 

3 Den svenska upphandlingsrätten 
Med utgångspunkt i exemplet i avsnitt 1.1 ovan uppkommer frågor om offentlig upphandling 

främst då kommunen erhåller anläggningar som kommunen ska vara huvudman för, samt då 

kommunen avtalar med byggherren om att några av lägenheterna ska hyras av socialtjänsten. 

I följande kapitel sker en genomgång av upphandlingsreglerna. Genomgången sker med 

utgångspunkt i svensk rätt. Eftersom den svenska rätten bygger på EU-lagstiftning kommer 

relevant EU-rätt behandlas. Likt kapitel två kommer först upphandlingsreglerna sättas i sitt 

rättsliga sammanhang genom att några av utgångspunkterna för EU:s upphandlingsrätt 

presenteras. Därefter följer ett avsnitt som materiellt behandlar den offentliga upphandlingen.  

 

3.1 Det rättsliga sammanhanget 
Syftet med LOU-direktivet är att stimulera tillväxten och att öka förtroendet för den inre 

marknaden. 97  Enligt skäl (1) LOU-direktivet måste därför medlemsstaternas offentliga 

upphandlingar överensstämma med de delar av EU-rätten som reglerar den inre marknadens 

funktion. Medlemsstaterna ska då ta särskild hänsyn till fri rörlighet för varor, 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna måste härvid också ta 

hänsyn till likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om ömsesidigt 

erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. I skäl (2) LOU-direktivet 

uttalas att offentlig upphandling är ett verktyg för att uppnå konkurrens för att ge små och 

medelstora företag en möjlighet att delta i upphandlingsprocesser. Det uttalas också att den 

                                                
97 Prop. 2015/16:195, s. 292. 



30 
 

offentliga upphandlingen ska se till att offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt, och 

att upphandlingen ska användas för att nå samhälleliga mål.  

Ekonomiskt sett anses upphandlingsreglerna existera för att garantera största möjliga 

effektiva användning av offentliga medel; det offentliga ska, till lägsta möjliga kostnad, 

erhålla bästa kvalitet på den önskade varan eller tjänsten.98 Som en följd av detta krävs 

transparens, vilket förutsätts motverka korruption och nepotism.99 Juridiskt sett kan man 

enkelt uttryckt egentligen nöja sig med att konstatera att de nationella upphandlingsreglerna 

existerar därför att EU-rätten kräver att myndigheter upphandlar, och att syftet med reglerna 

är att öka förtroendet för den inre marknaden.100  

 

3.2 Offentlig upphandling 
Sedan 2016 regleras den offentliga upphandlingen på unionsnivå i ett antal nya direktiv. Det 

för uppsatsen mest relevanta är ovannämnda LOU-direktivet. Regeringen uttalade att 

avseende förhållandet mellan de olika upphandlingslagarna – LOU, lagen (2016:1146) om 

upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2016:1147) om upphandling av 

koncessioner (LUK) – ska de två sistnämnda betraktas som lex specialis i förhållande till 

LOU och ska därför tillämpas framför LOU när det är fråga om ett sådant förhållande som 

regleras i LUF respektive LUK.101 För denna uppsats är, som sagts, LOU den relevanta lagen 

eftersom – som regeringen uttalade – LOU är ”den grundläggande lagen”.102 

LOU-direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska reglera offentliga upphandlingar 

vars värde, exklusive mervärdesskatt, beräknas uppgå till minst de i artikel 4 LOU-direktivet 

uppräknade tröskelvärdena. För Sveriges del har lagstiftaren, liksom vid ÄLOU, gått längre 

än direktivet på så vis att även upphandlingar under tröskelvärdena omfattas av LOU.103 

Beroende på om föremålet för upphandlingen under- eller överstiger direktivets tröskelvärden 

ska endast 19 kap. LOU tillämpas, alternativt ska LOU i sin helhet förutom 19 kap. tillämpas. 

Situationerna när 19 kap. LOU ska respektive inte ska tillämpas framgår av 1 kap. 4 § LOU.  

Utgångspunkten är således att en svensk myndighet som vidtar åtgärder i syfte att 

anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt alltid är skyldig 

att upphandla produkten, om inte inköpet är särskilt undantagen från LOU, vilket framgår av 

                                                
98 Jfr.Bergman m.fl., 2011, s. 38. 
99 Bergman m.fl., 2011, s. 41; skäl (126) LOU-direktivet.  
100 Jfr Bergman m.fl., 2011, s. 41. 
101 Prop. 2015/16:195, s. 379. Se också t.ex. 3 kap. 1 § LOU. 
102 Prop. 2015/16:195, s. 379. 
103 Prop. 2015/16:195, s. 315; se även Bergman m.fl., 2011, s. 68. 
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1 kap. 2 § LOU.104 Med anskaffning förklaras i skäl (4) LOU-direktivet att myndigheten får 

tillgång till fördelarna av byggentreprenaden, varan eller tjänsten, utan att äganderätten med 

nödvändighet har överlåtits. Enligt 5 kap. 6-7 §§ LOU är det inte tillåtet att uppskatta en 

upphandlings värde, eller att dela upp en upphandling, i syfte att hamna under tröskelvärdena 

och på det viset kringgå upphandlingsreglerna. 

En upphandling enligt LOU kan ske på olika sätt. Enligt 6 kap. 1 § LOU är de olika 

upphandlingsformerna sex till antalet; 1) öppet förfarande, 2) selektivt förfarande, 3)-4) 

förhandlat förfarande med respektive utan föregående annonsering, 5) konkurrenspräglad 

dialog, och 6) förfarande för inrättande av innovationspartnerskap. Det är upp till den 

upphandlande myndigheten att inför varje upphandling själv avgöra vilket som är det mest 

lämpade förfarandet för den aktuella upphandlingen.105 De olika upphandlingsformerna, 

förutom det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering, hänger samman med 10 

kap. 1 § LOU. I 10 kap. 1 § LOU stadgas att den upphandlande myndigheten får in anbuden 

genom annonsering. Av annonsen ska det framgå vilket förfarande myndigheten tillämpar. 

Enligt 6 kap. 7, 22, och 33 §§ LOU ska den upphandlande myndigheten fastställa 

föremålet för upphandlingen. Föremålet för upphandlingen fastställs i ett s.k. 

upphandlingsdokument genom att myndighetens behov och kvalitetskrav på varan, tjänsten 

eller byggentreprenaden specificeras. Vidare ska det i upphandlingsdokumentet framgå vilka 

minimikrav som alla anbud ska uppfylla och vilka kriterier myndigheten använder för 

tilldelning av kontrakt. Syftet med upphandlingsdokumentet är att en leverantör ska kunna 

bedöma om den vill vara med i upphandlingsförfarandet utifrån sina egna förutsättningar, 

vilket framgår av 6 kap. 7 § 2 st. och 6 kap. 33 § 2 st. LOU. Enligt 10 kap. 7 § LOU är den 

upphandlande myndigheten skyldig att tillhandahålla upphandlingsdokumenten elektroniskt 

genom att ge potentiella anbudsgivare fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till 

upphandlingsdokumenten. 

EU-domstolen har uttalat att det är de potentiella anbudsgivarna som definierar 

innebörden av förfrågningsunderlaget. Anledningen till att anbudsgivarna har 

tolkningsföreträde avseende innebörden av villkoren i förfrågningsunderlaget är att 

upphandlingsreglerna ska säkerställa att möjliga anbudsgivare får tillgång till sådana kontrakt 

som intresserar dem.106 Det blir en för stor börda för leverantören att försöka utröna vad den 

upphandlande myndigheten menar med förfrågningsunderlaget om detta innehåller otydliga 

                                                
104 Prop. 2015/16:195, s. 314. 
105 Forsberg, 2017, s. 125. 
106 Mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna, p. 52. 
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villkor. Jag menar att denna tolkningsprincip kan jämföras med den svenska 

avtalstolkningsprincipen oklarhetsregeln. Enligt oklarhetsregeln ska ett tvivelaktigt formulerat 

avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret eftersom denna har haft störst 

påverkansmöjlighet på villkoret, 107 vilket till sin innebörd inte är helt olikt EU-domstolens 

uttalande. 

Föremålet för offentlig upphandling enligt LOU är alltså varor, tjänster eller 

byggentreprenader. För denna uppsats skull krävs en viss förklaring av begreppet 

byggentreprenader.108 I 1 kap. 9 § LOU definieras byggentreprenadkontrakt som ett kontrakt 

avseende utförande, eller både projektering och utförande av ett arbete som kan hänföras till 

en verksamhet som anges i bilaga 1 till LOU. Bilaga 1 till LOU utgör en förteckning över 

byggentreprenadkontrakt. Där listas bl.a. verksamheter som bygg- och anläggningsarbeten 

och uppförande av hus, och anläggning av vägar. Vidare är ett byggentreprenadkontrakt enligt 

1 kap. 9 § LOU ett kontrakt som avser utförande, eller både projektering och utförande av ett 

byggnadsverk, eller ett kontrakt som innebär att ett byggnadsverk realiseras enligt krav från 

den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten måste då utöva ett 

avgörande inflytande över vilken typ av byggnadsverk det är fråga om eller över 

projekteringen.109 Begreppet kontrakt definieras i 1 kap. 15 § LOU som ett skriftligt avtal med 

ekonomiska villkor mellan en upphandlande myndighet och en leverantör avseende bl.a. 

utförande av en byggentreprenad. 

Med upphandlande myndighet avses, enligt 1 kap. 22 § LOU, en statlig eller kommunal 

myndighet. Med upphandlande myndighet jämställs kommunens eller landstingets beslutande 

församlingar, och offentligt styrda organ som tillgodoser ett behov i det allmännas intresse 

som inte är av industriell eller kommersiell karaktär och som det offentliga har ett stort 

inflytande över genom ägande eller annan typ av kontroll. Även en sammanslutning av sådana 

myndigheter eller offentligt styrda organ jämställs med upphandlande myndighet.  

Liksom tidigare finns vissa undantag från kravet på upphandling. Dessa hänger främst 

samman med lagarnas tillämpningsområde. I 1 kap. 2 § LOU konstateras att med upphandling 

avses åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader. Om 

myndigheten inte köper in (d.v.s. inte anskaffar) varorna, utan istället själv ser till att fylla sitt 

                                                
107 Adlercreutz och Gorton, 2010, s. 111. 
108 Se också nedan avsnitt 3.2.2. 
109 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 55. 
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behov genom att internt producera varorna, bedrivs en s.k. in house-verksamhet.110 Vid en in 

house-verksamhet kan inte den upphandlingsrättsliga unionsrätten tillämpas.111 

Förutom den rena in house-verksamheten finns möjligheter att undanta även externa 

rättssubjekt från kravet på upphandling under vissa förutsättningar. 112  Det finns tre 

lagstadgade förutsättningar för att anskaffning från externa rättssubjekt likväl ska anses vara 

intern och därför undantas från upphandling. Denna undantagna s.k. Teckal-verksamhet113, 

eller interna upphandling regleras i 3 kap. 11-16 §§ LOU. Enligt 3 kap. 12 § LOU föreligger 

en intern upphandling enligt Teckal-undantaget om myndigheten utövar motsvarande kontroll 

över motparten som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, och motparten utför sin 

absoluta huvuddel av sin verksamhet för myndighetens räkning, samt att det inte finns något 

direkt privat ägarintresse i motparten. Hur myndighetens kontroll faktiskt utövas spelar 

mindre roll, så länge kontrollen utövas så som gentemot den egna förvaltningen.114 

Möjligheten att undanta en intern upphandling från upphandlingsreglerna gäller såväl 

enligt LOU som LUF och LUK.  

Liksom tidigare är fastighetsförvärv undantagna från offentlig upphandling. Detta 

framgår av artikel 10 a) LOU-direktivet och i 3 kap. 19 § LOU. Undantaget gäller 

fastighetsförvärv, och kontrakt som gäller arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, 

servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet. Med fastighet avses fastighet enligt 

jordabalkens definition. Regeringen uttalade att lagtexten ska förstås på så vis att 

byggentreprenadkontrakt inte omfattas av undantaget.115 Detta framgår, som konstaterats 

ovan, redan av 1 kap. 2 § LOU.116  

Vilket anbud den upphandlande myndigheten ska anta beror på hur myndighetens 

annons är utformad och på de kvalitetskrav som ställs i upphandlingsdokumentet. När 

myndigheten ska tilldela en leverantör ett kontrakt ska myndigheten välja det anbud som är 

det mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån antingen det bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet, kostnaden för myndigheten, eller priset, vilket framgår av 16 kap. 1 § LOU. 

Myndigheten ska i upphandlingsdokumentet uppge vilken grund den använder för att komma 

fram till vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Att den upphandlande 

                                                
110 Jfr.Bergman m.fl., 2011, s. 43. 
111 Mål C-26/03, Stadt Halle, p. 48. 
112 Madell & Indén, 2010, s. 128. 
113 Mål C-107/98, Teckal.  
114 Prop. 2015/16:195, s. 396.  
115 Prop. 2015/16:195, s. 403-404. Se vidare nedan avsnitt 3.2.2. 
116 Mer om det s.k. hyresundantaget nedan avsnitt 3.2.2. 
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myndigheten redan i samband med annonseringen ska redogöra för tilldelningskriterierna är 

ett utslag av såväl likabehandlingsprincipen som principen om öppenhet.  

 

3.2.1 Upphandlingens styrande principer 
Utgångspunkten för den nationella offentliga upphandlingen är som sagts EU-rätten. Således 

ska varje offentlig upphandling respektera de tillämpliga EU-rättsliga principerna. I FEUF 

finns grundläggande regler för hur den inre marknaden ska regleras. Där listas ett antal 

principer som medlemsstaterna ska se till att dess myndigheter respekterar för att den inre 

marknaden i unionen ska fungera tillfredställande. I artikel 18 FEUF fastslås att det är 

förbjudet att diskriminera såväl fysiska som juridiska personer p.g.a. nationalitet inom 

unionen. EU-domstolen har uttalat att upphandlande myndigheter ska iaktta principen om 

icke-diskriminering också vid offentliga upphandlingar.117 Således får en upphandling inte 

utformas så att den särskilt gynnar svenska leverantörer framför andra. 

På EU-nivå finns också en allmän rättsprincip om proportionalitet som ska iakttas. 

Enligt denna krävs att de åtgärder som en unionsbestämmelse föreskriver för att leda till det 

eftersträvade målet inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målet.118 Avseende 

offentlig upphandling innebära detta att de kvalitetskrav som den upphandlande myndigheten 

ställer måste vara i rimlig proportion till varan, tjänsten eller byggentreprenaden.119 

Likabehandlingsprincipen framgår av artikel 18.1 i LOU-direktivet och innebär att de 

upphandlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt sätt. 

Upphandlingen får härvid inte utformas i syfte att på ett konstgjort sätt begränsa 

konkurrensen, vilket direktiven anser att upphandlingen gör om den utformats i syfte att ”på 

ett otillbörligt sätt favorisera eller missgynna vissa ekonomiska aktörer.” Dessa principer 

kommer också till uttryck i 4 kap. LOU, för att tydliggöra vikten av dem.120 EU-domstolen 

har uttalat att upphandlingsdirektivens syfte att skapa konkurrens inom gemenskapen – 

konkurrens som ska garantera att det inte finns någon risk för favorisering från den 

upphandlande myndigheten – innebär att den upphandlande myndigheten inte själv kan välja 

sin avtalspart. Att avtalsfriheten är begränsad på så vis kan dock inte i sig rättfärdiga en 

argumentation om att ett upphandlingsdirektiv därför inte skulle vara tillämpligt. Fallet där 

domstolen klargjorde detta behandlade anläggningsarbete, och domstolen konstaterade att om 
                                                
117 Mål C-275/98, Unitron m.fl., p. 29 och 31. Se också Bergman m.fl., 2011, s. 49-50. 
118 Mål C 210/03, Swedish Match, p. 47; mål C 213/07, Michaniki AE, p. 48. 
119 Bergman m.fl., 2011, s. 50. 
120 Prop. 2015/16:195, s. 426. Principerna gäller visserligen oavsett om Sverige uttryckligen lagstadgar om dem, 

eftersom de är en del av EU-rätten och således tillerkänns direkt effekt vid bristfällig implementering av 
ifrågavarande direktiv. 



35 
 

en sådan argumentation skulle godtas hade anläggningsarbete inte konkurrensutsatts vilket 

vore hämmande för den inre marknaden.121 

Syftet med likabehandlingsprincipen är att ”främja en sund och effektiv konkurrens 

mellan de företag som deltar i en offentlig upphandling” genom att samma anbudsvillkor 

måste gälla för alla anbudsgivare.122 Likabehandlingsprincipen har ansetts vara en följd av 

diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF.123 EU-domstolen har därvid uttalat att principen 

stämmer överens med grundtanken för det unionsrättsliga regelverket avseende 

upphandlingsförfaranden även i fall då de olika direktiven inte uttryckligen nämner 

likabehandlingsprincipen.124 Likabehandlingsprincipen gäller alltså oberoende av uttrycklig 

lagstiftning om densamme, eftersom dess existens ska säkerställa ett korrekt 

upphandlingsförfarande, och således se till att en effektiv konkurrens upprätthålls så att den 

inre marknadens funktion kan garanteras.125 

Mer konkret kan sägas att likabehandlingsprincipen innebär att den upphandlande 

myndigheten inte får förhandla med en anbudsgivare utifrån ett anbud som inte är förenligt 

med upphandlingsdokumentet. 126  Likabehandlingsprincipen ska respekteras både när 

anbudsgivarna utformar sina anbud, och när den upphandlande myndigheten utvärderar 

anbuden.127  

Ett krav på insyn i upphandlingsprocessen följer av likabehandlingsprincipen, vilket 

EU-domstolen uttalat i bl.a. Succhi di Frutta. Denna princip om öppenhet syftar till att 

säkerställa att det inte förekommer någon favorisering eller något godtycke från den 

upphandlande myndigheten. Enligt öppenhetsprincipen ska de kvalifikationer som den 

upphandlande myndigheten uppställt för tilldelning av ett kontrakt vara tydligt formulerade 

utan att det finns tolkningsutrymme. Anledningen till att kvalifikationskraven ska vara tydligt 

formulerade är både för att alla ”normalt omsorgsfulla anbudsgivare” ska kunna förstå vad 

den upphandlande myndigheten avser med kvalifikationskraven, och såklart för att 

myndigheten ska kunna kontrollera att de inkomna anbuden stämmer överens med 

upphandlingsdokumentet.128 Genom att den upphandlande myndigheten är transparent med 

hur upphandlingen ska gå till respekteras öppenhetsprincipen. 

                                                
121 Mål C-399/98, Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi m.fl. (nedan kallat La Scala efter det 

s.k. La Scala-projektet), p. 75.  
122 Mål C-496/99, Kommissionen mot CAS Succhi di Frutta, p. 110; mål C-538/13, eVigilo Ltd, p. 33. 
123 Bergman m.fl., 2011, s. 50. 
124 Mål C-131/16, Archus SP m.fl., p. 25; mål C-243/89, Kommissionen mot Danmark, p. 33.  
125 Se mål C-324/98, Telaustria, p. 60-62. 
126 Mål C-243/89, Kommissionen mot Danmark, p. 37. 
127 Mål C-213/07, Michaniki AE, p. 45. 
128 Mål C-496/99, Kommissionen mot CAS Succhi di Frutta, p. 111.  
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3.2.2 Hyresundantaget – att fastställa en byggentreprenad 
Som nämnts ovan är bl.a. fastighetsförvärv och hyreskontrakt undantagna 

upphandlingsreglerna enligt 3 kap. 19 § LOU. Det är dock inte alltid enkelt att avgöra om en 

tänkt åtgärd ska omfattas av upphandlingsreglerna eller inte; om det är fråga om ett 

undantaget hyreskontrakt eller en upphandlingspliktig byggentreprenad. I artikel 10 a) LOU-

direktivet har det faktum att byggentreprenader omfattas av reglerna om offentlig 

upphandling reglerats genom att tjänstekontrakt som avser befintliga byggnader uttryckligen 

undantas från kravet på upphandling. Således ska uppförandet av nya byggnader omfattas av 

upphandlingsreglerna, men tjänstekontrakt avseende befintliga byggnader ska det inte. I skäl 

(8) LOU-direktivet uttalas att om en byggentreprenad är av underordnad betydelse i 

förhållande till kontraktets huvudinnehåll kan det inte anses tillräckligt att byggentreprenaden 

ingår i tjänstekontraktet för att det ska vara fråga om ett offentligt byggentreprenadkontrakt. 

För svenskt vidkommande uttalade regeringen att det ytterst är en fråga för rättstillämpningen 

att avgöra om ett tjänstekontrakt avser befintliga byggnader eller om det i själva verket är ett 

byggentreprenadkontrakt.129  

Mot bakgrund av exemplet i avsnitt 1.1 är det viktigt att göra en sådan definition 

avseende de lägenheter som kommunens socialtjänst ämnar hyra på bostadsfastigheten sedan 

byggherren uppfört dem.  

Ett fall från EU-domstolen som behandlar hyresundantaget är mål C-536/07, 

Kommissionen mot Tyskland. I fallet avtalade staden Köln med ett privat investmentbolag – 

GKM-GbR – om att GKM-GbR skulle uppföra några mässhallar. Mässhallarna skulle sedan 

det privaträttsliga men offentligt ägda bolaget KölnMesse hyra under 30 år. Hyresavtalet 

beräknades vara värt motsvarande ungefär 600 miljoner euro, d.v.s. långt över direktivens 

tröskelvärden. Drygt ett år efter avtalets ingående fick kommissionen ett klagomål om att 

avtalet i själva verket inte var ett hyresavtal utan ett offentligt byggentreprenadkontrakt och 

att upplägget stred mot unionsbestämmelserna om offentlig upphandling. Trots att KölnMesse 

sålt fastigheten som mässhallarna byggdes på till GKM-GbR, och trots att KölnMesse avsågs 

ha nyttjanderätten till byggnaderna, ansåg EU-domstolen inte att någon annan än staden Köln 

kunde vara GKM-GbR:s avtalspartner. Staden Köln var, enligt EU-domstolen, att anse som 

en upphandlande myndighet. Svaret på frågan huruvida avtalet mellan staden Köln och GKM-

GbR var ett hyresavtal (och således undantogs från upphandling) eller ett 

byggentreprenadkontrakt (och således omfattades av krav på upphandling) inledde EU-

                                                
129 Prop. 2015/16:195, s. 404. 
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domstolen med att konstatera att det för ett byggentreprenadkontrakt krävs att den 

upphandlande myndigheten ställer krav på hur uppförandet av ett nytt byggnadsverk ska gå 

till.130 Domstolen uttalade därefter att det främsta syftet med avtalet mellan staden Köln och 

GKM-GbR inte kunde vara uthyrning av mässhallarna eftersom dessa inte ens var byggda när 

parterna ingick avtal. Huvudsyftet var istället uppförandet av hallarna, och avtalet var således 

att betrakta som ett byggentreprenadkontrakt som omfattades av upphandlingsreglerna.131 

Enligt fallet måste alltså en kommun upphandla ett förfarande som innebär uppförande av nya 

byggnader trots att kommunen endast hyr anläggningarna. 

Det offentliga byggentreprenadkontraktet innebär en skyldighet, en prestation och ett 

vederlag, och kan åberopas i domstol. Således ska entreprenören se till att byggentreprenaden 

utförs, vilket entreprenören är direkt eller indirekt skyldig att se till.132 Det finns dock 

ingenting i begreppet offentliga byggentreprenadkontrakt som hindrar att entreprenören låter 

en underentreprenör fullgöra kontraktet genom att färdigställa anläggandet av byggnaderna.  

I ett senare fall lämnade ett företag – Pizzarotti – ett anbud för att uppföra en del av ett 

byggnadsverk som var avsett för uthyrning till en kommun. Frågan i målet var om ett avtal 

om hyra av egendom som ska uppföras i framtiden kunde likställas med ett 

byggentreprenadkontrakt trots att avtalet innehöll en ”utfästelse att hyra” byggnadsverket, 

eller om avtalet istället omfattades av hyresundantaget.133 EU-domstolen uttalade i fallet att 

det är det huvudsakliga syftet med ett kontrakt som avgör vilka unionsbestämmelser som blir 

tillämpliga i situationer när ett kontrakt innehåller såväl byggentreprenader som andra typer 

av kontrakt.134 När den upphandlande myndigheten har specificerat byggentreprenaden eller 

på något sätt utövat bestämmande över projektet så att det planerade byggnadsverket 

motsvarar kommunens behov kan det vara fråga om ett offentligt byggentreprenadkontrakt 

trots att kontraktet innehåller klausuler om ”utfästelse att hyra”.135 Liksom i Kommissionen 

mot Tyskland konstaterade EU-domstolen att de byggnadsverk som kommunen i Impresa 

Pizzarotti skulle förhyra inte ens påbörjats när Pizzarotti och kommunen skulle ingå 

avtalet.136 Eftersom kommunen specificerat de tekniska kvaliteter som byggnadsverket krävde 

ansåg EU-domstolen att det planerade avtalet var ett byggentreprenadkontrakt, trots att 

                                                
130 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 55. 
131 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 56, 59. 
132 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 63. 
133 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 28. 
134 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 41. 
135 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 43-44. 
136 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 42. 
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parterna avtalat om en ”utfästelse att hyra ut” byggnadsverket till kommunen.137 De generella 

slutsatser som EU-domstolen drog var alltså att ett avtal som ”i huvudsak syftar till 

uppförandet av ett byggnadsverk som motsvarar de behov som den upphandlande 

myndigheten har angett utgör ett offentligt byggentreprenadkontrakt och avtalet omfattas 

således inte av […]” hyresundantaget.138 

Applicerat på exemplet från avsnitt 1.1 bör såväl Kommissionen mot Tyskland som 

Impresa Pizzarotti innebära att de lägenheter som byggherren ska uppföra på 

bostadsfastigheten som ska täcka socialtjänstens behov genom att kommunen ska hyra dem, 

är en del i en upphandlingspliktig byggentreprenad eftersom lägenheterna inte ens är 

påbörjade när byggherren och kommunen kommer överens om exploateringen på 

handelsområdet. Det huvudsakliga syftet med hyreskontraktet kan alltså inte vara något annat 

än uppförandet av byggnaderna. Kommunen har dessutom specificerat att de aktuella 

lägenheterna ska användas för socialtjänstens behov. Kommunen har alltså avtalat med 

byggherren och utövat bestämmande över projektet för att täcka sina egna behov. Det är 

således inte möjligt att anse att socialtjänstens förhyrande av lägenheterna omfattas av 

hyresundantaget i 3 kap. 19 § LOU och artikel 10 a) LOU-direktivet. 

 

3.2.3 Exploateringsavtal och upphandling 
För att ytterligare tydliggöra hur kommunen ska agera när en enskild aktör utnyttjar sin 

initiativrätt enligt PBL för att genomföra detaljplanen, måste en djupare analys av 

exploateringsavtalens förhållande till upphandlingsrätten göras.  

Som framgått ovan kan kommunen avtala med en fastighetsägare i ett s.k. 

exploateringsavtal. Parterna kan då reglera åtaganden för fastighetsägaren att vidta eller 

finansiera åtgärder för anläggandet av bl.a. gator och allmänna platser som är nödvändiga för 

detaljplanens genomförande.139 De allmänna platser som anläggs kan sedan stå under ett 

kommunalt eller enskilt huvudmannaskap enligt 4 kap. 7 § PBL. Eftersom det arbete som 

utförs är hänförligt till sådana anläggningsarbeten som listas i bilaga 1 till LOU är arbetet att 

anse som en byggentreprenad enligt definitionen i LOU.140 Det är också fråga om en 

anskaffning enligt 1 kap. 2 § LOU och skäl (4) LOU-direktivet. Enligt en uppfattning i en 

                                                
137 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 45-50. 
138 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA, p. 52. 
139 Se ovan avsnitt 2.5.1; även 6 kap. 40 § PBL.  
140 T.ex. 45.23 och 45.33 om anläggning av bl.a. vägar, respektive installation av va-arbeten.  
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statlig utredning är därför den kommun som avser teckna ett exploateringsavtal att anse som 

en upphandlande myndighet och upphandling ska ske.141  

Enligt en annan statlig utredning kan man dock ha uppfattningen att EU-lagstiftningen 

och LOU inte generellt kräver att upphandling ska ske vid byggande av kommunala allmänna 

platser, d.v.s. bl.a. då kommunen ingår ett exploateringsavtal med en fastighetsägare. 

Utredningen baserade sina slutsatser på ett resonemang om att svenska kommuner inte 

påverkas ekonomiskt av att ingå ett exploateringsavtal. Utredningen ansåg att det oavsett om 

en upphandling sker alltid är byggherren som står för kostnaden vid byggande av kommunala 

allmänna platser.142 

Huruvida det är tillräckligt att arbetet som sådant faller inom definitionen för 

byggentreprenad, eller om ytterligare omständigheter krävs för att en upphandling ska 

aktualiseras, behöver alltså utredas vidare. I de situationer kommunen är huvudman för de 

allmänna platserna, och i praktiken fått ett arbete utfört utan att avlägga vederlag för arbetet 

genom att binda fastighetsägaren i ett exploateringsavtal, kan det vid en första anblick tänkas 

att åtgärden som regleras i exploateringsavtalet faktiskt måste underställas en offentlig 

upphandling. Som flertalet gånger framgått ovan angående kravet på anskaffning krävs inte 

att äganderätten till produkten överlåtits. Frågan blir dock huruvida det är tillräckligt att 

kommunen erhåller tillgång till anläggningarna utan att lämna någon motprestation.  

Det ekonomiska villkoret, eller den kommunala motprestationen, prövades av EU-

domstolen 1998. I Italien fanns då en möjlighet för den som hade ett bygglov att direkt 

uppföra en anläggning mot att hela eller delar av avgiften för bygglovet avräknades när värdet 

av arbetet motsvarade eller översteg ett av upphandlingsdirektivens tröskelvärde på dåvarande 

fem miljoner euro. 143  I fallet åtog sig företaget Pirelli och företaget MCS att bygga 

Bicoccateatern i Milano. Dessa aktörer, som sedan ett antal år var verksamma i området 

Bicocca som fastighetsägare och markexploatörer, skulle på egen bekostnad uppföra teatern 

mot att Pirelli kunde kvitta de bygglovsavgifter som företaget var skyldig Milano kommun för 

sin exploatering i Bicoccaområdet. EU-domstolen konstaterade att Milano kommun var en 

upphandlande myndighet och att arbetet var en sådan byggentreprenad att direktivet kunde 

vara tillämpligt.144 Domstolen kom också fram till att avtalet om utförandet av arbetet mellan 

kommunen och Pirelli omfattades av det aktuella upphandlingsdirektivet.145  

                                                
141 Se SOU 2012:91, s. 245. 
142 SOU 2015:109, s. 296. 
143 Mål C-399/98, La Scala, p. 49.  
144 Mål C-399/98, La Scala, p. 62. 
145 Mål C-399/98, La Scala, p. 74.  
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EU-domstolen uttalade vidare att även det viktiga kriteriet avseende ömsesidiga 

ekonomiska prestationer i avtalet var uppfyllt genom att de aktuella italienska lagarna medgav 

en kvittning av en skuld för bygglov gentemot kommunen mot utförandet av den aktuella 

byggentreprenaden.146 Också det kriteriet att avtalsparten ska vara en entreprenör var uppfyllt 

i målet genom att den nationella lagstiftningen krävde att den markexploatör som innehar ett 

bygglov (fastighetsägaren) måste lämna tillräckliga garantier till kommunen vad gäller 

uppförandet av de aktuella anläggningarna för att få utnyttja kvittningsmöjligheten.147  

Alltså utgjorde ett anläggningsarbete där lagstiftningen tillät kvittning av en skuld för 

bygglov mot ett direkt uppförande av byggnadsverk ett offentligt upphandlingskontrakt.148 

Enligt La Scala är de upphandlande myndigheterna i dessa situationer skyldiga att följa 

upphandlingsreglerna när de ska tilldela en markexploatör ett sådant kontrakt.149  

Domstolen gjorde en teleologisk tolkning av det aktuella direktivet och kom fram till att 

direktivets syfte fortsatt upprätthålls om de upphandlande myndigheterna, enligt den 

nationella lagstiftningen, kan avtala om att markexploatören i uppförandet av anläggningarna 

ska beakta upphandlingsreglerna i direktivet. 150  La Scala innebär alltså att 

upphandlingsdirektivet utgör ett hinder mot en nationell lagstiftning som ger en 

fastighetsägare och markexploatör som har ett bygglov rätt att, utan att beakta direktivet, 

uppföra en anläggning mot att hela eller delar av bygglovet kvittas mot den avgift som 

kommunen tar ut för att ge bygglovet, när värdet av arbetet motsvarar eller överstiger 

tröskelvärdet som finns i direktivet.151  

Rättsfallet innebär dock ytterligare en spännande sak, nämligen att den som åläggs att 

lämna garantier för utförandet av åtgärder ska anses vara entreprenör.152 Vid en jämförelse 

med det krav regeringen ställde upp i prop. 2009/10:170, s. 227, d.v.s. att den som begär ett 

planbesked måste ha en roll i genomförandet av detaljplanen, bör det alltså vara möjligt att 

anse att den som begär ett planbesked också kommer vara en entreprenör. Att La Scala 

antyder att den som med framgång tillåts begära ett planbesked också ska ses som en 

entreprenör, tyder på att den som har en roll i genomförandet av detaljplanen kan komma att 

genomföra en detaljplan som ska underställas upphandling. Det är dock inte möjligt att tala 

om lämnade garantier om inte kommunen lyckats binda fastighetsägaren eller byggherren i ett 

                                                
146 Mål C-399/98, La Scala, p. 84-86; jfr SOU 2015:109, s. 288-289. 
147 Mål C-399/98, La Scala, p. 93-96. 
148 Mål C-399/98, La Scala, p. 97. 
149 Mål C-399/98, La Scala, p. 99.  
150 Mål C-399/98, La Scala, p. 100.  
151 Mål C-399/98, La Scala, p. 103. 
152 Se mål C-399/98, La Scala, p. 93. 
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avtal. Om en kommun sålunda har bundit en fastighetsägare i ett exploateringsavtal att vidta 

åtgärder för uppförandet av gator, vägar och allmänna platser på fastigheten efter att 

fastighetsägaren begärt ett planbesked för sin fastighet, bör fastighetsägaren utan tvekan ses 

som en entreprenör.  

Boverket har i oktober 2017 presenterat en rapport om upphandling och 

exploateringsavtal. Där diskuteras huruvida LOU bör tillämpas eller inte då åtgärder ska 

vidtas på allmänna platser. Boverkets utredning kommer till slutsatsen att det avgörande för 

om upphandling ska ske är om det finns en motprestation från kommunens sida. Vidare gör 

Boverket den bedömningen att då exploateringsavtalen innehåller skyldigheter för 

exploatören att vida åtgärder enligt 6 kap. 24 § PBL ska sannolikt upphandling ske.153 

La Scala innebär alltså att kommunen måste ge någon slags motprestation för att 

upphandlingsreglerna ska aktualiseras. Så är inte fallet med de rena exploateringsavtalen i 

svensk lagstiftning. Trots att det faktiska anläggningsarbetet som regleras i ett 

exploateringsavtal är att anse som en byggentreprenad, och trots att kommunen bundit 

fastighetsägaren i ett sådant exploateringsavtal, ska sådana anläggningsarbeten alltså inte med 

nödvändighet och vid varje givet tillfälle underställas offentlig upphandling.  

 

3.2.4 Markanvisningar och upphandling 
I ett annat fall från EU-domstolen avsåg en tysk kommun sälja en militär fastighet omfattande 

omkring 24 hektar. Hösten 2006 lämnade ett fastighetsföretag – Helmut Müller – ett anbud på 

fastigheten på 4 miljoner euro under villkor att bolagets planerade exploatering av fastigheten 

skulle beaktas vid kommunens planläggningsprocess för området. I början av 2007 togs den 

militära delen av fastigheten ur bruk och i januari 2007 lämnade därefter Helmut Müller ett 

nytt anbud för fastigheten på 1 miljon euro. Samtidigt lämnade ett annat fastighetsbolag – 

GSSI – ett anbud på 2,5 miljoner euro. Den tyska federala myndigheten för fastighetsfrågor – 

Bundesanstalt – hade låtit värdera fastigheten till 2,33 miljoner euro. Efter möten med 

anbudsgivarna bedömde Bundesanstalt att GSSI:s föreslagna exploatering av fastigheten 

skulle vara mer fördelaktig för kommunen av stadsplaneringsskäl genom att göra kommunen 

mer attraktiv, varför GSSI slutligen förvärvade fastigheten den 15 maj 2008. I försäljningen 

ingick att kommunen skulle inleda en planprocess i syfte att upprätta en detaljplan för 

fastigheten utifrån GSSI:s exploateringsförslag. 154  Helmut Müller underrättades efter 

                                                
153  Boverket 2017:27, s. 11. 6 kap. 24 § PBL ger kommunen rätt att låta fastighetsägaren bekosta 

anläggningsarbete av bl.a. gator som kommunen ska vara huvudman för.  
154 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 8-23. Jfr ovan i avsnitt 2.5.1. angående markanvisningar. 
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försäljningen av Bundesanstalt och begärde överprövning av kommunens beslut att via 

Bundesanstalt sälja fastigheten. Helmut Müller gjorde gällande att försäljningen omfattades 

av upphandlingsreglerna eftersom GSSI de facto tilldelats ett byggentreprenadkontrakt i 

samband med fastighetsförvärvet, samt att försäljningen inte genomförts i enlighet med 

reglerna för offentlig upphandling och därför var ogiltig.155 

EU-domstolen erinrade först i sitt avgörande att en fastighetsförsäljning från en 

offentlig myndighet till ett företag inte utgör ett offentligt byggentreprenadkontrakt enligt 

LOU-direktivet, vilket hänger samman med att myndigheten måste anskaffa (och inte avyttra) 

något för att upphandlingsreglerna ska kunna aktualiseras.156 

Liksom EU-domstolen konstaterade i La Scala, krävs vidare att den upphandlande 

myndigheten erhåller en prestation mot ett avlagt vederlag; ett s.k. ekonomiskt villkor ska 

vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att tala om ett byggentreprenadkontrakt. EU-

domstolen fastslog att det helt klart föreligger ett ekonomiskt intresse när den upphandlande 

myndigheten blir ägare till resultatet av byggentreprenaden. Det ekonomiska intresset 

föreligger även när myndigheten ges tillgång till de anläggningar som är föremål för 

kontraktet för att kunna använda dem för offentliga ändamål. Möjligheten till framtida 

användning eller överlåtelse av den aktuella anläggningen kan också utgöra en del av det 

ekonomiska intresset, liksom myndighetens ekonomiska åtaganden för byggentreprenaden, 

bl.a. borgensåtaganden.157  

För att det ska vara fråga om ett offentligt byggentreprenadkontrakt måste alltså den 

aktuella byggentreprenaden utföras åt den upphandlande myndigheten, och myndigheten 

måste ha ett direkt ekonomiskt intresse av entreprenaden. Den prestation som entreprenören 

utför – ofta bestående i uppförandet av anläggningar – måste inte med nödvändighet innebära 

att myndigheten förvärvar ett konkret eller materiellt föremål.158 När en byggentreprenad 

däremot ska uppfylla ett offentligt ändamål av allmänintresse som den upphandlande 

myndigheten ska garantera, innehåller begreppet offentliga byggentreprenadkontrakt inte ett 

krav på att den aktuella byggentreprenaden på ett konkret eller materiellt sätt utförs åt själva 

myndigheten, givet att den upphandlande myndigheten har ett direkt ekonomiskt intresse av 

entreprenaden.159 Det som här åsyftas av EU-domstolen bör t.ex. kunna vara uppförande av 

                                                
155 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 24-26. 
156 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 41; se även ovan. 
157 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 45, 47, 48-52. 
158 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 54; jfr också ovan avsnitt 3.2 angående vad som sagts om anskaffning. 
159 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 58. 
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anläggningar till kommunala ändamål så som lägenheter för socialtjänstens behov eller vägar, 

gator, va-anläggningar.160 

Slutligen uttalade EU-domstolen att det inte kunde uteslutas att då gällande LOU-

direktivet kunde vara tillämpligt på ett upphandlingsförfarande som sker i två steg och 

kännetecknas av markförsäljning där ett byggentreprenadkontrakt senare tilldelas, i och med 

att de två transaktionerna kan ses som en helhet.161 Sakomständigheterna i fallet Helmut 

Müller gav dock inget stöd för att tillämpa direktivet på så vis att transaktionerna avseende 

först markförsäljning till GSSI och därefter tilldelning av ett byggentreprenadkontrakt till 

GSSI skulle ses som en helhet, eftersom GSSI inte avtalat om rättsligt bindande skyldigheter 

avseende markexploateringen på fastigheten.162 

Fallet Helmut Müller bör i vissa delar kunna appliceras på de svenska 

markanvisningsavtalen. Som framgått ovan i avsnitt 2.5.1. är effekten av 

markanvisningsavtalen tvådelad. Markanvisningsavtalen reglerar, 1) en ensamrätt att 

förhandla om överlåtelse av kommunalägd mark, 2) under förutsättning att byggherren 

genomföra detaljplanen när den vunnit laga kraft efter fastighetsöverlåtelsen. För att garantera 

genomförandet är det möjligt för kommunen och byggherren att ingå ett exploateringsavtal 

och reglera byggherrens åtaganden att uppföra bl.a. va-anläggningar och socialtjänstens 

lägenheter på bostadsfastigheten. Genom det efterföljande exploateringsavtalet binds således 

byggherren att uppföra anläggningar som kommunen sedan ska utnyttja. Därför bör såväl 

överlåtelsen som uppförandet av anläggningarna upphandlas, eftersom transaktionerna – mot 

bakgrund av Helmut Müller – måste ses som en helhet. Anläggningar som kommunen ska 

utnyttja kan t.ex. vara lägenheter för socialtjänstens behov.163  

Till stöd för min uppfattning vill jag ytterligare diskutera den omständighet som talar 

för att man alltid kan se en överlåtelse genom markanvisning tillsammans med en 

efterföljande byggentreprenad, vilket således innebär att transaktionerna utgör en helhet som 

ska upphandlas; nämligen hur markanvisningarna är förknippade med exploateringsavtalen.  

När en överlåtelse är genomförd har kommunen inga juridiska möjligheter att ställa upp 

villkor för att tillse att byggherren faktiskt uppför de anläggningar som parterna förhandlat om 

i samband med markanvisningen. Jordabalken tillåter nämligen inte att säljaren av en 

fastighet ställer villkor för hur köparen ska nyttja fastigheten.164 Kommunen får såtillvida lita 

                                                
160 Se t.ex. 1 kap. 2 §, 4 kap. 7 § och 6 kap. 21 § PBL. 
161 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 82.  
162 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 83-88. 
163 SOU 2015:105, s. 163. 
164 Se 4 kap. 4 § jordabalken.  
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på att byggherren faktiskt genomför detaljplanen och uppför de anläggningar som parterna 

förhandlat om i samband med markanvisningen. Som konstaterats ska detaljplanen 

genomföras inom genomförandetiden, men det innebär inte att kommunen kan tvinga 

fastighetsägare att uppföra helt nya byggnader eller göra stora förändringar på sina 

fastigheter. Kommunen har visserligen en möjlighet att lösa in mark som inte bebyggts i 

enlighet med detaljplanen, men det är inte samma sak som att detaljplanen faktiskt kommer 

genomföras. Genom att kommunen ingår ett exploateringsavtal med fastighetsägare 

garanteras emellertid att delar av detaljplanen genomförs. Eftersom byggherren erhåller en 

nytta med detaljplanen finns förutsättningar för parterna att ingå ett exploateringsavtal.165 I 

förhållande till exemplet i avsnitt 1.1 kommer ett sådant exploateringsavtal reglera 

byggherrens skyldigheter att uppföra erforderliga va-anläggningar för att detaljplanen ska 

genomföras. Avseende lägenheterna för socialtjänstens behov på bostadsfastigheten har 

parterna avtalat om att byggherren ska uppföra sådana som ska anpassas för socialtjänsten. På 

så vis har kommunen genom överlåtelse av fastigheten till byggherren, och genom ett senare 

ingånget exploateringsavtal, erhållit anläggningar som byggherren uppfört.  

Till skillnad från fallet med de rena exploateringsavtalen där byggherren från början 

äger fastigheten och bekostar uppförandet av anläggningarna, har kommunen i fallet med 

markanvisningar avlagt ett vederlag till byggherren i form av den överlåtna fastigheten. Om 

kommunen efter överlåtelsen ingår ett exploateringsavtal med byggherren om uppförandet av 

anläggningar bör således överlåtelsen och anläggningsarbetet ses som en helhet och därför 

utgöra en upphandlingsskyldig byggentreprenad.166 Eftersom syftet med markanvisningarna 

är att överlåta kommunal mark till en byggherre för att byggherren ska genomföra 

detaljplanen, vilket kommer generera allmänna platser som kommunen som utgångspunkt är 

huvudman för, anser jag att markanvisningar per definition bör ses som en helhet och 

underställas offentlig upphandling.  

 

4 Konkurrensrätt – statsstöd  
Det är i huvudsak i samband med marköverlåtelserna av hotell- och bostadsfastigheterna, och 

då kommunen åtar sig att uppföra vägar, gator och va-anläggningar på hotellfastigheten som 

kommunen i exemplet i avsnitt 1.1 bör fundera på hur dess agerande kan påverkas av de EU-

rättsliga statsstödsreglerna.  

                                                
165 SOU 2015:105, s. 162; jfr även ovan i avsnitt 2.5.1. 
166 Jfr mål C-451/08, Helmut Müller, p. 82. 
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Syftet med konkurrensreglerna är att främja och skydda en effektiv konkurrens för att 

samhällets resurser ska användas så effektivt som möjligt med den största möjliga nyttan för 

medborgarna. 167  En juridisk-ekonomisk teori som i stor utsträckning påverkat EU:s 

konkurrensrätt är den s.k. ordoliberalismen. Utgångspunkten för ordoliberalismen är att 

statens uppgift är att tillhandahålla juridiska verktyg för att garantera en effektiv konkurrens 

för att marknaden ska kunna fungera idealt. Marknadens förmåga att reglera sig själv 

ifrågasätts alltså. Detta görs dock utan att marknadsekonomin som sådan ifrågasätts. Denna 

sociala marknadsekonomi bygger på att den politiska makten ser till att den ekonomiska 

makten inte växer sig för stark.168 Sverige anses vara en social marknadsekonomi på samma 

grunder som övriga EU.169 EU:s utgångspunkt avseende konkurrensreglerna är att få den inre 

marknaden att fungera, varför unionen har exklusiv befogenhet att utfärda nödvändig 

konkurrensrättslig reglering.170 

EU:s statsstödsregler tar sin utgångspunkt i artikel 107.1 FEUF. Där stadgas att stöd 

som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel som snedvrider eller hotar 

snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är förbjudna i den 

utsträckning samhandelskriteriet påverkas. Nedan följer en presentation av EU:s 

statsstödsregler och några av de undantag som finns för statsstöden. 

 

4.1 Förutsättningar för ett stöd 
En första förutsättning för ett otillåtet statligt stöd är att det faktiskt är fråga om ett stöd. 

Huruvida ett statsstöd föreligger ska bedömas objektivt i förhållande till stödets effekt.171 Det 

är således oviktigt vad medlemsstatens syfte med stödet varit om effekten av stödet varit att 

konkurrensen och samhandeln påverkats.172 

 

4.1.1 Rekvisitet ”stöd” 
Vid bedömningen av vad som utgör ett stöd har EU-domstolen uttalat att inte bara rena 

subventioner till företag omfattas av begreppet stöd, utan ö.h.t. ingripanden som på olika sätt 

reducerar ett företags normala kostnader är att anse som stöd.173 Enligt EU-domstolen måste 

det alltså avgöras om det mottagande företaget fått ekonomiska fördelar som företaget inte 
                                                
167 Karlsson och Östman, 2014, s. 9. 
168 Gölstam, 2013, s. 44-45.   
169 Bernitz, 2015, s. 16.  
170 Bernitz, 2015, s. 61.  
171 Mål C-83/98, Frankrike mot Ladbroke Racing, p. 25. 
172 Indén, 2013, s. 33, 35. 
173 Mål C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, p. 13; mål C-39/94, Syndicat français de lÉxpress 

internationall (SFEI) m.fl. mot La Poste m.fl. (nedan kallat La Poste)p. 58. 
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hade fått under normala marknadsförhållanden för att det ska vara möjligt att konstatera att ett 

stöd föreligger.174 Om staten verkar på marknaden och under förhållanden som motsvarar 

normala marknadsvillkor överför kapital till ett företag föreligger inte ett statsstöd; staten ska 

i sådana fall anses ha agerat som ”en försiktig investerare i en marknadsekonomi”.175 

Motsatsvis gäller att ett agerande som inte motsvarar normala marknadsvillkor – t.ex. att 

staten överför kapital till ett företag utan att det ens på lång sikt finns några utsikter för vinst – 

ska bedömas som ett statsstöd.176 Att agera som en ”försiktig investerare”, eller privat aktör i 

en marknadsekonomi innebär att en jämförelse görs mellan myndighetens aktuella agerande 

och det agerande som en hypotetisk privat aktör i samma situation skulle haft avseende 

transaktionen.177 Om myndigheten agerat annorlunda än den hypotetiska privata aktören hade 

gjort har myndigheten inte agerat som en försiktig investerare och det föreligger ett stöd. 

Ett otillåtet statsstöd kan också föreligga då medlemsstaten agerar som borgenär och 

lämnar en lägre ränta än vad som är marknadsmässigt motiverat. Stödet utgörs då av 

skillnaden mellan den marknadsmässiga räntan och den räntesats som det mottagande 

företaget betalar.178  

Av nyss sagda följer att stödbegreppet innefattar en värdeöverföring från det offentliga 

till det privata. Det offentliga måste alltså överföra värde till ett utvalt företag eller en utvald 

bransch för att det ska kunna vara fråga om ett otillåtet statligt stöd.179 En överföring från det 

offentliga måste emellertid inte utgöras av en faktisk överföring på det viset att kapital flyter 

från det offentliga till det aktuella företaget. EU-domstolen har nämligen uttalat att 

skattelättnader som genererar en fördel för vissa skattebetalare framför andra skattebetalare 

också kan utgöra ett statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF.180 Samtliga likvida medel som 

myndigheterna faktiskt kan använda för att stödja företag anses utgöra statliga medel.181  

Sammanfattningsvis kan alltså ett stöd rent faktiskt se ut hur som helst, givet att det 

offentliga överfört värde till ett företag som gett det mottagande företaget en ekonomisk 

fördel som det inte skulle fått under normala marknadsförhållanden. 

 

                                                
174 Mål C-39/94, La Poste, p. 60. 
175 Mål C-303/88, Italien mot kommissionen – ENI-Lanerossi, p. 20; mål C- 482/99, Frankrike mot 

kommissionen, p. 70-71. 
176 Mål C-303/88, Italien mot kommissionen – ENI Lanerossi, p. 22.  
177 Se mål C-256/97, DM Transport SA, p. 25. 
178 Mål T-16/96, Cityflyer Express Ltd, p. 53.  
179 Domstolens resonemang utifrån sakomständigheterna i mål C-189/91, Petra Kirsammer-Hack, p. 12-19. 
180 Mål C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, p. 14; jfr Indén, 2013, s. 35. 
181 Mål C-83/98, Frankrike mot Ladbroke Racing, p. 50.  
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4.1.1.1 Underprisöverlåtelse av fastighet 
Ett för denna uppsats relevant sätt att tydliggöra hur en överföring av statliga medel i 

praktiken kan gå till är att beskriva s.k. underprisöverlåtelser av fastigheter. För svensk del 

avgjorde Tribunalen en tvist mellan Konsum Nord och kommissionen avseende en 

fastighetsöverlåtelse till påstått underpris.  

Åre kommun ville utveckla sitt centrala torg med följden att en konsumbutik behövde 

flyttas. För att Konsum skulle kunna fortsätta med sin verksamhet erbjöd kommunen Konsum 

mark från kommunen, samtidigt som det företag som skulle exploatera torget förvärvade 

Konsums ursprungliga fastighet. Tanken var från början att Konsum skulle köpa den aktuella 

marken, inklusive en angränsande tomt för en krona. Konsums ursprungliga tomt såldes så 

småningom till torgexploateringsföretaget för 8,5 miljoner kronor. Efter drygt två månader 

inkom den konkurrerande livsmedelsbutikkedjan Lidl med ett anbud om 6,6 miljoner kronor 

avseende den aktuella marken. Efter att media gjorts medvetna om Lidls bud på fastigheten 

omförhandlade kommunen och Konsum överlåtelseavtalet, och köpeskillingen skrevs upp till 

en miljon kronor. Efter att kommunens försäljningsbeslut överklagats till förvaltningsrätten 

förhandlade kommunen och Konsum fram ytterligare ett nytt avtal om fastighetsförsäljningen. 

Konsum förvärvade slutligen den aktuella fastigheten av kommunen för totalt två miljoner 

kronor.182 

Ett klagomål inkom därefter till kommissionen. Kommissionen gjorde bedömningen att 

Lidls anbud föranlett kommunen att succesivt höja priset för fastigheten. Kommissionen 

ansåg att Lidls bud tydligare speglade marknadsvärdet för fastigheten och konstaterade att det 

förelåg ett statligt stöd i form av underprisöverlåtelse av fastigheterna till Konsum, 

motsvarande skillnaden mellan kommunens erhållna pris och Lidls lagda bud, d.v.s. 4,6 

miljoner kronor. Vidare ansåg kommissionen att den nu konstaterade ekonomiska fördelen 

som Konsum fått av kommunen också påverkade konkurrensen och samhandeln eftersom 

Lidl var en delvis utländsk konkurrent till Konsum som genom kommunens agerande 

vägrades möjlighet till etablering i kommunen, varför det förelåg ett otillåtet statsstöd enligt 

artikel 107 FEUF.183  

Kommissionens beslut överklagades därefter till Tribunalen av Konsum. Tribunalen 

menade att kommunens detaljplan inte hade kunnat genomföras på ett tillfredställande sätt om 

Lidl köpt den aktuella fastigheten istället för Konsum eftersom Konsums förvärv av den 

aktuella fastigheten var beroende av Konsums avyttring av den ursprungliga fastigheten till 

                                                
182 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 1-15. 
183 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 24-26. 
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torgexploateringsföretaget. Således var kommunens genomförande av detaljplanen för torget 

beroende av Konsums förvärv av den aktuella fastigheten. Tribunalen menade att 

kombinationen av Konsums avyttring och anskaffning tydde på en relevant koppling mellan 

de olika transaktionerna.184 Förekomsten av detaljplanen befriade dock inte kommunen från 

dess skyldighet att agera som en privat investerare i en marknadsekonomi, vilket 

medlemsstaterna ska göra vid fastighetsöverlåtelser.185 

Tribunalen menade alltså att man måste se kommunens överlåtelse av fastigheten för 

två miljoner kronor tillsammans med Konsums överlåtelse av sin ursprungliga fastighet till 

torgexploatören för 8,5 miljoner koronor.186 Det var alltså inte möjligt att se Lidls bud och 

Konsums åtaganden i samband med transaktionerna som jämförbara, varför Tribunalen 

underkände kommissionens beslut.187  

För att undvika situationer där medlemsstaterna genomför underprisöverlåtelser av 

fastigheter har kommissionen skrivit en allmän vägledning om mark och byggnadsöverlåtelser 

för medlemsstaterna, vari det beskrivs hur medlemsstaterna ska gå till väga för inte riskera att 

ge ett otillåtet statsstöd. 188  Det centrala för att undvika en underprisöverlåtelse är att 

genomföra en värdering av fastigheten som fastställer fastighetens marknadsvärde. Enligt 

vägledningen finns två huvudsakliga sätt som medlemsstaterna kan använda för att fastställa 

ett korrekt marknadsvärde, nämligen överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, eller 

att genomföra en oberoende expertvärdering. 

För det villkorslösa anbudsförfarandet uttalade kommissionen att en fastighet som 

överlåts efter att myndigheten på ett korrekt sätt offentliggjort sin intention att sälja 

fastigheten genom en öppen och villkorslös auktion inte kan vara en försäljning under 

marknadspris och är därför inte heller kan vara ett statsstöd.189 För att en myndighets intention 

att sälja en fastighet ska anses vara rätteligen offentliggjord ansåg kommissionen att 

myndigheten under en rimligt lång tid om minst två månader flertalet gånger utannonserat den 

förestående fastighetsöverlåtelsen så att tänkbara intressenter inom och utom den egna 

medlemsstaten kan tänkas lämna anbud på fastigheten. Kommissionen menade att den 

                                                
184 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 58. 
185 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 61. Som framgår av mål C-290/07 P, Scott SA, p. 68 ska 

kommissionen tillämpa principen om privat aktör i en marknadsekonomi då den bedömer huruvida 
myndighetens försäljningspris kan utgöra ett stöd genom att jämföra om myndighetens försäljningspris 
motsvaras av det pris som en privat aktör skulle kräva. 

186 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 47. 
187 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 72-73, 77. 
188 Kommissions meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 

(EGT 97/C 209/03). 
189 Kommissions meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 

(EGT 97/C 209/03, 10.07.1997), p. II 1.  
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villkorslöshet som krävs vid ett anbudsförfarande innebär att andra begränsningar än sådana 

som kommunerna kan ställa upp i sin egenskap av planmyndighet (d.v.s. via bl.a. detaljplan) 

inte ska förekomma för den tänkta köparen; köparen ska få använda fastigheten efter eget 

gottfinnande. För det fall det uppställs villkor som inte är hänförliga till genomförandet av 

detaljplanen måste sådana villkor gälla för alla anbudsgivare för att det ska vara fråga om ett 

villkorslöst anbudsförfarande.190 

Om marknadsvärdet inte fastställs genom ett villkorslöst anbudsförfarande ska 

överlåtelsen föregås av en oberoende expertvärdering. En oberoende expertvärdering 

genomförs av en eller flera oberoende värderingsmän före överlåtelseförhandlingarna för att 

fastställa fastighetens marknadsvärde. Det av värderingsmannen fastställda priset anses vara 

det lägsta möjliga försäljningspriset. 191 

Genom att använda sig av antingen ett öppet och villkorslöst anbudsförfarande eller en 

oberoende värderingsman anser alltså kommissionen att myndigheten kommer att komma 

fram till ett marknadsvärde på den aktuella fastigheten. Om fastigheten därefter överlåts i 

enlighet med det högsta inkomna anbudet, eller utifrån den oberoende expertvärderingen, 

riskerar inte myndigheten en situation som innebär en underprisöverlåtelse av fastigheten 

eftersom det inte föreligger något stöd. Om medlemsstaten inte genomför en 

fastighetsöverlåtelse i enlighet med vägledningen måste den anmäla överlåtelsen till 

kommissionen.  

 

4.1.2 Begreppet medlemsstat i ett statsstödssammanhang 
Som redan framgått krävs det att medlemsstaten ger stödet. Med medlemsstat förstås även 

regionala och lokala myndigheter.192 Enligt EU-domstolen omfattas också vissa företag som 

det offentliga utövar ett stort inflytande över av medlemsstatsbegreppet. Det krävs då att 

staten direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande över företagen i den mening 

som det aktuella direktivet i målet föreskrev.193 Det statliga inflytandet är dock inte ensamt 

tillräckligt för att företagets transaktioner per definition ska kunna antas vara påverkade av det 

                                                
190 Kommissions meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 

(EGT 97/C 209/03, 10.07.1997), p. II 1 a)-c). 
191 Kommissions meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 

(EGT 97/C 209/03, 10.07.1997), p II 2 a). 
192 Mål C-248/84, Tyskland mot kommissionen, p. 17; SOU 2011:69, s. 77. 
193 Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen, p. 33-34. Domstolen konstaterade att staten ägde omkring 80 

procent av aktierna och hade nära nog 100 procent av rösterna i ett av de aktuella företagen, moderbolaget. 
Moderbolaget ägde i sin tur 100 procent av aktierna i ett dotterbolag, som i sin tur ägde 97 procent av 
aktierna i ett dotterdotterbolag där de resterande tre procenten ägdes av moderbolaget. Moderbolaget stöttade 
dotterbolagen ekonomiskt. 
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statliga inflytandet. De myndigheter som utövar inflytandet måste varit delaktiga i de åtgärder 

som företaget vidtagit inom sin koncern för att det ska kunna föreligga ett stöd.194 

 

4.1.3 Kravet på ett riktat stöd 
Vad vidare gäller mer generellt för statsstöd måste stödet som utdelas, som framgår ovan, 

vara selektivt på så vis att stödet ska vara riktat till vissa företag eller vissa branscher. Av 

detta följer att allmänna gynnande kan vara tillåtna utifrån artikel 107 FEUF.195  

Som brukligt inom EU:s konkurrensrätt ska företagsbegreppet ges en enhetlig, men vid 

tolkning, och omfatta varje ekonomisk aktivitet som sker på en marknad oavsett aktivitetens 

rättsliga form.196 Tribunalen har uttalat att enhetliga ekonomiska enheter som på ett varaktigt 

sätt eftersträvar ett bestämt ekonomiskt mål och som kan överträda en konkurrensrättslig 

bestämmelse anses vara ett företag.197 Av detta följer att det inte föreligger något krav på att 

ekonomisk ersättning måste utgå för att ett företag ska anses bedriva ekonomisk aktivitet.198 

För att bedöma om ett stöd selektivt riktats mot ett företag måste först en jämförelse 

göras med andra företag som ”i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i en jämförbar 

situation”.199 Vidare kan åtgärder som vid en första anblick verkar vara generella i själva 

verket vara selektiva. Därför måste en bedömning göras avseende huruvida effekten av en 

åtgärd innebär att vissa företag eller viss produktion gynnas vid en jämförelse av andra 

företag eller annan produktion.200 

 

4.1.4 Snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen 
Som framgått ovan krävs också att ett stöd snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen på 

den inre marknaden för att det ska vara fråga om ett stöd som omfattas av artikel 107.1 FEUF. 

Kriteriet att stödet ska snedvrida eller hota snedvrida konkurrensen hänger samman med vad 

som presenterats ovan i avsnitt 4.1.1 och vad som där sades angående att det aktuella stödet 

ska reducera mottagarens normala kostnader. Det föreligger nämligen en viss presumtion att 

ett stöd som ger ett visst företag fördelar som det inte fått under normala marknads-

förhållanden också snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen inom unionen.201 

 
                                                
194 Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen, p. 52. 
195 Mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline m.fl., p. 35.  
196 Mål C-41/90, Höfner & Elser, p. 21; Indén, 2013, s. 92. 
197 Mål T-11/89, Shell International Chemical Company Ltd, p. 311. 
198 Mål C-49/07 Motosykletistiki Omospondia mot Elliniko Dimosio, p. 27; se Indén, 2013, s. 94.  
199 T.ex. mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline m.fl., p. 41; mål C-88/03, Portugal mot kommissionen, p. 54. 
200 Mål 173/73, Italien mot kommissionen, p. 33, 35; mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline m.fl., p. 42. 
201 Mål T-459/93, Siemens SA m.fl. mot kommissionen, p. 77; se Indén, 2013, s. 104. 
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4.1.5 Samhandelskriteriet  
Av artikel 107.1 FEUF framgår att stöd som beskrivits ovan är oförenliga med den inre 

marknaden i den utsträckning åtgärden påverkar samhandeln. Typfallet är när det mottagande 

företaget bedriver handel inom hela unionen, t.ex. som i det ovan beskrivna Konsum Nord där 

kommissionen menade att samhandeln hindrades eftersom det gränsöverskridande företaget 

Lidl inte tilläts etablera sig i Åre kommun på samma villkor som Konsum.202 

Ett stöd kan påverka samhandeln trots att det mottagande företaget inte själv exporterar 

de aktuella varorna i unionen, i och med att företaget verkar i konkurrens med andra 

medlemsstaters producenter. EU-domstolen förtydligade detta genom att konstatera att 

statliga stöd till enskilda näringsidkare inom den egna medlemsstaten kan medföra en ökning 

av den inhemska produktionen med följden att samhandeln hotas på så vis att unionens övriga 

företags möjligheter att exportera mot den protektionistiska staten minskar.203 Detta betyder 

alltså att samhandeln kan påverkas även i branscher där det vanligen råder en omfattande 

samhandel, trots att det mottagande företaget inte själv exporterar utanför sin medlemsstat. 

 

4.2 Medlemsstaternas anmälningsskyldighet  
Sedan man konstaterat att ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF existerar på de ovan presenterade 

grunderna måste en bedömning göras för att avgöra huruvida det aktuella stödet kan tänkas 

undantas från förbudet mot statliga stöd, och således vara tillåtet. Enligt artikel 107.2-107.3 

FEUF finns stöd som är förenliga med unionens inre marknad, trots att de ges av 

medlemsstaten, gynnar vissa företag och påverkar samhandeln inom unionen. Tillåtna stöd 

enligt artikel 107.2-107.3 FEUF är främst stöd av social karaktär som syftar till att lyfta 

ekonomiskt utsatta regioner, t.ex. Tysklands möjlighet att ge stöd till ekonomiskt utsatta 

områden i det gamla Östtyskland (artikel 107.2 c) FEUF).   

Huruvida en konstaterad stödåtgärd enligt artikel 107.1 FEUF är förenlig med den inre 

marknaden ska bedömas av kommissionen. Som EU-domstolen konstaterat har 

kommissionen, om man bortser från domstolens prövningsrätt, ensam behörighet att avgöra 

en stödåtgärds förenlighet med den inre marknaden.204  

Av artikel 108.3 FEUF framgår att alla planer som medlemsstaterna har på att bevilja 

nya eller förändrade befintliga stöd ska anmälas till kommissionen, och att planerna inte får 

verkställas innan kommissionen godkänt stödet. Medlemsstaternas anmälningsskyldighet 

                                                
202 Se även Indén, 2013, s. 105.  
203 Mål C-102/87, Frankrike mot kommissionen, p. 19; mål C-310/99, Italien mot kommissionen, p. 84. 
204 Mål C-354/90, FNCEPA, p. 14; mål C-39/94, La Poste, p. 42.  
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avseende statliga stöd stadgas även i artikel 2-3 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 

juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (kodifiering) (nedan kallad nya procedurförordningen). 

Enligt artikel 1 a) nya procedurförordningen definieras stöd på samma sätt som 

presenterats ovan i avsnitt 4.1.1. Stödåtgärderna som sådana delas, enligt nya 

procedurförordningen dock in i befintligt stöd, nytt stöd, olagligt stöd, och missbruk av stöd.  

Olagligt stöd är ett nytt stöd som införts i strid med artikel 108.3 FEUF, d.v.s. ett sådant 

stöd enligt artikel 107.1 FEUF som inte anmälts till kommissionen för granskning och 

godkännande. Ett nytt stöd är alla stödåtgärder som inte är ett befintligt stöd enligt artikel 1 c) 

nya procedurförordningen. Befintligt stöd är, med vissa specificerade undantag för särskilda 

medlemsstater, allt stöd som fanns i respektive medlemsstat och fortfarande är gällande, innan 

FEUF trädde i kraft. I begreppet befintligt stöd innefattas också stöd som godkänts av 

kommissionen eller rådet, samt sådana stödåtgärder som var tillåtna när de vidtogs men som 

p.g.a. den inre marknadens utveckling kommit att bli olagliga utan att medlemsstaten företagit 

någon förändring.  

Förfarandet hos kommissionen inleds, enligt artikel 4 nya procedurförordningen, med 

en preliminär granskning av den anmälan som medlemsstaten lämnar in avseende 

medlemsstatens planer att vidta en stödåtgärd. Av samma artikel framgår också att 

kommissionen ska besluta att antingen godkänna en stödåtgärd – om den inte utgör ett stöd 

enligt artikel 107.1 FEUF eller om den är förenlig med den inre marknaden – eller att inleda 

ett formellt granskningsförfarande, efter den preliminära granskningen. När kommissionen 

meddelar beslut att inleda ett formellt granskningsförfarande ska det, enligt artikel 6 nya 

procedurförordningen, i beslutet presenteras en sammanfattning av relevanta sak- och 

rättsfrågor, samt kommissionens preliminära bedömning över hur den anmälda åtgärden kan 

utgöra ett otillåtet statsstöd. Kommissionen ska också genom beslutet uppmana 

medlemsstaten som ämnar lämna stödet, och övriga berörda parter, att inkomma med 

synpunkter på kommissionens beslut. 

Det formella granskningsförfarandet avslutas genom ett beslut enligt artikel 9.2-5 nya 

procedurförordningen. Enligt stadgandet ska kommissionen besluta om positiva beslut om 

den genom sitt granskningsförfarande kommer fram till att åtgärden inte utgör stöd, eller att 

den tidigare tveksamhet som rådde avseende åtgärden undanröjts. Sådana positiva beslut får 

förenas med villkor. Om kommissionen efter det formella granskningsförfarandet, däremot 

kommer fram till att stödet inte är förenligt med den inre marknaden ska kommissionen 

besluta att stödet inte får genomföras. 
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När det formella granskningsförfarandet enligt artikel 9 nya procedurförordningen 

avslutats genom att kommissionen meddelar ett negativt beslut, d.v.s. kommissionen finner att 

den planerade åtgärden utgör ett stöd som inte är förenligt med den inre marknaden, ska 

medlemsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva stödet, vilket framgår av artikel 

16.1 nya procedurförordningen. 205  Eftersom artikel 108.3 FEUF och nya 

procedurförordningen har direkt tillämplighet, och således gäller som lag i Sverige, förefaller 

det aningen onödigt att också nationellt lagstifta om återkrav av olagliga statsstöd. 206 

Regeringen uttalade emellertid att det ur tydlighetssynpunkt var önskvärt att i nationell 

lagstiftning reglera sådana återkrav. 207  För svensk del har återkravet reglerats i lagen 

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (nedan kallad LEUS) och 

förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. LEUS 

definierar olagligt stöd på samma sätt som artikel 108.3 FEUF, vilket framgår av 1 § 2 st.  

LEUS. Av 2 § 1 st. LEUS framgår att det är den myndighet som lämnat stödet som också ska 

återkräva det, om inte EU-rätten tillåter att återkrav inte sker, vilket också stadgas i 6 § LEUS. 

Enligt 3 § LEUS är den som mottagit ett olagligt stöd skyldig att betala tillbaka stödet, givet 

att EU-rätten inte medger att myndigheten underlåter att kräva stödet åter. I 7-10 §§ LEUS 

stadgas att rättegångsbalkens regler om indispositiva tvistemål ska tillämpas i mål om 

återkrav enligt LEUS. Att de nationella processreglerna används i mål om återkrav av olagliga 

statsstöd är i överensstämmelse med EU-domstolens praxis.208  

 

5 Sammanfattande diskussion 
Den sammanfattande diskussionen kommer utgå från en typsituation som motsvaras av det 

exempel från bakgrundsavsnittet som återkommit genom uppsatsen. Typsituationen kommer 

därefter kommenteras utifrån de tre rättsområden som behandlats i uppsatsen. Varje område 

behandlas i ett eget avsnitt för att fastställa ramarna för kommunens agerande utifrån det 

specifika rättsområdet. Sist i kapitlet följer en sammanfattning av analysen där de hänsyn som 

kommunen måste ta med avseende på upphandling och statsstöd när en privat aktör, genom 

utnyttjandet av sin initiativrätt enligt PBL genomför en detaljplan, kommer fastställas. 

 

                                                
205 Se också mål C-415/03, Kommissionen mot Grekland, p. 44; mål 232/05, Kommissionen mot Frankrike, p. 

42.  
206 Prop. 2012/13:84, s. 20. 
207 Prop. 2012/13:84, s. 28. 
208 Mål C-71/04, Xunta de Galicia, p. 49.  
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5.1 Typsituation – ett nytt handelsområde ska byggas 
Byggherren från exemplet i avsnitt 1.1 avser alltså vidta åtgärder för att anlägga ett 

handelsområde på tre icke-detaljplanelagda fastigheter i direkt anslutning till kommunens 

tätort. Handelsområdet omfattar en handelsfastighet – som byggherren redan äger – där ett 

köpcentrum ska byggas, en hotellfastighet där byggherren ämnar uppföra ett hotell som ska 

säljas till en aktör som driver hotell, samt en bostadsfastighet där bostadsrätter och hyresrätter 

ska uppföras för vidare försäljning. De två sistnämnda fastigheterna ägs av kommunen. För 

att kunna genomföra sina planer begär byggherren ett planbesked från kommunen. 

Kommunen meddelar ett positivt planbesked som innebär att den avser inleda en planläggning 

av området i enlighet med byggherrens begäran. 

Detaljplanen utformas i enlighet med byggherrens ritningar och beskrivningar som 

lämnats in i samband med begäran om planbesked, vilket i praktiken innebär att detaljplanen 

utformas för byggherrens exploatering av området. Kommunen utformar detaljplanen så att 

behovet av gator, vägar, va-anläggningar och allmänna platser tillgodoses på samtliga 

fastigheter, och beslutar i detaljplanen att några lägenheter på bostadsfastigheten ska vara 

anpassade för att täcka socialtjänstens behov. 

Kommunen och byggherren ingår härvid ett exploateringsavtal avseende 

handelsfastigheten för att säkerställa att den kommande detaljplanen genomförs som avsetts. 

Genom exploateringsavtalet regleras byggherrens åtagande att uppföra erforderliga gator, 

vägar, va-anläggningar, och allmänna platser på handelsfastigheten. 

Avseende hotell- och bostadsfastigheterna ingår kommunen och byggherren ett 

markanvisningsavtal som innebär att byggherren får ensamrätt att förhandla om överlåtelse av 

hotell- och bostadsfastigheterna med kommunen. Överlåtelsen av hotell- och 

bostadsfastigheterna är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft. Byggherren förutsätts 

tillse att anläggningar och gator uppförs, vilket parterna reglerat i ett exploateringsavtal 

avseende bostadsfastigheten. Vad gäller hotellfastigheten åtar sig kommunen att uppföra 

gator, vägar, va-anläggningar. Kommunen ska vara huvudman för samtliga anläggningar på 

handelsområdet. 

 

5.1.1 Typsituationens förenlighet med framställningen av PBL ovan 
Först kan konstateras att byggherren måste anses ha en roll i genomförandet av detaljplanen 

eftersom byggherren är fastighetsägare till en av de tre fastigheterna. Byggherren presenterar 

också en plan för ett helhetsgrepp för området, och får i egenskap av känd byggherre anses 
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vara seriös i sin ambition att genomföra sin föreslagna exploatering av området. Byggherren 

är således berättigad att begära ett planbesked från kommunen.  

Av typsituationen framgår att byggherren lämnat en detaljerad beskrivning av sitt 

projekt, innehållande färdiga ritningar och skisser över handelsområdet. Planbeskrivningen 

får vara hur detaljerad som helst, dock med risk att detaljplaneprocessen låser sig.209 Av 

typsituationen framgår att kommunen lyckats utforma en detaljplan som både tar nödvändiga 

miljöhänsyn och samtidigt uppfyller byggherrens – och endast byggherrens – planerade 

projekt. 

Som presenterats ovan har kommunen långtgående möjligheter att i detalj reglera hur ett 

område ska utformas. Kommunen har t.ex. möjlighet att bestämma hur parkerings-

möjligheterna ska utformas i ett område (4 kap. 13 § PBL), markytans utformning (4 kap. 10 

§ PBL), samt bebyggandets utformning och byggnaders användning (4 kap. 11 § PBL). Det är 

alltså möjligt att kommunen anpassar detaljplanen för att fullständigt stämma överens med 

byggherrens planerade handelsområde. Själva syftet med detaljplanens frivilliga innehåll är 

t.o.m. att kommunerna ska ges större utrymme att anpassa detaljplanen till lokala 

förhållanden.210 Utifrån regleringen om detaljplanens frivilliga innehåll i PBL kan således 

konstateras att kommunen får anpassa detaljplanen till byggherrens presenterade 

projektförslag, trots att det i praktiken utestänger andra markexploatörer från handelsområdet. 

Enligt vad som sagts ovan om exploateringsavtal är det uppenbart att kommunen och 

byggherren i typsituationen kan ingå ett sådant avtal och däri reglera sina respektive 

åtaganden avseende detaljplanens genomförande, t.ex. att byggherren ska uppföra bl.a. va-

anläggningar på handelsfastigheten. Den rättsliga förutsättningen för kommunen och 

byggherren att ingå ett exploateringsavtal är att detaljplaneläggningen medför en ekonomisk 

nytta för byggherren, vilket är uppfyllt eftersom den antagna detaljplanen kommer generera 

en byggrätt som ger byggherren möjlighet att uppföra ett köpcentrum på handelsfastigheten. 

Således kan konstateras att det finns förutsättningar för parterna att ingå exploateringsavtal 

avseende uppförandet av bl.a. va-anläggningar på handelsfastigheten. 

Mot bakgrund av den materiella delen om markanvisningar ska även kommunens och 

byggherrens markanvisningsavtal i typsituationen anses vara korrekta. Markanvisningsavtalet 

ger som sagts, enligt 1 § markanvisningslagen, byggherren en ensamrätt att förhandla med 

kommunen om fastighetens utformning under en viss tid. Syftet med markanvisningen är att 

fastigheten ska överlåtas till byggherren, och villkoret för markanvisningen är att detaljplanen 

                                                
209 Se vidare ovan avsnitt 2.3. 
210 Jfr ovan avsnitt 2.2.1 – 2.2.2; prop. 1985/86:1, s.154. 
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vinner laga kraft. En underlåtenhet att genomföra detaljplanen ger kommunen rätt att lösa in 

marken då detaljplanens genomförandetid löpt ut. Själva fastighetsöverlåtelsen kan alltså 

sägas vara beroende av byggherrens avsikt att genomföra det planerade projektet. Det är av 

typsituationen uppenbart att byggherren avser genomföra det planerade projektet. Eftersom 

byggherren är en känd aktör bör byggherrens förmåga att genomföra detaljplanen bedömas 

som tillräcklig för att det ska vara möjligt för kommunen att ingå ett markanvisningsavtal med 

byggherren. Likväl ingår byggherren och kommunen ett exploateringsavtal avseende bl.a. va-

anläggningarna på bostadsfastigheten för att på så vis garantera att byggherren faktisk 

genomför den kommande detaljplanen.211 Samtliga exploateringsavtal i typsituationen har 

alltså ingåtts före detaljplanens antagande, i enlighet med vad regeringen uttalade 2015.212  

Det ska dock erinras om att de lagstadgande i PBL som reglerar exploateringsavtalen 

inte kräver att exploateringsavtalen ingås före detaljplanens antagande. Det kan emellertid 

förväntas att det blir svårare att binda en fastighetsägare genom ett exploateringsavtal 

avseende en befintlig detaljplan, eftersom fastighetsägaren genom sitt ägande har sista ordet 

avseende fastighetens exploatering, med beaktande av kommunens rätt att lösa in mark enligt 

6 kap. 15 § PBL. När det finns en gällande detaljplan kan man alltså förvänta sig att 

fastighetsägaren har ett svalt intresse av att dra på sig kostnader som är möjliga att undvika. 

Det som nu presenterats under rubrik 5.1.1 innebär att den typsituation som presenterats 

i avsnitt 1.1 och sammanfattats ovan är förenlig med PBL:s initiativrätt och reglerna för 

antagande av en detaljplan som föreslagits av en utomstående privat aktör. 

 

5.2 Typsituationen – förenligheten med den offentliga upphandlingen 
I detta avsnitt kommenteras typsituationen utifrån reglerna om offentlig upphandling. Det är 

främst då kommunen erhåller anläggningar som kommunen ska vara huvudman för, samt då 

kommunen avtalar med byggherren om att några av lägenheterna ska hyras av socialtjänsten 

som offentlig upphandling aktualiseras. 

Till att börja med ska konstateras att kommunen, i egenskap av ansvarig huvudman för 

allmänna platser, i typsituationen är en upphandlande myndighet enligt 1 kap. 22 § LOU. 

För att bedöma om typsituationen i någon del ska upphandlas måste det därefter avgöras 

om det i någon del föreligger en byggentreprenad. Ett byggentreprenadkontrakt är, enligt 1 

kap. 9 § LOU, ett kontrakt avseende utförande, eller både projektering och utförande av bl.a. 

anläggningsarbete eller byggnadsverk som utförs å den upphandlande myndighetens vägnar. 

                                                
211 Jfr ovan avsnitt 3.2.4. 
212 Prop. 2014/15:122, s. 50. 
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Kommunen och byggherren avtalar skriftligen om att byggherren ska uppföra anläggningar 

och allmänna platser på handelsfastigheten. Såtillvida utgör alltså kontraktet rörande 

anläggningsarbetet som byggherren utför på handelsfastigheterna avseende bl.a. gator en 

byggentreprenad enligt definitionen i 1 kap. 9 § LOU och t.ex. 45.23 och 45.25 LOU bilaga 1. 

Nästa fråga att utreda är huruvida det sker en anskaffning från kommunens sida i den 

situation som parterna reglerat genom exploateringsavtalet på handelsfastigheten. Som sagts 

ovan innebär anskaffning inte med nödvändighet att kommunen erhåller äganderätten till det 

som upphandlas. Enligt skäl (4) LOU-direktivet är det tillräckligt att kommunen får tillgång 

till fördelarna med byggentreprenaden. Av typsituationen framgår att kommunen blir 

huvudman för de gator och allmänna platser som ska anläggas på handelsområdet. Det kan 

således konstateras att kommunen erhåller fördelarna av byggentreprenaden, och att en 

anskaffning därmed sker avseende bl.a. de gator och allmänna platser som uppförs på 

handelsfastigheten.  

Nästa viktiga villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara fråga om en 

upphandlingspliktig byggentreprenad avseende det anläggningsarbete byggherren gör på 

handelsfastigheten, är huruvida det förelegat någon motprestation från kommunens sida; om 

det ekonomiska villkoret är uppfyllt. Enligt typsituationen utgår inget vederlag från 

kommunen till byggherren. Den nya detaljplanen innebär dock en förväntad värdeökning för 

fastigheterna som omfattas av den.213 Den förväntade värdeökningen som detaljplanen för 

med sig är en tillräcklig omständighet för att kommunen ska kunna ingå exploateringsavtalet 

med byggherren avseende uppförandet av bl.a. va-anläggningar på handelsfastigheten. Den 

kan emellertid inte ses som en tillräcklig omständighet för att kommunen ska anses avlagt ett 

vederlag för anläggningsarbetet på handelsfastigheten. I fallet La Scala fanns en lagstadgad 

möjlighet till kvittning av just byggherrens bygglovsskuld till kommunen mot att byggherren 

direkt uppförde de anläggningar som bygglovet reglerade. Någon sådan möjlighet finns inte i 

svensk lagstiftning. La Scala kan således inte användas i detta hänseende för att hävda att 

kommunen i typsituationen har gett en motprestation till byggherren, utöver den förväntade 

värdeökningen på fastigheten som följer av detaljplaneläggningen. Trots att byggherren 

uppför anläggningar som kommunen anskaffar på handelsfastigheten är alltså det ekonomiska 

villkoret inte uppfyllt i typsituationen. Som sagts i SOU 2015:109 bör det alltså kunna 

konstateras att EU-rätten inte generellt kräver att upphandling ska ske vid byggandet av 

allmänna platser då kommunen ingått ett exploateringsavtal med en fastighetsägare. Även 

                                                
213 Se ovan avsnitt 2.5.1. 
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Boverket lyfter fram den kommunala motprestationens betydelse för huruvida upphandling 

ska ske eller inte. Avseende exploateringsavtalet på handelsfastigheten krävs alltså ingen 

upphandling. 

Vad gäller hotell- och bostadsfastigheterna kan sägas följande. Byggherren äger inte 

hotell- eller bostadsfastigheterna när den presenterar sina exploateringsförslag för kommunen. 

Enligt typsituationen överlåter kommunen dock fastigheterna till byggherren genom 

markanvisning. Fastighetsförsäljningar är som bekant undantagna reglerna om upphandling 

enligt artikel 10 a) LOU-direktivet och 3 kap. 19 § LOU. Som utgångspunkt är således 

kommunens överlåtelser av hotell- och bostadsfastigheterna tillåtna enligt upphandlingsrätten.  

Efter fastighetsöverlåtelsen åtar sig byggherren att uppföra bl.a. va-anläggningar på 

bostadsfastigheten vilket parterna reglerat i ett exploateringsavtal. Som konstaterats ovan 

avseende samma slags arbete på handelsfastigheten, omfattas detta arbete av definitionen för 

byggentreprenad enligt LOU. 

Vad gäller socialtjänstens lägenheter på bostadsfastigheten avser kommunen hyra dessa 

av tredje man som kommer köpa bostadsfastigheten efter det att byggherren färdigställt den. 

Enligt EU-domstolen anses ett hyreskontrakt vara en egentlig byggentreprenad om 

anläggningarna som ska byggas uppförs i syfte att nyttjas av kommunen.214 De lägenheter 

som socialtjänsten ämnar hyra i framtiden bör alltså omfattas av den av EU-domstolen 

åsyftade situationen. Huvudsyftet med den delen av byggherrens exploateringsplan för 

bostadsfastigheten kan alltså inte anses ha varit att kommunen skulle hyra lägenheterna, 

eftersom dessa inte ens var byggda när detaljplanen utformades för att täcka socialtjänstens 

behov. Huvudsyftet måste istället varit att bygga lägenheterna.  

EU-domstolen uttalade i Helmut Müller att en fastighetsöverlåtelse i vissa fall ska ses 

tillsammans med en efterföljande byggentreprenad och således utgöra en helhet som ska 

upphandlas. En förutsättning för detta är att förvärvaren rättsligt bundits att vidta åtgärder på 

den förvärvade marken.215 Mot bakgrund av vad som sagts i avsnitt 3.2.4 bör Helmut Müller i 

vissa avseenden kunna appliceras på de svenska markanvisningsavtalen. Här vill jag bara 

lyfta fram kärnan i min argumentation från nyss nämnda avsnitt. Markanvisningen avseende 

bostadsfastigheten innebär att när kommunen och byggherren förhandlat om överlåtelse av 

fastigheten och överlåtit den, har parternas åtaganden avseende uppförandet av anläggningar 

konkretiserats i ett exploateringsavtal (innan detaljplanen antagits) för att garantera 

detaljplanens genomförande. Det är alltså fråga om en marköverlåtelse med en senare 

                                                
214 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 56, 59; jfr ovan avsnitt 3.2.2. 
215 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 83-88. 
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tilldelning av ett byggentreprenadkontrakt. Fastighetsöverlåtelsen är på så vis i viss mån 

villkorad av att byggherren uppför anläggningarna för att genomföra detaljplanen. Eftersom 

kommunen således har anskaffat anläggningarna (gator, allmänna platser och va-anläggningar 

samt lägenheterna för socialtjänstens behov) och avgett ett vederlag för dem i form av 

fastigheten, är det ekonomiska villkoret uppfyllt avseende bostadsfastigheten. 

På grund av kommunens agerande har byggherren på ett otillbörligt sätt favoriserats, 

och kommunen har därigenom kränkt likabehandlingsprincipen enligt 4 kap. LOU och artikel 

18.1 LOU-direktivet. Eftersom bostadsfastigheten överlåtits med en efterföljande 

byggentreprenad genom direktanvisningen, har byggherren i viss mån erhållit byggentrepren-

adkontraktet baserat på ett godtycke från kommunens sida. Kommunen har nämligen inte tyd-

liggjort sina krav för tilldelning av byggentreprenadkontraktet avseende anläggningarna och 

socialtjänstens lägenheter på bostadsfastigheten, varför öppenhetsprincipen också har kränkts. 

Mot bakgrund av vad som nu sagts är det alltså, i de delar som behandlar 

markanvisningen mellan kommunen och byggherren på bostadsfastigheten, fråga om en 

kommunal anskaffning av gator och andra allmänna platser samt de lägenheter som uppförs 

för socialtjänstens behov. Gator och allmänna platser som anläggs på hotellfastigheten 

bekostas av kommunen och omfattas således inte av upphandlingsreglerna eftersom 

kommunen inte anskaffar något i den situationen utan tillfredsställer sitt behov in house.216 

Sammanfattningsvis är det alltså inte generellt fråga om en upphandlingsskyldig 

byggentreprenad i typsituationen. Förhållandet mellan kommunen och byggherren som 

regleras i exploateringsavtalet på handelsfastigheten ska inte ses som en upphandlingspliktig 

byggentreprenad eftersom kommunen inte utger något vederlag för anläggningarna. Det finns 

inget stöd för att se fastighetens förväntade värdeökning p.g.a. detaljplaneläggningen som en 

tillräcklig motprestation. En ordning där kommunen i egenskap av planmyndighet utger 

vederlag genom att anta detaljplaner vore dessutom märkligt mot bakgrund av det faktum att 

det är en kommunal angelägenhet att bestämma över markanvändningen enligt 1 kap. 2 § 

PBL. Det bör således krävas någon mer konkret åtgärd från kommunens sida för att det ska 

vara fråga om ett giltigt vederlag.217 

Det förhållande som regleras i exploateringsavtalet avseende bostadsfastigheten ska 

upphandlas mot bakgrund av Helmut Müller. I de delar markanvisningen innebär att 

kommunen anskaffar gator och allmänna platser, samt att byggherren uppför några lägenheter 
                                                
216 Jfr diskussionen nedan angående statsstöd. 
217 Jfr Kammarrätten i Göteborgs dom 2015-04-24, mål nr 1137-14 där ett av kommunen meddelat servitut 

innebar en förväntad värdeökning för en fastighet därför att den härskande fastigheten för alltid skulle ges fri 
sikt över den tjänande fastigheten. 
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för att tillgodose socialtjänstens behov, ska fastighetsöverlåtelsen av bostadsfastigheten 

nämligen ses som en helhet tillsammans med den efterföljande byggentreprenaden. Själva 

fastigheten är då att bedöma som ett vederlag till byggherren och det faktum att kommunen 

erhåller fördelarna med såväl anläggningarna som lägenheterna ska ses som en anskaffning. 

Att lägenheterna kommer vara hyreslägenheter hos tredje man förändrar inte att 

fastighetsöverlåtelsen måste ses som en helhet tillsammans med den efterföljande 

byggentreprenaden. Rimligtvis har kommunen och byggherren sinsemellan haft uppfattningen 

att det endast varit fråga om ett hyreskontrakt avseende socialtjänstens lägenheter på 

bostadsfastigheten. Mot bakgrund av Kommissionen mot Tyskland och Impresa Pizzarotti, 

samt att artikel 10 a) LOU-direktivet uttryckligen undantar tjänstekontrakt på befintliga 

byggnader – motsatsvis att tjänstekontrakt avseende uppförandet av nya byggnader således 

inte undantas upphandling enligt LOU-direktivet – kan dock ett hyreskontrakt inte ses som 

det huvudsakliga syftet med avtalet i typsituationen avseende bostadsfastigheten eftersom 

byggnaderna inte ens är uppförda när parterna diskuterar frågan. Därför ska markanvisningen 

avseende bostadsfastigheten upphandlas. 

 

5.3 Typsituationen – förenligheten med regleringen om statsstöd 
Precis som konstaterats i inledningen till kapitel fyra bör kommunen betänka reglerna om 

statsstöd främst då den överlåter hotell- och bostadsfastigheterna, samt då den åtar sig att 

uppföra erforderliga gator, allmänna platser och va-anläggningar på hotellfastigheten.  

Till att börja med råder det inga tvivel om att kommunen omfattas av begreppet 

medlemsstat enligt artikel 107.1 FEUF, eftersom såväl lokala som regionala myndigheter 

omfattas av begreppet. 

Därefter måste frågan huruvida byggherren getts ekonomiska fördelar av kommunen 

som den inte skulle fått under normala marknadsvillkor utredas, för att avgöra om det varit 

fråga om ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF.  

I typsituationen uppför byggherren gator, allmänna platser och va-anläggningar på 

bostadsfastigheten för egen räkning. Byggherren erhåller dock själva bostadsfastigheten. Som 

konstaterats ovan i avsnitt 5.2 bör alltså marköverlåtelsen upphandlas eftersom den ska ses 

som en helhet tillsammans med den efterföljande byggentreprenaden. Att upphandling av 

bostadsfastigheten ska ske innefattar, som sagts i avsnitt 5.2, att byggherren erhållit ett 

vederlag från kommunen för uppförandet av anläggningar som motsvarar bostadsfastighetens 

värde. Överlåtelsen bygger dock inte på motstående och likvärdiga prestationer av parterna 

eftersom det kan förväntas att kostnaderna för anläggningarnas uppförande understiger 
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fastighetens värde. Skillnaden mellan bostadsfastighetens marknadspris och den kostnad 

byggherren har för att uppföra anläggningarna på bostadsfastigheten kan således utgöra ett 

stöd till byggherren.218  

Avseende hotellfastigheten har fastigheten överlåtits till byggherren, och kommunen har 

åtagit sig att uppföra erforderliga gator och va-anläggningar på fastigheten. Härvid skulle 

endast fastighetsöverlåtelsen kunna utgöra ett stöd till byggherren eftersom kommunen själv 

ska vara huvudman för anläggningarna på hotellfastigheten. Det finns inget krav på att 

fastighetsägaren ska uppföra sådana anläggningar på sin fastighet för att genomföra 

detaljplanen. Det är istället en möjlighet kommunen har att ålägga fastighetsägare att göra så. 

Således agerar inte kommunen på ett sätt som försätter byggherren i en ekonomiskt 

fördelaktig position när den åtar sig att uppföra anläggningarna. 

Sammantaget måste alltså byggherren anses ha försatts i en ekonomiskt fördelaktig 

position som byggherren inte skulle hamnat i under normala marknadsvillkor genom 

fastighetsöverlåtelserna, men inte då kommunen bekostar bl.a. va-anläggningarna på 

hotellfastigheten. Objektivt sett verkar det således föreligga ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF 

i nämnda situationer. Till stöd för min uppfattning att det p.g.a. nyss nämnda omständigheter 

objektivt sett föreligger ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF, vill jag anföra följande angående 

de s.k. värdeöverföringarna. 2014/15 uttalade regeringen att markanvisningsavtalen reglerar 

värden. 219  Vid en första anblick kan alltså fastighetsöverlåtelserna antas innebära en 

värdeöverföring. För att det offentliga ska undvika att lämna stöd i samband med 

fastighetsöverlåtelser måste fastighetens marknadsvärde fastställas genom antingen ett öppet 

och villkorslöst anbudsförfarande, eller genom att en försäljning föregås av en oberoende 

expertvärdering.220 Det framgår ovan att fastigheterna har överlåtits genom direktanvisningar 

och att det inte funnits några övriga anbud som kommunen haft att ta hänsyn till. Således har 

försäljningarna inte föregåtts av något öppet och villkorslöst anbudsförfarande. Enligt vad 

som visats har inte heller en oberoende expertvärdering använts. Det framgår inte heller 

huruvida kommunen har erhållit någon faktisk ersättning för överlåtelserna utöver att 

byggherren åtagit sig att bekosta uppförandet av anläggningarna på bostadsfastigheten. Det är 

alltså möjligt att dra den slutsatsen att fastighetsöverlåtelserna utgör ett stöd eftersom de har 

sålts till underpris genom att någon ersättning – förutom byggherrens uppförande av bl.a. va-
                                                
218 Jfr mål T-16/96, Cityflyer Express Ltd, p. 53, där ett otillåtet stöd ansågs föreligga då medlemsstaten lämnat 

en lägre ränta än vad som varit marknadsmässigt motiverat, och stödet då utgjordes av skillnaden mellan den 
ränta som krävts och den marknadsmässiga räntan. 

219 Prop. 2014/15:122, s. 50; jfr ovan avsnitt 2.5.1. 
220 Kommissions meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader 

(EGT 97/C 209/03, 10.07.1997). 
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anläggningar på bostadsfastigheten – inte utgetts. Därigenom har det skett en värdeöverföring 

från det offentliga till byggherren, och det kan därmed fastslås att det objektivt sett föreligger 

ett stöd enligt artikel 107.1  FEUF. 

Det kan vidare konstateras att de stöd som lämnats från kommunen är riktade till 

byggherren, eftersom de har gynnat den specifika byggherren utan att någon annan haft 

möjlighet till markexploateringen på handelsområdet.  

Genom att det nu fastställts att båda fastighetsöverlåtelserna objektivt sett utgör stöd, 

föreligger således en presumtion för att stödet också snedvrider eller åtminstone hotar 

snedvrida konkurrensen.221 

Det går däremot inte att fastslå att samhandeln påverkas på ett för den inre marknaden 

oförenligt sätt, inte ens genom att förutsätta omständigheter som inte framgår av 

typsituationen. Byggherren är känd, men det innebär inte nödvändigtvis att det är en 

byggherre som är verksam inom hela unionen. Det är dock möjligt att stödet påverkar 

samhandeln endast därför att företaget verkar i konkurrens med andra medlemsstaters 

producenter. Som sagts menar EU-domstolen att samhandeln påverkas i sådana situationer 

därför att den inhemska produktionen ökar medan unionens övriga företag verksamma på 

samma marknad inte ges samma tillträdesmöjligheter till den aktuella medlemsstaten. 222 I 

typsituationen skulle det innebära att unionens övriga byggherrar inte ges tillträde på samma 

villkor som vår byggherre. Mot bakgrund av Konsum Nord kan man möjligen anse att 

kommunens agerande påverkar samhandeln på ett liknande sätt som kommissionen ansåg att 

Åre kommuns agerande gjorde i nu nämnda mål. Av typsituationen har det emellertid inte 

framgått att det funnits några externa intressenter för exploatering av handelsområdet som på 

samma sätt som Lidl i Konsum Nord varit gränsöverskridande verksamma i unionen. 

Dessutom omfattar byggherrens exploateringsplan för handelsområdet den s.k. 

handelsfastigheten som byggherren redan äger. Liksom i Konsum Nord kan man alltså anta att 

det inte är möjligt att placera en extern intressent i en jämförbar ställning som byggherren i 

typsituationen, eftersom detaljplanens genomförande förutsätter äganderätten till 

handelsfastigheten. Det bör alltså även mot bakgrund av Konsum Nord vara möjligt att anse 

att samhandeln inte påverkas i typsituationen. 

Kommunens agerande i samband med fastighetsöverlåtelserna är dock inte de faktiska 

åtgärder som i praktiken hindrar en möjlig extern intressent tillträde till exploatering av 

handelsområdet. Som noterats ovan är det istället detaljplanens utformning som i praktiken 

                                                
221 Jfr ovan avsnitt 4.1.4. 
222 Ovan avsnitt 4.1.5. 
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endast ger byggherren möjlighet att verkställa det aktuella projektet, eftersom detaljplanen 

utformats i enlighet med byggherrens ritningar. Effekten av detaljplanens utformning kan 

därmed sägas vara att samhandeln påverkas. Det ovan konstaterade stödet bygger emellertid 

på just fastighetsöverlåtelserna och inte på detaljplanens utformning och praktiska effekt. 

Detaljplanens utformning som sådan kan inte utgöra ett stöd enligt statsstödsreglerna, 

eftersom det inte är möjligt att kommunens utformning av detaljplanen innebär en 

värdeöverföring från det offentliga.223 Det kan emellertid vara möjligt att beslut fattade av 

kommunen som på ett tydligare sätt medför ett värde för den enskilde kan innebära en 

värdeöverföring.224  

Mot bakgrund av dessa konklusioner är det alltså inte möjligt att dra den slutsatsen av 

förutsättningarna i typsituationen att fastighetsöverlåtelserna per definition hindrat 

samhandeln i unionen, eftersom utländska byggherrar enligt PBL haft samma möjligheter att 

begära planbesked och via markanvisningar genomföra de tänkta byggprojekten på hotell- 

och bostadsfastigheterna. Det bör inte heller vara möjligt att jämföra byggherrens ställning 

med en extern intressent, eftersom exploateringen av handelsområdet innefattar att 

byggherren uppför ett köpcentrum på sin handelsfastighet. Det kan förutsättas att byggherren 

inte är intresserad av att uppföra ett köpcentrum på handelsfastigheten om inte byggherren 

också kan genomföra resterande delar av sitt tänka projekt. Eftersom det inte är möjligt att 

jämföra en tänkt extern intressent med byggherren därför att byggherrens äganderätt till 

handelsfastigheten är en del av detaljplanens genomförande, kan samhandeln således inte 

anses påverkad heller av denna anledning. 

Eftersom stödet inte bör bedömas hota samhandeln föreligger således inte något otillåtet 

statsstöd enligt artikel 107.1 FEUF i typsituationen. Därmed finns inte heller någon skyldighet 

för kommunen att anmäla fastighetsöverlåtelserna till kommissionen för granskning innan 

stödet ges. I och med att det inte föreligger något stöd i typsituationen aktualiseras inte heller 

någon återbetalningsskyldighet för byggherren. 

 

5.4 Sammanfattning - vilka hänsyn måste tas 
Uppsatsens syfte var att fastställa i vilka situationer offentliga aktörer måste tillämpa de 

upphandlings- och statsstödsregler som finns, då en enskild aktör, genom utnyttjande av 

PBL:s initiativrätt, ska genomföra en detaljplan. För det första måste inte hela förfarandet då 
                                                
223 Jfr ovan avsnitt 5.2.  
224 Jfr Kammarrätten i Göteborgs dom 2015-04-24, mål nr 1137-14 där ett av kommunen meddelat servitut 

innebar en förväntad värdeökning för en fastighet därför att den härskande fastigheten för alltid skulle ges fri 
sikt över den tjänande fastigheten. 
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en enskild aktör utnyttjar sin initiativrätt enligt PBL för att genomföra en detaljplan 

upphandlas. Det är inte heller generellt fråga om ett statsstöd i en sådan situation. Själva den 

faktiska initiativrätten i PBL kan nämligen sägas vara begränsad till planbeskedens 

utformning. Det blir således inte aktuellt att ö.h.t. fundera på initiativrättens eventuella 

konflikt med de aktuella regelverken förrän den enskilda aktören, med begagnande av sin 

initiativrätt, lyckas påverka kommunens detaljplan i sådan utsträckning att den enskilda 

aktören också ska genomföra detaljplanen.  

Eftersom de kommunala möjligheterna att konkret påverka genomförandet av 

detaljplanen regleras genom de s.k. genomförandeavtalen – exploateringsavtal och 

markanvisningsavtal – är det naturligt att det är i samband med dessa avtal som den 

upphandlings- och statsstödsrättsliga diskussionen uppstår.  

De rena exploateringsavtalen behöver, som framgått ovan, inte upphandlas. De rena 

exploateringsavtalen innebär ingen motprestation från kommunens sida eftersom byggherren 

helt och hållet bekostar de åtaganden som exploateringsavtalet reglerar. Även om kommunen 

blir huvudman för de aktuella gatorna och anläggningarna och således anskaffar en 

byggentreprenad är inte det ekonomiska villkoret uppfyllt, varför ingen upphandling krävs. 

Det kan inte heller vara fråga om ett statsstöd eftersom det avseende de rena 

exploateringsavtalen inte förekommer någon värdeöverföring från kommunen till byggherren. 

När kommunen själv uppför anläggningar på hotellfastigheten kan det varken vara fråga om 

en upphandlingspliktig situation, eller ett statsstöd, eftersom kommunen tillgodoser sitt behov 

av anläggningarna in house, och därför att det inte sker någon värdeöverföring till 

byggherren. 

Som motsats till de rena exploateringsavtalen vill jag sätta de orena exploaterings-

avtalen. Utifrån typsituationen avses med orena exploateringsavtal det exploateringsavtal som 

ingåtts mellan kommunen och byggherren för att garantera att detaljplanen genomförs så som 

avsetts i samband med förhandlingarna om markanvisningen för bostadsfastigheten. När ett 

avtal om markanvisning innebär en överlåtelse av marken med en tillkommande entreprenad 

där byggherren rättsligt bundits i ett exploateringsavtal för att genomföra detaljplanen bör 

transaktionerna ses som en helhet. Helheten ska upphandlas för att den inre marknadens 

funktionssätt ska garanteras.  

I samband med markanvisningsavtalen och de orena exploateringsavtalen finns 

anledning för kommunen att uppmärksamma risken för underprisöverlåtelser av fastigheten. 

För att inte riskera att kommunen ger ett statsstöd i samband med en markanvisning måste 

kommissionens allmänna vägledning följas. Fastigheten måste alltså antingen underställas ett 
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öppet och villkorslöst anbudsförfarande, eller värderas genom en oberoende expertvärdering. 

Genom något av dessa två förfaranden kommer kommunen komma fram till fastighetens 

marknadsvärde eller det lägsta utgångspriset för den aktuella fastigheten och kan därigenom 

undvika en underprisöverlåtelse.  

De upphandlings- och statsstödsrättsliga regler som presenterats och diskuterats i denna 

uppsats existerar för att se till att alla som verkar inom unionen och inom Sverige kan verka 

på lika villkor. Det ska således inte spela någon roll huruvida en byggherre är känd för 

kommunpolitikerna, eller vilka ambitioner ett kommunalråd har att bli ihågkommen för att ha 

”satt kommunen på kartan” när kommunen väljer att verka för att ett nytt handelsområde ska 

byggas. Genom att tillämpa nämnda regler så som ovan sammanfattats då en enskild aktör 

utnyttjar sin initiativrätt och begär ett planbesked enligt PBL och sedan genomför 

detaljplanen, bör kommunen inte riskera en situation där korruption och nepotism får fritt 

spelrum. Genom att förhålla sig till ovan nämnda ramar bör istället, i enlighet med de 

konkurrensteoretiska målen, bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad erhållas. 
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