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Abstract 

 

 

Vannebäck, Ulf, Rätten, marknaden och marken - Statsstöd och upphandling vid markexploatering. 

Law, market and land – State aid and procurement in land development. Cityprint i Norr AB, 335 pp.  

ISBN 978-91-7855-061-6, ISSN 1404-9198. 

 

New needs and ideas in society often call for land development projects to change land use. Major land 

development projects involving local municipalities are generally implemented in collaboration with 

private actors. This has led to a changed role for municipalities, whereby collaboration with private 

sector becomes an integrated part of the land development process. 

In all land development projects, the parties involved need to take a variety of laws and regulations 

into consideration. Cooperation between the municipality and private actors will widen the scope of 

applicable regulation. The study analyzes legal problems and areas of conflict in land development 

projects where a municipality cooperates with private actors. The focus of the study is on the regulation 

of state aid, support to individual enterprises and public procurement.  

The study shows that the regulations that must be taken into consideration in a land development 

project all have different aims and are meant to satisfy different interests, which can lead to legal 

conflicts. These can be explained both by a lack of harmonization between applicable Swedish law and 

principles and EU regulations and by the different ambitions and ideas behind the regulations where a 

national effort to streamline the process of land development projects is not necessarily compatible 

with the ideas behind the rules governing state aid and public procurement. 
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Förord 
 

Att skriva en avhandling är länge en overkligt långsam process. Tiden står stilla och 

slutet kommer inte närmare. Trots att sida läggs till sida i avhandlingsmanuset är 

själva disputationen fortfarande något märkligt, diffust och avlägset. Sen smyger 

tiden ikapp och förbi och det är helt plötsligt dags att sätta den sista punkten.  

Avhandlingsarbetet är i mycket ett ensamjobb men utan bra stöd och kloka inspel 

är det svårt att höja blicken och komma framåt. För alla råd och alla diskussioner, i 

såväl formella som mer korridorslika sammanhang, är jag ytterst tacksam. 

Det första och största av tacken måste gå till min huvudhandledare, docent Tobias 

Indén. Tobias utvecklade och förfinade projektidén och har sedan, med lätt hand 

och gedigna ämneskunskaper, lotsat mig och projektet i rätt riktning.  

Som biträdande handledare har universitetslektor Lena Landström under hela 

doktorandprojektet, med stor energi, lyft både avhandlingens kvalitet och 

begriplighet. Stort tack till dig Lena för ditt arbete.  

Övriga kollegor vid juridiska institutionen här på Umeå universitet ska också alla 

ha ett stort tack, det är roligt att gå till jobbet varje dag. Tack för att ni bidrar till det!  

Som närläsare vid mittseminariet gjorde docent Jörgen Hettne ett gediget arbete 

och gav, med sin djupa EU-rättsliga kunskap, många användbara kommentarer. Ett 

stort tack för det. Ett likaledes stort tack till professor Karsten Naundrup Olesen 

som fungerade som närläsare vid slutseminariet. Karsten bidrog, från en dansk 

horisont, med kunskaper och synpunkter som definitivt lyft avhandlingen. 

Ett stort tack också till Konkurrensverket för finansieringen av 

doktorandprojektet och till Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning för 

generöst bidrag till avhandlingens tryckkostnad. 

Det där med familjen då, de ska ju också tackas. Kanske inte för bidrag till själva 

texten, men det som är viktigt på riktigt, bortom kontoret, där är ni mer värda än 

alla lektorer, docenter och professorer. Tack till de välartade barnen Emil, Alva och 

Agust, jag är stolt över er varje dag. Tack också förstås till min fru, mitt stöd sen 

många år tillbaka, Helena. Du är bra du, kanske bäst av alla.  

Ett särskilt tack förtjänar mina föräldrar Hildegun och Jan Erik för att ni, någon 

gång vid mitten av 1970-talet, introducerade mig i böckernas värld och dessutom 

gett mig ett hyggligt läshuvud.  

 

Rättsutvecklingen har beaktats fram till och med den 1 mars 2019.  

 

Umeå april 2019   Ulf Vannebäck  
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1  Inledning 

1.1 Introduktion 

Förändringar i den byggda miljön är, för oss människor, ett av de mer påtagliga 

tecknen på samhällets utveckling. För att möta nya behov och idéer i samhället 

behöver markanvändningen i ett område ofta utvecklas genom bygg- och 

anläggningsarbeten som utförs inom ramen för en markexploatering.  

En markexploatering och ett markexploateringsprojekt kan se olika ut men 

vanligen inleds processen med planering i någon form och konkretiseras genom 

bygg- och anläggningsåtgärder. Planeringsfasen kan sägas sträcka sig från en 

första idé, via den formella behandling som sker i den kommunala 

detaljplaneprocessen fram till dess att planen antagits och genomförandet av den 

tar vid. Bygg- och anläggningsåtgärderna i projektet kan vara allt ifrån att bredda 

en cykelväg till att uppföra en ny stadsdel. I en markexploatering är det också 

vanligt med markaffärer i någon form men även andra komponenter som 

exempelvis projektering där detaljerna i projektets byggverksamhet utformas och 

fastighetsbildningsåtgärder ingår oftast i projekten.1 

I större markexploateringsprojekt där det allmänna är part är det mycket 

ovanligt att den offentliga aktören själv har kapacitet att genomföra exempelvis 

byggnationer i någon större utsträckning. Sådana offentliga 

markexploateringsprojekt genomförs därför i regel i samverkan med privata 

aktörer. De stora projekten föregås oftast av långvariga diskussioner såväl innan 

de faktiskt inleds som efter att de avslutats. Initiativ till projekten tas för att 

tillgodose ett allmänt behov genom att exempelvis bygga nya eller dra om 

befintliga vägar, anlägga broar eller uppföra nya byggnader för kultur eller idrott. 

Utvecklingen mot ett allt större inslag av samarbete mellan det allmänna och 

privata aktörer vid genomförandet av offentliga markexploateringsprojekt har 

pågått under årtionden i Sverige. Det allmänna i form av kommun eller stat 

fungerar då som beställare medan ansvaret för utförande och ibland även drift 

ligger på ett privat företag. Inte sällan inleds ett samarbete tidigt i processen för 

att projekten ska kunna utformas och utföras i enlighet med alla parters önskemål 

och därigenom effektivisera genomförandet.2 

 
1 Se Kalbro och Lindgren, 2015, för en mer utvecklad bild av markexploateringsprocessen. 
2 För en mer utvecklad bild av offentlig-privat samverkan, bakgrund och framväxt se exempelvis 

Mörth och Sahlin-Andersson, 2006, och Madell och Indén, 2010. 
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De ökade marknadsinslagen i markexploateringsprocessen har medfört en 

förändrad roll för det allmänna där samverkan med privat sektor blivit en alltmer 

naturlig del. Det allmänna måste därmed ständigt förhålla sig till regler om stöd 

till näringslivet och offentlig upphandling vid olika former av 

markexploateringar. För att marknadsutsättandet ska fungera effektivt krävs en 

reglering av stöd- och upphandlingsfrågor som är utvecklad, uppdaterad och 

tillämpbar av inblandade aktörer.  

Det mer formaliserade arbetet i ett större markexploateringsprojekt inleds i 

allmänhet i planprocessen. En översiktsplan som tillåter den typ av projekt som 

planeras är en grundförutsättning. Projekt i mer tätbebyggda områden kommer 

därefter nästan undantagslöst att kräva att en detaljplan tas fram för att styra och 

reglera användning och utformning av mark, anläggningar och byggnader. Det 

formella ansvaret för att ta fram detaljplaner ligger på kommunens planavdelning.  

När planeringsfasen av markexploateringsprojektet är avslutad och en 

lagakraftvunnen detaljplan finns på plats vidtar de mer konkreta åtgärderna där 

planen ska realiseras. En tidig åtgärd, som även kan inledas långt innan det 

formella planarbetet, är att genom markaffärer se till att den för projektet aktuella 

marken har de ägarförhållanden som behövs för det fortsatta genomförandet. 

Om markåtkomsten inte har gått att lösa på frivillig väg genom 

överenskommelser kan de planer som tagits fram komma att användas för att 

tvångsvis genomdriva de ägarförändringar som är nödvändiga för projektets 

genomförande. När markåtkomsten är löst följer nästa led i genomförandet som 

består av de bygg- och anläggningsarbeten som krävs för att projektet ska 

färdigställas.  

I alla markexploateringsprojekt kommer aktörerna att mötas av en mängd 

olika lagar och regler. Det fastighetsrättsliga regelverk som är i fokus genom ett 

markexploateringsprojekt är i huvudsak regler angående planering, markåtkomst 

och plangenomförande vilket innefattar bygg- och anläggningsarbeten. När det 

allmänna är en av aktörerna i projektet tillkommer, för det samarbete och den 

samverkan som sker mellan offentliga och privata aktörer, bland annat regler om 

otillåtet stöd från det allmänna till näringslivet och om offentlig upphandling.  

Plan- och byggregleringen och regelverken om offentlig upphandling har på 

senare tid, vid flera tillfällen, varit föremål för utredning och revidering. En faktor 

bakom mycket av det utredningsarbete och de konkreta förändringar som gjorts 

vad gäller plan- och byggregleringen är det stora behovet av fler bostäder i 

Sverige och därmed en önskan om ett högre tempo i 

markexploateringsprocessen. På upphandlingsområdet har nya EU-direktiv 
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föranlett en ordentlig genomarbetning av befintligt regelverk och även lett till 

helt ny lagstiftning.3  

Regleringen av frågor om stöd till näringslivet är av en mer principiell och 

generell karaktär och präglas därmed inte alls av den mängd detaljer som plan- 

och byggregleringen eller upphandlingsregleringen innehåller. Det allt större 

inslaget av samverkan mellan offentlig och privat sektor gör dock även 

stödregleringen ständigt aktuell. 

Samtidigt som det, på såväl plan- och byggområdet som beträffande 

upphandlingsregleringen, finns konkreta förklaringar till de stora reformer och 

den höga förändringstakt som präglat regleringen på senare tid kan dessa 

förändringar även ses som en följd av ett allt större inslag av marknadstänkande 

i det svenska samhället.4 Plan- och byggregleringen har med den förändringen 

behövt anpassas efter de behov som nu finns i form av marknadsutsättande i 

samband med markexploateringar. Förändrade förutsättningar för 

markexploateringar och förändrad rollfördelning mellan aktörerna i dessa har 

medfört behov av att se över regelverket för att det ska fungera väl i den 

omgivning det nu befinner sig. En väl anpassad plan- och byggreglering kan vara 

till stöd för parterna i ett offentligt markexploateringsprojekt och då, i stora drag 

reglera de frågor som uppkommer med parternas engagemang i projektet.  

Oavsett de förändringar regelverken genomgått på senare tid kvarstår det 

faktum att de fastighetsrättsliga reglerna, regleringen av stöd till näringslivet och 

upphandlingsregleringen har skilda utgångspunkter och syftar till att tillgodose 

helt olika intressen. De aktuella fastighetsrättsliga reglerna har en tydligt nationell 

bakgrund där svenska förhållanden varit avgörande för vad lagstiftaren avsett att 

styra och reglera. Lagstiftningens huvudfokus har genom åren alltid varit att, i vid 

mening, styra och reglera markanvändning och byggande. Plan- och 

byggregleringen har genomgått ett antal stora reformer sedan den kom till, 

syftande till att åtgärda det som lagstiftaren då ansett prioriterat. En mängd olika 

syften med regleringen kan därför urskiljas. Tydligt på senare tid är dock att fokus 

 
3 För avhandlingen är det främst LOU-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/24/EU om offentlig upphandling, som är relevant. Det har i sin tur implementerats i 

svensk rätt genom lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Se vidare avsnitt 5.1 för en 

genomgång av gällande direktiv och lagstiftning i stort på området. 
4 Se exempelvis Madell och Indén, 2010, s. 16–20. 
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legat på att skapa förutsättningar för en mer effektiv plan- och byggprocess i den 

meningen att processen ska bli snabbare.5  

Reglerna avseende stöd till näringslivet och upphandling kommer från ett 

annat sammanhang, har helt andra utgångspunkter och förväntas tillgodose helt 

andra syften än plan- och byggregleringen. Regelverken präglas tydligt av EU-

rättens starka inflytande och genomslag.  

De EU-rättsliga reglerna om stöd till näringslivet har en nationell svensk 

motsvarighet i kommunallagen där individuellt stöd till näringsidkare regleras. 

Mycket av rättsutvecklingen på området sker dock på EU-rättslig nivå. 

Statsstödsfrågorna är inte direktivreglerade utan den EU-rättsliga källan är 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Regleringen syftar, 

liksom upphandlingsregleringen, till att skapa förutsättningar för EU:s inre 

marknad. Ett oreglerat stöd från det allmänna till företag verksamma inom 

unionen skulle snedvrida, eller hota att snedvrida, konkurrensen mellan företagen 

och därmed också riskera att störa och snedvrida den inre marknaden.6  

För upphandlingsregleringen finns visserligen även en nationell bakgrund 

med regler som sträcker sig bakåt till 1800-talet men sedan Sverige undertecknade 

EES avtalet, som trädde ikraft 1994 och följdes av EU-medlemskapet 1995 har 

den rättsliga regleringen av området styrts av de direktiv som utarbetats på EU-

nivå och genomförts genom svensk lagstiftning. När de första 

upphandlingsreglerna infördes kan syftet sägas ha varit att tillse att offentliga 

medel användes på bästa och mest effektiva sätt.7 Även om effektivt 

resursutnyttjande fortfarande finns med som ett delsyfte med regleringen är 

huvudsyftet med den EU-rättsliga upphandlingsregleringen att underlätta den 

fria rörligheten på EU:s inre marknad och se till att konkurrensen i 

medlemsstaterna inte snedvrids.8 

I avhandlingen behandlas markexploateringsprojekt som sker i samverkan 

mellan kommuner och privata aktörer. Dessa kommunala 

markexploateringsprojekt förutsätter samverkan med privata aktörer och de 

frågor som aktualiseras skulle inte vara relevanta om kommunen skulle bygga i 

 
5 Som exempel på det fokus på ökad effektivitet som föreligger inom plan- och byggområdet kan 

tas titlarna på några aktuella utredningar. SOU 2012:91, Ett effektivare plangenomförande, SOU 

2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess, SOU 2014:14, Effektiv och rättssäker PBL-

överprövning, SOU 2015:105, Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:109, Bättre samarbete 

mellan stat och kommun – vid planering och byggande, SOU 2018:67, Ett snabbare 

bostadsbyggande, och SOU 2019:9, Privat initiativrätt. 
6 Se Bacon, 2017, s. 10. 
7 Se exempelvis proposition 1973:73 s. 47. 
8 Se exempelvis mål C-337/06, Bayerischer Rundfunk, p. 39 och mål C-113/13, Spezzino, p. 51. 

Se även skäl 1 i LOU-direktivet. 
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egen regi på mark som är kommunal sedan tidigare och sedan behålla mark och 

byggnader när projektet är klart.  

De situationer som regleras i stöd- och upphandlingsregleringen är inte direkt 

kopplade till de mer fastighetsrättsliga frågor som kan uppstå mellan parterna i 

en markexploateringsprocess. Stöd- och upphandlingsregleringen har dock en 

tydlig och direkt påverkan på kommunala markexploateringsprojekt genom att 

de sätter ramarna för genomförandet. Oavsett hur parterna vill genomföra 

projektet och hur den fastighetsrättsliga genomföranderegleringen utformas 

måste markexploateringsprojekten genomföras i enlighet med reglerna om stöd 

till näringslivet och upphandling. Den strävan efter att effektivisera plan- och 

byggregleringen för att skapa bättre förutsättningar för planering och 

plangenomförande kan, för markexploateringsprojekt där det allmänna är part, 

inte dras längre än till de gränser som sätts upp av stöd- och 

upphandlingsreglerna. Dessa regler kan därför sägas utgöra en yttre ram för de 

projekten.  

För att öka förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande blir det 

därmed av största intresse att utreda vilka statsstöds- och upphandlingsrättsliga 

frågor ett kommunalt markexploateringsprojekt kan ställas inför och hur dessa 

ska hanteras. Exempel på rättsliga frågor som kan aktualiseras och som behandlas 

i avhandlingen är statsstödsrättsliga aspekter på marköverlåtelser från kommun 

till privata aktörer i samband med markexploateringar och vilka åtgärder i en 

markexploatering som behöver upphandlas. 

För att ytterligare illustrera och konkretisera situationer som behandlas i 

avhandlingen tas avstamp i ett exempel på markexploateringsprojekt. Exemplet 

pekar på och konkretiserar konfliktytor där rättsligt intressanta frågor aktualiseras 

och anger, i stora drag, inriktningen för arbetet. 

 

Exempel på markexploatering 

I en svensk stad finns behov av ett nytt handelsområde där även en sporthall ska 

uppföras. Befintliga områden utnyttjas till fullo och några nyetableringar ryms 

inte inom områdena. I den aktuella översiktsplanen har ett par olika alternativ 

bedömts lämpliga för exploatering. 

I en förberedande fas har kommunen, i det område som bedömts som mest 

lämpligt för handelsområdet, förvärvat all mark förutom två stora obebyggda 

fastigheter belägna centralt i området. Kommunens markaffärer aktualiserar 

frågor om den kommunala kompetensen och hur långt den sträcker sig när det 

gäller att verka på fastighetsmarknaden.  

För exploateringen behövs även tillgång till de två återstående fastigheterna. 

Dessa ägs av två fastighetsbolag som även har viss verksamhet i Finland. 
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Fastigheterna är i stort sett identiska till storlek och värde. Om fastighetsbolagens 

verksamhet innebär att det finns ett gränsöverskridande intresse blir, förutom 

nationella kommunalrättsliga regler om stöd till enskilda näringsidkare, även 

EU:s statsstödsregler tillämpliga på de markaffärer bolagen gör med kommunen. 

Det första fastighetsbolaget kommer överens med kommunens mark- och 

exploateringsavdelning och marken säljs eller förs över till kommunen. Som 

ersättning från kommunen får bolaget dels pengar dels ersättningsmark som 

kommunen hade i anslutning till en annan fastighet kommunen äger i staden. 

Diskussionen mellan bolaget och kommunen rör mest i vilken form affären ska 

göras för att minimera skatten. Att såväl de EU-rättsliga statsstödsreglerna som 

kommunalrättsliga regler om stöd till enskilda näringsidkare aktualiseras vid 

denna typ av markaffärer är tydligt och då främst med inriktning på förhållandet 

mellan prestationerna från vardera sida. När affärer görs i en form som är 

skattemässigt fördelaktig för inblandade bolag kan även detta diskuteras utifrån 

nämnda stödregler.  

Projektet löper vidare och nödvändig detaljplan utarbetas och vinner laga 

kraft. Kommunen förvärvar den återstående fastigheten med stöd av 

tvångslagstiftning och ersättningen till fastighetsbolaget blir väsentligt lägre per 

kvadratmeter än vid den frivilliga uppgörelsen med det första fastighetsbolaget. 

Förfarandet sätter fokus på möjligheten att använda tvångslagstiftning för 

markåtkomst. Skillnaden i ersättning vid tvångsförvärv och den ersättningen som 

avtalas vid frivilliga uppgörelser är även den intressant ur ett statsstödsrättsligt 

perspektiv.  

I projektet ingår även bygg- och anläggningsarbeten. En sporthall ska 

uppföras och diverse angränsande anläggningsarbeten ska utföras. En privat 

aktör utför bygg- och anläggningsarbetena i samråd med kommunen. Fastigheten 

där sporthallen ska uppföras ägs av kommunen men kommer enligt avtalet att 

överlåtas till den privata aktören tidigt i processen mot att denna också 

färdigställer anslutande vägar och en lekplats i området. Kommunen ska enligt 

avtalet sedan hyra ett visst antal timmar i veckan i den uppförda hallen. Alla 

detaljer i avtalet är inte klara utan aktörerna tänker lämna utrymme för 

kompletteringar och ändringar under byggprocessen.  

Samarbetet mellan kommunen och den privata aktören med marköverlåtelse, 

hyresförhållande och bygg- och anläggningsarbeten behöver genomlysas ur ett 

såväl upphandlingsrättsligt som statsstödsrättsligt perspektiv.  

Som visats genom exemplet kan ett markexploateringsprojekt föra med sig en 

mängd rättsliga frågor inom olika rättsområden. Det huvudsakliga rättsliga temat 

för avhandlingen rör frågor om statsstöd, stöd till näringslivet och upphandling 

vid kommunala markexploateringsprojekt. Med detta fokus följer att övriga 
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juridiska frågor vid markexploateringar får ett mer begränsat utrymme och 

behandlas enbart när de bedömts vara nödvändiga för huvuddelen av 

avhandlingen. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att, med utgångspunkt i 

statsstödsrätt, kommunalrättslig reglering av stöd till näringslivet och 

upphandlingsrätt, identifiera, utreda och analysera de rättsliga frågor och 

konfliktytor som kan väckas vid ett markexploateringsprojekt där en kommun 

samverkar med privata aktörer.  

Som ett led i besvarandet av det övergripande syftet har tre delsyften ställts 

upp. I det första delsyftet utreds och analyseras de kommunalrättsliga och 

fastighetsrättsliga förutsättningarna för kommunal medverkan i 

markexploateringsprojekt. Frågor som utreds är gränserna för den kommunala 

kompetensen i ett markexploateringsprojekt såväl avseende vad en kommun får 

engagera sig i som kommunernas roll i den detaljplaneringsprocess som större 

markexploateringsprojekt medför. Vidare utreds kommunens rättsliga 

möjligheter till markåtkomst för plangenomförande och de rättsliga 

förutsättningarna för de genomförandeavtal mellan kommuner och privata 

aktörer som förekommer vid genomförandet av markexploateringsprojekt. 

Vid kommunala markexploateringsprojekt är också rättsliga frågor vid 

markaffärer av betydelse. Vid markaffärer mellan kommunen och privata aktörer 

kan frågor om otillåtna stödåtgärder till näringslivet aktualiseras. I avhandlingens 

andra delsyfte analyseras dessa stödåtgärder rättsligt. Frågor som utreds är 

förutsättningarna för tillämpning av de EU-rättsliga statsstödsreglerna och den 

svenska kommunalrättsliga regleringen om individuellt stöd till näringsidkare, 

hur stödregelverken förhåller sig till varandra och till övrig relevant 

kommunalrättslig reglering, innebörden och tillämpningen av begreppen 

marknadsvärde och principerna om den marknadsekonomiska aktören och hur 

olika former av frivilliga överenskommelser tillsammans med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören förhåller sig till kommunallagens regler om god 

ekonomisk hushållning och kommunala angelägenheter.  

De bygg- och anläggningsarbeten som krävs för genomförandet av ett 

markexploateringsprojekt för med sig en mängd upphandlingsrättsliga frågor. I 

avhandlingens tredje och sista delsyfte utreds och analyseras de 

upphandlingsrättsliga frågor som aktualiseras vid det konkreta genomförandet av 

ett markexploateringsprojekt. Frågor som utreds under detta delsyfte är hur de 

allmänna principer som växt fram i upphandlingsregleringen ska förstås och 
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tillämpas, under vilka förutsättningar avtal som kommunerna avser ingå i ett 

markexploateringsprojekt ska tilldelas genom ett offentligt 

upphandlingsförfarande och under vilka omständigheter undantag från 

upphandlingsskyldigheten kan aktualiseras i ett markexploateringsprojekt. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingens fokus ligger på samverkan mellan det allmänna, i form av en 

kommun, och privata aktörer vid markexploateringsprojekt. De 

upphandlingsregler som möjliggör undantag för intern upphandling aktualiseras 

därmed inte. 

Projekten förutsätts också medföra krav på detaljplan innan de kan 

genomföras. Även om detaljplanering således ingår i förutsättningarna för de 

projekt som studeras är planeringsfasen inte i fokus för avhandlingen. Någon 

allsidig behandling och analys av planprocessen görs därmed inte. De frågor från 

planeringsfasen som utreds har koppling till kommunens roll och inflytande över 

planeringen och kommunens avtal i plan- och plangenomförandefrågor.  

De avtalsrättsliga frågor som förekommer mellan parterna i en 

markexploatering är många men de är inte i fokus i avhandlingen och ges bara 

utrymme om de kan sorteras in under avhandlingens syfte. 

Vad gäller markaffärer och fastighetsbildningsåtgärder behandlas dessa främst 

i syfte att utreda gränserna för den kommunala kompetensen i ett 

markexploateringsprojekt och vid analysen av de statsstödsrättsliga aspekterna 

på ett markexploateringsprojekt. Någon mer ingående analys av de skatterättsliga 

regelverk som aktualiseras eller syftet med olika fastighetsbildningsåtgärder görs 

inte.  

Vid markexploateringar förekommer också olika former av koncessioner där 

exempelvis den privata markexploatören ges rätt att tillgodogöra sig avgifter från 

användarna av en anläggning. Koncessioner används även inom områden som 

inte alls har koppling till markexploatering. En rättvisande och heltäckande analys 

av koncessioner behöver inkludera även situationer utanför avhandlingens syfte 

och koncessioner behandlas därför inte.  

Såväl statsstödsrätten som den upphandlingsrättsliga regleringen innehåller en 

stor mängd förfaranderegler för alla faser i de olika ärendena. Sådana processuella 

frågor avseende exempelvis annonsering, kommunikation och tillsyn i ett 

upphandlingsärende eller underrättelse i förhand eller granskning i ett 

statsstödsärende behandlas inte i avhandlingen. 
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1.4 Metod och material 

I jämförelse med andra samhällsvetenskapliga ämnen sägs ofta metodavsnittet i 

rättsvetenskapliga avhandlingar vara torftigt och underutvecklat. Om påståendet 

skulle vara sant finns rimligen två alternativa förklaringar. Antingen är de 

metoder som används i rättsvetenskaplig forskning underutvecklade eller så 

beror torftigheten på att vi som bedriver rättsvetenskaplig forskning inte på ett 

tydligt sett förklarar vad vi gör. Enligt min uppfattning ligger sanningen närmare 

den andra förklaringen. Traditionellt har inte heller några längre förklaringar 

avseende mer traditionella rättsvetenskapliga forskningsmetoder ansetts 

nödvändiga, åtminstone inte bland andra rättsvetare.  

För att det inte ska råda några tvivel om hur frågorna som ställs i denna 

avhandling har besvarats inleds med ett kort avsnitt som behandlar 

avhandlingens metod och material mer generellt. Därefter delas metod och 

material upp och förklaras efter de delsyften som presenterats ovan.  Eftersom 

materialet för delsyfte ett skiljer sig från materialet för delsyfte två och tre 

behandlas delsyfte ett först i ett separat avsnitt och delsyfte två och tre behandlas 

tillsammans i ett avsnitt. Ambitionen är att på så sätt tydligt visa och beskriva 

vilken metod som använts och hur metoden förhåller sig till de olika delsyften 

som formulerats och till det material som använts i respektive del. 

Innan de mer konkreta metod- och materialfrågorna behandlas kan det vara 

motiverat med en något mer allmän beskrivning av avhandlingens utgångspunkt 

eller angreppssätt. Av såväl avhandlingens övergripande syfte som av de 

delsyften och frågeställningar som detta brutits ned i, framgår att avhandlingen 

tar avstamp i och utgår från en faktisk företeelse i samhället; genomförandet av 

kommunala markexploateringsprojekt. Det som undersöks är de rättsliga 

utmaningar och problem denna företeelse kan föra med sig. I rättsvetenskaplig 

doktrin har detta angreppssätt kallats för problemorienterat eller 

verklighetsorienterat.9 

Ett alternativt angreppssätt är att i en avhandling utgå från en viss rättsregel, 

en del av en rättsregel eller ett regelkomplex som utgör ett rättsinstitut. Föremålet 

för undersökningen blir då rättsregeln eller regelkomplexet och de problem som 

studeras formuleras av den rättsvetenskapliga forskaren utan att nödvändigtvis 

ha sin grund i en samhällsföreteelse. Angreppssättet har kallats regelorienterat 

eller materialorienterat.10 

Någon skarp gräns mellan de två angreppssätten torde inte kunna dras annat 

än vad gäller just hur de problem och de frågor som studeras uppmärksammats 

 
9 Se Westberg, 1992, s. 425–426, Hellner, 2001, s. 80–81 och Sandgren, 2009, s. 202. 
10 Se Westberg, 1992, s. 424–425, Hellner, 2001, s. 80–81, och Sandgren, 2009, s. 202. 
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och formulerats. De verktyg, den metod, som används för att utreda och 

analysera gjorda frågeställningar styrs av frågorna och inte av huruvida de 

kommer från en samhällsföreteelse eller har formulerats av forskaren själv i en 

intern rättsvetenskaplig process.11 För själva utredningen och analysen av de 

rättsliga frågorna i avhandlingen har det därmed begränsad betydelse om 

angreppssättet är problem- eller regelorienterat. 

Trots att de olika angreppssätten inte självklart medför stora skillnader i 

metod påverkas studiens frågor och struktur. Medan en regelorienterad studie 

kan utformas så att den håller sig inom ett traditionellt definierat rättsområde blir 

en effekt av ett problemorienterat angreppssätt att arbetets avgränsningar och de 

rättsområden som studeras styrs utifrån det problem som valts. Angreppssättet 

kommer därför att påverka avhandlingsarbetet åtminstone avseende vilka 

frågeställningar som formuleras och hur dessa identifieras, vilka avgränsningar 

som görs och vilket material som beaktas.12 

De problem som avhandlingen har som utgångspunkt är de rättsliga frågor, 

med utgångspunkt i statsstödsrätt, kommunalrättslig reglering av stöd till 

näringslivet och upphandlingsrätt, som genomförandet av ett kommunalt 

markexploateringsprojekt väcker. Avhandlingens övergripande syfte har också 

formulerats utifrån dessa problem. För att konkretisera det övergripande syftet 

identifieras därefter mer avgränsade områden och problem för vidare utredning 

och analys. De identifierade problemområdena ligger till grund för avhandlingens 

delsyften och frågeställningarna under dessa.13 

1.4.1 Allmänt om avhandlingens metod och material 

Med ledning av avhandlingens övergripande syfte och de delsyften som 

formulerats därunder är det knappast överraskande att avhandlingens metod 

huvudsakligen är tämligen traditionell. Om en etikett är nödvändig ligger den 

rättsanalytiska rättsvetenskapen som Sandgren beskriver nära till hands. De 

frågor som ställs i avhandlingen låter sig inte nödvändigtvis fullt ut utredas 

 
11 Se Westberg, 1992, s. 436–440, där han utvecklar resonemanget avseende de bärande idéerna 

bakom den problemorienterade ansatsen. Jämför dock Olsen, 2004, s. 106, som benämner 

Westbergs problemorienterade ansats som probleminriktad rättsvetenskap och snarast verkar se 

den som en egen alternativ modell för rättsvetenskaplig forskning tillsammans med en mängd 

andra uppräknade modeller. 
12 Se Westberg, 1992, s. 437. 
13 Westberg använder termen inventeringsfas för identifieringen av problemen men då i en något 

vidare mening där han menar att inventeringen avser vilka problem den faktiska företeelsen i 

stort medför, och då inte enbart avseende juridiska aspekter, Westberg, 1992, s. 426.  

 



 

 21 

genom klarläggande av gällande rätt på traditionellt vis och i den rättsanalytiska 

metoden menar Sandgren att synen på rättskällor och den rättsliga 

argumentationen är tämligen fri och att även en kritisk granskning av rättsläget 

kan göras.14 Främst är det vid utredningen av frågor under delsyfte två och tre, 

stöd till näringslivet och upphandling, som både material och argumentation 

tangerar gränserna för vad som traditionellt brukar rymmas inom en utredning 

av gällande rätt. På dessa områden har EU-rätten stort inflytande vilket medför 

att både EU-rättsligt material och internationell doktrin används för utredningen. 

Dessutom har material utgående från mer ekonomiska teorier använts för att ge 

perspektiv och fördjupad förståelse för vissa begrepp.  

Att det använda materialet skiljer sig från traditionella svenska rättskällor gör 

metodvalet under delsyfte två och tre intressant. Kan de källor som använts 

infogas under den rättsanalytiska metoden, som är mer öppen vad gäller källor 

än traditionell rättsdogmatisk metod, eller behöver en särskild EU-rättslig metod 

tillämpas för de EU-rättsliga och internationella källorna? Metodfrågan för 

delsyfte två och tre diskuteras mer i detalj i avsnitt 1.4.3 nedan.  

Huruvida avhandlingens huvudsakliga metod, med hänvisning till använt 

material och analysen av detta, egentligen skiljer sig från vad som brukar 

betecknas som rättsdogmatisk och vad det begreppet innebär är förstås relevanta 

frågor. En tämligen omfattande diskussion om hur begreppet rättsdogmatik ska 

förstås, dess ramar, fördelar och nackdelar har redan förts på ett förtjänstfullt sätt 

av andra. Det är svårt att se vad ännu ett försök att fånga rättsdogmatikens 

innebörd och gränser skulle tillföra rättsvetenskapen i allmänhet och denna 

avhandling i synnerhet. Någon fördjupning för att klarlägga synen på 

rättsdogmatiken görs därför inte i avhandlingen. Istället för att här starta i en 

definition av rättsdogmatisk metod beskrivs istället hur delsyftena i avhandlingen 

faktiskt analyseras och hur frågeställningarna under varje delsyfte utreds. Fokus i 

de mer konkreta metodavsnitten nedan ligger således på att beskriva den faktiska 

metoden för respektive del och en positionering på metodkartan, om nödvändig, 

får därför göras utifrån den beskrivningen.15  

 
14 För en mer utvecklad bild av Sandgrens syn på analytisk rättsvetenskap eller rättsanalytisk 

metod se Sandgren, 2009, s. 124–125 och Sandgren, 2015, s. 45–47. 
15 En kort sammanfattning av några av de olika uppfattningarna beträffande den rättsdogmatiska 

metoden görs av Hjertstedt, 2011, s. 45–48. Vad gäller själva begreppet rättsdogmatik förespråkar 

Sandgren att begreppet helt enkelt ska utmönstras och istället ersättas med något mer klargörande 

som exempelvis analytisk rättsvetenskap eller rättsanalytisk forskning, Sandgren, 2009,  

s. 117–125. För vidare läsning och en fördjupad diskussion om synen på den rättsdogmatiska 

metoden se exempelvis Peczenik 1995, s. 313–316, Agell, 1997, s. 35–62, Hellner, 2001, s. 22–24, 

Jareborg, 2004, s. 1–10 och Kleineman, 2013, s. 21–45.  
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Givet vad som ovan sagts om avhandlingens syfte och huvudsakliga metod 

bjuder inte heller urvalet av material på några större sensationer. Det finns dock, 

som framkommit ovan, tydliga skillnader i det rättsliga materialet beroende på 

vilket delsyfte som analyseras. I den del som behandlar kommunens medverkan 

och roll, planering och plangenomförande är materialet i huvudsak nationell 

svensk rätt med traditionella svenska rättskällor medan de följande delarna om 

stöd till näringslivet och upphandling innehåller såväl svenskt som EU-rättsligt 

material där det senare dessutom gör internationell doktrin relevant. Dessutom 

har, som även det nämnts, till viss del material med utgångspunkt i ekonomisk 

teori använts för att ge perspektiv på och fördjupad förståelse för vissa delar av 

delsyfte två. 

1.4.2 Metod och material för det första delsyftet 

I avhandlingens första delsyfte ligger fokus på de offentligrättsliga och 

fastighetsrättsliga förutsättningarna för kommunernas deltagande i kommunala 

markexploateringsprojekt. De frågor som ligger under delsyftet utreds genom att 

gällande rätt på området klarläggs och såväl metod som material blir därmed 

tämligen traditionella.  

För att identifiera de rättsliga frågor som är intressanta under delsyftet har 

inledningsvis praxis, doktrin och förarbeten använts. Genom att studera svenska 

och EU-rättsliga rättsfall har områden och problem gällande kommunens roll 

och agerande i markexploateringsprojekt valts ut. De rättsliga problem som 

identifierats behöver då inte nödvändigtvis ha varit i fokus för domstolens 

prövning utan kan lika gärna enbart ha redogjorts för under omständigheter i 

respektive mål. Som ett konkret exempel kan det så kallade Åre-fallet fungera.16 

Prövningen rör egentligen en fråga om statsstöd men omständigheterna i fallet 

väcker också frågor om kommunens roll och agerande i en markexploatering. I 

arbetet med att identifiera relevanta och intressanta frågor under det första 

delsyftet används praxis således för att få upplysningar om parternas agerande 

snarare än för att utreda gällande rätt.  

Att probleminventera genom praxis medför dock, i vissa avseenden, 

svårigheter om utgångspunkten är själva företeelsen, problemet, det vill säga 

kommunens roll och deltagande i markexploateringsprocessen. Det traditionella 

juridiska arbetssättet när en fråga om gällande rätt utreds utgår ofta från en viss 

regel eller princip och det juridiska material som sedan används är då knutet till 

regeln eller principen. För att identifiera praxis som skulle föra vidare mot 

 
16 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen. 
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relevanta problem under det första delsyftet har därför inledningsvis mer 

traditionella sökningar använts. Regler om stöd till näringslivet har där varit en 

bra utgångspunkt eftersom praxis där ofta även innehåller olika omständigheter 

avseende kommuners agerande som är relevanta för avhandlingens första 

delsyfte. 

För frågor om kommunala fastighetsaffärer och kommunal kompetens finns 

ett antal svenska rättsfall från 1960- och 1970-talet där, för avhandlingen högst 

relevanta frågor är i fokus och därmed tydligt pekar på intressanta problem.  

Den rättsvetenskapliga litteraturen har inledningsvis använts både för att få 

uppslag på intressant praxis och därmed relevanta problem och som ett sätt att 

komma vidare och närmare analysera de rättsfall som använts.17 

På området har även förarbeten varit en givande källa. Frågor om kommunalt 

självstyre,18 kommunernas engagemang i näringslivet,19 egendomsskydd,20 

markåtkomst,21 och genomförandeavtal22 behandlas alla i förarbeten. Genom 

dessa skapas en bra bild över aktuella och för avhandlingen relevanta rättsliga 

problem. 

På vilket sätt skiljer sig då materialet och metoden mellan den 

probleminventerande fasen och den fas där de relevanta frågorna och problemen 

ska utredas? Främst är det angreppssättet som är ett annat. När problemen är 

identifierade och frågorna redan är ställda kan utredningen av dessa ta 

utgångspunkt i mer specifika rättsområden, regelverk, principer och paragrafer. 

För att ta ett konkret exempel: Frågan om var gränsen går för kommunernas 

kompetens när det gäller att vara aktiv i markaffärer har identifierats genom den 

praxis som finns på området. Här verkar det alltså finnas relevanta problem och 

med EU-inträdet och statsstödsreglerna torde dessa inte ha blivit mindre 

intressanta. Problemet har med det bedömts som relevant för avhandlingen. När 

frågan sedan utreds, var gränsen går för kommunens kompetens när det gäller 

markaffärer, är arbetssättet traditionellt rättsvetenskapligt. Materialet kan således 

mycket väl vara identiskt med det som använts för att identifiera just detta som 

ett relevant problem, det används dock här för att komma fram till en lösning 

och inte för att söka problemområden och frågor. 

 
17 Se exempelvis Indén, 2008, Madell och Indén, 2010, Lindquist med flera, 2016, men även 

Julstad, 2015, och Sjödin med flera, 2016.  
18 Proposition 2009/10:80. 
19 Proposition 1990/91:117 och proposition 2008/09:21.  
20 Proposition 1993/94:117. 
21 SOU 2007:29. 
22 Proposition 2013/14:126. 
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För att besvara de frågor som ställts upp under det första delsyftet behandlas 

rättskällorna i vedertagen ordning där avstamp inledningsvis tas i 

regeringsformens bestämmelse om kommunalt självstyre. Många av frågorna är, 

åtminstone delvis, reglerade i lag och den skriftliga regleringen är därför också en 

naturlig utgångspunkt för utredningen av dessa.23 Allmänna frågor om 

kommunal kompetens är relativt väl behandlade i såväl förarbeten som 

rättsvetenskaplig litteratur och vad gäller mer specifika frågor om kommunal 

kompetens och markaffärer finns dessutom ett antal äldre domstolsavgöranden 

som fortfarande bedöms vara relevanta.  

När det gäller kommunens roll i planering och planprocess finns en intressant 

historia som sträcker sig ända till början av 1900-talet. Denna har, med tanke på 

huvudsyftet med avhandlingen, hållits mycket kort men här har en del förarbeten 

från 1940-talet använts för att sätta främst frågan om det kommunala 

planmonopolet i sitt sammanhang. Äldre förarbeten kan delvis vara svåra att 

tolka eftersom dispositionen och uttryckssättet var ett annat. 

Tolkningsproblemen har varit mer tydligt i den tidigare delen av planprocessens 

historia som inte tagits med i avhandlingen och de förarbeten som nu använts 

har inte varit alltför utmanande. 

När fokus flyttas mer mot plangenomförande, markåtkomst och 

genomförandeavtal förändras inte metoden nämnvärt. Många frågor i 

plangenomförandefasen har, som nämnts i inledningen av avhandlingen, relativt 

nyligen utretts och tillämpliga bestämmelser har också, i viss mån, förändrats på 

senare tid. Det finns därför god tillgång till moderna förarbeten på området. Å 

andra sidan innebär många förändringar och nyheter i regleringen att tillgången 

till belysande och relevant praxis är mer begränsad. Som kontrast till den 

övervägande delen nyare förarbeten har här också avhandlingens äldsta källa, en 

proposition från 1907, använts för att förstå bakgrunden till den nu så aktuella 

frågan om gatukostnadsersättning.  

Rättsvetenskaplig litteratur inom den speciella fastighetsrätten, där 

plangenomförandefrågor till stor del hör hemma, förtjänar att omnämnas 

särskilt. På området är det väldigt få rättsvetare som är verksamma. Den litteratur 

som finns kommer till stora delar från författare med en mer teknisk bakgrund 

och den är oftast också riktad mot civilingenjörer med ett behov av 

fastighetsrättslig fördjupning. Litteraturen är därför förtjänstfullt tydlig i 

beskrivningen av de praktiska processer den inriktar sig på men kan ibland sakna 

djup och problematisering i de mer rättsvetenskapliga delarna. Trots detta är 

 
23 Även om det finns olika syn på rättskällorna verkar det råda enighet om att lagtext är en viktig 

rättskälla. Se exempelvis Peczenik 1995, s. 214 och Agell, 1997, s 25. 
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litteraturen oumbärlig för avhandlingen just genom att den sätter ljuset på 

rättsliga frågor som aktualiseras vid det faktiska genomförandet av ett 

markexploateringsprojekt.  

1.4.3 Metod och material för det andra och tredje delsyftet 

För att besvara de delsyften som är inriktade mot stöd till näringslivet och 

upphandling används både svenskt och EU-rättsligt material. Förutom att EU-

rättslig reglering och praxis används innebär det att även internationell doktrin är 

relevant. Utredningen omfattar därför såväl svenskt som internationellt material. 

Förutom det utreds frågor om marknadsvärde och principerna om den 

marknadsekonomiska aktören med stöd av material som tar utgångspunkt i 

ekonomisk teori. Inledningsvis kan därför konstateras att materialet är mer 

utmanande i delsyfte två och tre än vid utredningen av delsyfte ett där framförallt 

svenska rättskällor har använts.  

I de inledande anmärkningarna om avhandlingens metod och material ovan 

lyftes frågan om användandet av EU-rättsligt material, internationell doktrin och 

visst material med utgångspunkt i ekonomisk teori kan inrymmas under den 

metod Sandgren kallar för den rättsanalytiska, eller om materialet medfört ett 

behov av att tillämpa en annan metod. Enligt Sandgrens syn på den praktiska 

rättsvetenskap som nu används kan såväl argumentation som källor, i den, sträcka 

sig bortom det som traditionellt kännetecknat utredningar av svensk gällande 

rätt.24 I denna mer fria syn på källorna kan därmed även annat material än det 

traditionella användas. Den rättsanalytiska rättsvetenskapen och den 

rättsanalytiska metoden torde därmed inrymma allt det material som är relevant 

för avhandlingen och materialvalet aktualiserar, med den tolkningen, inte heller 

någon annan metod.  

En annan syn på, åtminstone det EU-rättsliga materialet, är att det måste 

behandlas med metoder som skiljer sig från den traditionella behandlingen av 

svenskt material. Här kan det till och med vara motiverat att tala om och tillämpa 

en speciell EU-rättslig metod som på många sätt avviker från den traditionella 

metod som används vid utredning av svensk nationell rätt.25 Innan metod och 

material för det andra och tredje delsyftet beskrivs mer i detalj finns det skäl att 

helt kort nämna något om den EU-rättsliga metodens särdrag. 

 
24 Sandgren, 2009, s. 124–125. 
25 Se Hettne, 2011, s. 34 och Reichel, 2013, s. 109. 
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EU-rättslig metod bygger på andra tolkningsprinciper, använder en annan 

rättskällelära och betonar enskildas rättighetsskydd och allmänna rättsprinciper 

på ett annat sätt än vad som traditionellt görs vid undersökning av svensk rätt.26 

EU-rättsliga bestämmelser ska, i enlighet med den EU-rättsliga metoden, tolkas 

i sitt sammanhang mot bakgrund av sitt syfte där ordalydelsen i bestämmelsen 

inte ges samma betydelse som bakgrund och syfte. Ändamålstolkning är i sig inte 

främmande i svensk rätt men den tar då ofta sin utgångspunkt i förarbeten vilket 

inte är fallet i den EU-rättsliga metoden. I den mån förarbeten används inom 

EU-rätten är dessa inte lika användbara när det gäller att utröna syftet med en 

bestämmelse.27  

I den EU-rättsliga tolkningen är EU-domstolens praxis och förståelsen för 

hur praxisen växt fram central. Att använda isolerade uttalanden i ett visst EU-

rättsligt mål kan leda fel eftersom EU-domstolens domar måste tolkas i sitt 

sammanhang där såväl tidigare som senare domar med anknytning till varandra 

behöver beaktas.28  

Det kanske tydligaste särdraget, som inte alls har samma framskjutna ställning 

i svensk rättstradition, är betoningen och tillämpningen av allmänna 

rättsprinciper inom EU-rätten och den EU-rättsliga metoden. De allmänna 

rättsprinciperna används för att tolka EU-rättslig reglering och för att lösa 

rättsliga problem som inte är reglerade. I den mån sekundärrätt inte är i linje med 

allmänna principer kan den också underkännas.29  

Om utgångspunkten är att det finns en separat EU-rättslig metod skulle en 

rättsvetenskaplig analys av markexploateringsfrågor därmed först behöva 

använda mer traditionell metod för svensk rätt för utredningen av exempelvis 

planfrågor, och markåtkomst, för att sedan byta till en EU-rättslig metod för att 

komma vidare med frågor med EU-rättsliga implikationer, exempelvis stöd till 

näringslivet i samband med marköverlåtelser. Med tanke på det stora och 

växande inslaget av EU-rätt och övrig påverkan från internationell rätt i det 

svenska rättssystemet verkar detta synsätt omotiverat snävt. Utan att på något 

sätt bortse från de svårigheter som analysen av en ny typ av rättsligt material kan 

medföra stämmer en mer dynamisk syn på den rättsvetenskapliga metoden mer 

överens med hur metoder torde utvecklas. Nytt material och ny kunskap torde 

hela tiden infogas i den rättsvetenskapliga analysen och metoden är med det inte 

statisk utan förändras fortlöpande. EU-rättsligt och internationellt material har 

 
26 Hettne, 2011, s. 34–35. 
27 Hettne, 2011, s. 36–37 och 113–114. Se även Öberg, 2000, s. 492–507, för en mer utvecklad 

syn på förarbeten inom EU-rätten. 
28 Hettne, 2011, s. 37. 
29 Reichel, 2013, s. 125–126. 
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sedan länge ingått när rättsvetenskapliga frågor analyserats även på ett nationellt 

plan. Med utgångspunkt i det rättsanalytiska rättsvetenskapsbegrepp Sandgren 

förespråkar omfattas även detta material i rättsvetarens arbete. Det går därför att 

argumentera för att det, med tillämpning av denna mer öppna syn på metod för 

utredning och analys av svensk rätt, inte finns någon egentlig anledning att skilja 

den EU-rättsliga metoden från den nationella svenska.  

I avhandlingen tillämpas denna mer öppna syn på vad som kan omfattas av 

en rättsvetenskaplig metod, oavsett om den benämns rättsanalytisk eller på något 

annat vis. 

Som utgångspunkt under delsyfte två och tre har den rättsliga regleringen av 

området använts. Till skillnad från delsyfte ett har åtminstone delar av den 

relevanta regleringen varit lätt att identifiera. Både reglerna om stöd till 

näringslivet och den upphandlingsreglering som är mer direkt relevant vid en 

markexploatering är relativt begränsade. Regleringen säger inte mycket om vilka 

rättsliga problem som finns på området utan dessa har identifierats genom 

förarbeten, praxis och doktrin. 

Utredningen av frågor om stödreglernas tillämpning och förhållandet till 

varandra och till övrig reglering inleds således i relevant reglering. För den EU-

rättsliga delen söks en djupare förståelse för områdets rättsliga problem i 

allmänhet i praxis. Här är det sätt domar skrivs inom EU-rätten en fördel för 

utredningen eftersom traditionen är att lämna rikligt med hänvisningar till 

tidigare avgöranden vid domskrivning.  EU-rättslig praxis är därför central både 

för att skapa en bild över relevanta rättsliga problem och som en viktig källa för 

utredning och analys av dessa problem.  

Vid undersökningen av svensk rätt är istället relevanta förarbeten ett naturligt 

nästa steg efter start i den aktuella regleringen. Även om praxis är mer begränsad 

för svenska förhållanden är vissa av de begrepp som analyseras under delsyfte 

två också belysta i praxis. För såväl den svenska som den EU-rättsliga delen 

används även doktrin för att komplettera och fördjupa bilden. 

I samband med att frågorna om stöd till näringslivet utreds diskuteras svenska 

förarbetens roll och tyngd i lagtolkning. Den fråga som aktualiserar diskussionen 

är huruvida kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning skulle kunna 

vara tillämpliga vid en domstolsprövning. En längre diskussion om tillämpningen 

av reglerna och med det även förarbetenas tyngd och tolkning förs i 

avhandlingens fjärde kapitel. Här görs bara en kortare introduktion till den 

kommande diskussionen.  

I svensk rättstillämpning och av svenska jurister ges traditionellt förarbeten 

och förarbetsuttalanden stor vikt vid tolkning av rättslig reglering. Vid 

bedömning av förarbetsuttalanden finns olika faktorer att ta hänsyn till som 
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antingen ger mer tyngd till dessa, eller, öppnar upp för tolkningar som avviker 

från förarbetsuttalandet. Föregås uttalandet av en diskussion kan tolkaren utgå 

från att det också övervägts noggrant, vilket ger det tyngd vid lagtolkningen. 

Framgår ändamålet med uttalandet i förarbeten så talar också det för att 

uttalandet ska beaktas. Även ett förarbetsuttalandes ålder är avgörande för 

tyngden. Med användandet av Peczeniks terminologi får äldre förarbeten beaktas 

medan moderna förarbeten bör beaktas. Förutsebarheten i lagstiftningen är också 

betydelsefull. Att behöva detaljstudera förarbeten för att förstå reglerna är ett 

rättssäkerhetsproblem och talar mot att ge förarbetena stor vikt vid 

lagtolkningen.30  

Huruvida det ökade internationella inflytandet över svensk rätt också påverkar 

hur förarbeten används är en diskussion som har förts och förs i 

rättsvetenskapliga kretsar. Frågan utvecklas även den i samband med den längre 

diskussionen om förarbetenas roll i kapitel fyra.31 

När det gäller frågorna om marknadsvärde och principerna om den 

marknadsekonomiska aktören under delsyfte två har den rättsliga regleringen inte 

alls samma betydelse. Marknadsvärde används i viss reglering som är relevant i 

avhandlingen medan principerna om den marknadsekonomiska aktören har växt 

fram i EU-rättslig praxis utan att ha formulerats i någon bestämmelse. För att 

beskriva och utreda principerna om den marknadsekonomiska aktören har därför 

utgångspunkt tagits i EU-rättslig praxis. 

Marknadsvärde har som begrepp behandlats på senare tid när 

expropriationsregleringen reformerades. Förarbeten är därför en användbar 

källa. I samband med förändringen av expropriationsersättningen diskuterades i 

förarbeten huruvida den höjda ersättningen skulle kunna utgöra ett brott mot 

EU:s statsstödsregler. För att ge ytterligare perspektiv på och förståelse för den 

frågan, och för begreppet marknadsvärde, har visst material som tar 

utgångspunkt i ekonomisk teori använts.  

Doktrin har genomgående använts för att ytterligare fördjupa förståelsen av 

principerna om den marknadsekonomiska aktören och när det kommer till 

kritiken mot dem är det enbart i doktrin den diskussionen förts. 

Den avslutande frågan under delsyfte två behandlar överlåtelseformer och 

huruvida dessa kan ha betydelse när frågor om statsstöd ska avgöras. Det material 

som använts för att analysera frågan är i huvudsak inriktat på mer generella frågor 

på området. Exempelvis har Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och 

 
30 Se Peczenik, 1995, s. 246–253, som där utvecklar diskussionen om vad som talar för och emot 

att beakta förarbeten i lagtolkning. 
31 Se här exempelvis Hellner, 1994, s. 84–85, Peczenik, 1995, s. 257–259, Reichel, 2011, s. 252, 

Derlén och Lindholm, 2016, s. 143–152 och Svensson, 2016, s. 743–746. 
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stämpelskatteområdet fokuserat på skatteeffekterna av olika överlåtelseformer 

utan att frågan om statsstöd fått nämnvärd uppmärksamhet. Den praxis som 

använts tar å andra sidan sikte på olika former av stöd genom minskad skatt utan 

att frågan om överlåtelse av mark är i fokus. En sammanvägning av förarbeten 

och praxis används därför för att både peka på potentiella problem och som källa 

för utredning och analys.  

Under delsyfte tre är den första frågan inriktad på allmänna principer på 

upphandlingsrättens område. Principerna ingår som lite av en 

standardkomponent i all doktrin på området men har, som nämnts ovan, växt 

fram i EU-rättslig praxis under många år. Till stora delar har de nu kodifierats 

och en naturlig start för analysen av dem är därför den rättsliga regleringen som 

återfinns både i EU-rättsliga direktiv och i svensk lagstiftning. Doktrinen är sedan 

viktig för att ytterligare belysa den diskussion som förts om principerna inom 

rättsvetenskapen. Den närmare förståelsen och analysen av principerna hämtas 

från central praxis på området. 

I nästa fråga under delsyfte tre utreds när upphandlingslagstiftningen ska 

tillämpas vid ett kommunalt markexploateringsprojekt. För stora delar av den 

delen är den rättsliga regleringen av området tämligen vältäckande och därmed 

en bra utgångspunkt. EU-rättslig praxis används här främst för att utreda frågor 

om hur avtal ska klassificeras och för att analysera de grundläggande rekvisiten 

för upphandlingspliktiga avtal mer i detalj. Under rekvisitet ekonomiska villkor i 

den delen har också Planprocessutredningen från 2015 ett eget avsnitt där 

slutsatserna ur den diskuteras i förhållande till EU-rättslig praxis och allmänna 

principer. Doktrinen har en mer undanskymd roll i avsnittet men används i viss 

mån för att förstå systematiken och fördjupa förståelsen.  

Den sista delen under delsyfte tre fokuserar på situationer där någon form av 

undantag gör att upphandling inte krävs i ett markexploateringsprojekt. Även 

detta område är tämligen väl reglerat och analysen utgår därför från de aktuella 

bestämmelserna. Både praxis och doktrin används sedan för att fördjupa 

förståelsen av regleringen. Förutom de bestämmelser i lag och direktiv som 

reglerar området utgår också en del i avsnittet från reglering i svenska 

standardavtal. Den litteratur som används för fördjupning i den delen är enbart 

svensk.  

1.5 Avhandlingens begrepp 

Det är ofrånkomligt att vissa begrepp vållar bekymmer i en avhandling och 

särskilt när olika rättsområden eller regelverk sammanförs och behandlas under 

gemensamma rubriker. Begreppen förklaras i viss mån fortlöpande i texten men 
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det kan ändå vara motiverat att här samla några av dem för att bringa viss klarhet 

i vad de betyder. 

Redan i avhandlingens första stycke används markexploatering som är ett 

centralt begrepp i avhandlingen. Vad som avses med begreppet är dock inte helt 

lätt att fånga eftersom det samlar upp en mängd olika åtgärder som kan 

aktualiseras när en markanvändning förändras. Mark ingår som en självklar 

komponent i en markexploatering. Någon form av bygg- eller 

anläggningsarbeten är också en nödvändig del i en markexploatering. En 

förändrad markanvändning utan bygg- eller anläggningsarbeten faller inte inom 

markexploateringsbegreppet. Vilka komponenter som ingår i en 

markexploatering utöver mark och bygg- eller anläggningsarbeten är helt 

beroende av det aktuella projektet. I avhandlingen behandlas, utöver det som 

nämnts, även planering, markåtkomst och ersättning, genomförandeavtal och 

markaffärer. Dessa åtgärder ryms samtliga under markexploateringsbegreppet. 

Ett markexploateringsprojekt kan vara helt privat där privata aktörer 

exempelvis bygger industrilokaler eller bostäder. I avhandlingen är fokus på 

offentliga markexploateringsprojekt där det allmänna i form av kommun eller 

landsting är part. I inledningen har även begreppet offentligt 

markexploateringsprojekt använts men för att precisera vilka parterna är och visa 

att fokus ligger på kommunala projekt är kommunala markexploateringsprojekt det 

begrepp som kommer att användas. I begreppet kommunalt 

markexploateringsprojekt ligger inget krav på samarbete med privata aktörer utan 

i princip kan den offentliga aktören sköta hela projektet själv. De frågor som 

behandlas i avhandlingen förutsätter dock att det kommunala 

markexploateringsprojektet sker i samarbete med privata aktörer. 

Begreppet markaffärer som används i avhandlingen samlar ihop överlåtelser av 

fastigheter enligt jordabalken, som enligt vedertagen betydelse syftar på köp, byte 

och gåva, med överföringar av mark genom fastighetsbildningsåtgärder och 

överlåtelser genom att fastigheter paketeras i bolag som sedan överlåts. Med 

tanke på de olika typer av markaffärer som förekommer kunde ett användande 

av begreppet marköverlåtelse för alla typer av markaffärer i avhandlingen leda till 

förvirring eftersom även andra åtgärder än köp, byte och gåva av mark avses. 

Med exploatör avses i avhandlingen den privata aktör som, genom att vara 

fastighetsägare eller byggherre, samverkar med det allmänna i ett kommunalt 

markexploateringsprojekt. Fastighetsägaren kan även vara byggherre men det 

behöver inte nödvändigtvis vara samma fysiska eller juridiska person som 

innehar båda rollerna. Fastighetsägaren kan organisatoriskt vara skild från 

byggherren vilket gör att begreppet exploatören blir ett användbart 

samlingsbegrepp som benämning på det allmännas motpart.  
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Även det allmänna har i många markexploateringsprojekt funktionen som 

exploatör. I avhandlingen används dock begreppet uteslutande om den privata 

motparten till det allmänna. 

Vad som utgör statsstöd enligt EU-rätten eller individuellt stöd till näringsidkare 

enligt kommunalrätten behandlas närmare i kapitel fyra i avhandlingen. 

Begreppen syftar ofta på samma typ av åtgärder men när skillnaderna i 

regelverken behandlas används också de olika begreppen för att tydliggöra att det 

är fråga om två olika regleringar med vissa skillnader i betydelse. Begreppet 

stödåtgärder används som alternativ för båda begreppen vid analysen av de åtgärder 

som kan utgöra ett stöd. 

I avhandlingens statsstödsrättsliga delar används principerna om den 

marknadsekonomiska aktören som ett samlat begrepp för de EU-rättsliga principer 

som bygger på en jämförelse med hur en privat investerare eller en privat 

kreditgivare skulle ha agerat på en öppen marknad.32 

Beträffande de olika rättsliga instanser och andra institutioner som 

förkommer i avhandlingen används, så konsekvent som möjligt, den nu gällande 

benämningen på institutionen. Exempelvis benämns det europeiska samarbetet 

inom nuvarande Europeiska unionen som EU oberoende av tidpunkt och de 

domstolar som förekommer i avhandlingen benämns med sitt nuvarande namn 

även om namnet var ett annat vid tiden för ett refererat avgörande. 

Genomgående används därför EU-domstolen och tribunalen oavsett vad instansen 

hette när ett mål prövades. 

1.6 Tidigare forskning  

De frågor som utreds i avhandlingen berör flera olika rättsområden vilket, som 

berörts ovan i metodavsnittet, beror på det problemorienterade angreppssättet 

för studien. Avhandlingen behandlar huvudsakligen fastighetsrättsliga, 

kommunalrättsliga, statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga frågor som har 

samband med markexploateringar. Utgångspunkten i företeelsen 

markexploateringar medför också att förhållandet till tidigare rättsvetenskaplig 

forskning inte kan fokuseras till ett enstaka rättsområde.  

De kommunalrättsliga frågorna i allmänhet och mer specifika frågor om 

samverkan med privata aktörer har behandlats i forskning som bedrivits under 

 
32 EU-domstolen har ingen enhetlig benämning för principerna. Indén använder uttrycken ”den 

marknadsekonomiska investeringsprincipen” och ”den marknadsekonomiska kreditorprincipen” 

men har ingen samlad benämning. Indén, 2013, s. 37–46. Bacon använder den samlade 

benämningen ”market economy operator principle”, Bacon, 2017, s. 38.  
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temat Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt vid juridiska institutionen, Umeå 

universitet med arbeten av främst Tobias Indén och Tom Madell.33 Åsa Örnbergs 

avhandling Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt behandlar 

kommunalrättsliga frågor i fältet mellan det offentligrättsliga och det 

privaträttsliga.34 Även Ulf Lindquist, Olle Lundin, och Tom Madell har, i sin 

Kommunala befogenheter, behandlat kompetensfrågor och frågor om markpolitik 

och markförvärv.35  

Den kommunalrättsliga forskning som behandlat kompetensfrågor har även 

analyserat frågor om individuellt stöd till näringslivet eftersom den frågan belyser 

gränserna för den kommunala kompetensen. En naturlig koppling mellan den 

kommunalrättsliga regleringen av individuellt stöd till näringslivet och den EU-

rättsliga statsstödsrätten gör att även den EU-rättsliga aspekten på kommunal 

kompetens har behandlats i den svenska kommunalrättsliga forskning som 

nämnts ovan. Utöver det öppnar analysen av EU-rättsliga frågor upp för 

användande av omfattande internationell statsstödsrättslig forskning. Den EU-

rättsliga forskningen har huvudsakligen en generell inriktning på statsstödsfrågor 

i stort där markexploateringsfrågor inte behandlas specifikt.  

Martin Heidenhain, Franz Jürgen Säcker och Frank Montag samt Kelyn 

Bacon, har alla analyserat exempelvis de allmänna principerna i statsstödsrätten 

och vilka åtgärder som kan anses utgöra ett stöd.36 Även Tobias Indén har i EU:s 

statsstödsregler utrett många av de generella statsstödsfrågor som inte har en direkt 

koppling till markexploateringar men som bildar basen för den statsstödsrättsliga 

delen av avhandlingen.37 

Frågor om principerna om den marknadsekonomiska aktören och 

marknadsvärdet har även de behandlats av de ovannämnda författarna men här 

har även Tobias Indén tillsammans med Sofia Lundberg fört in resonemang från 

ekonomisk vetenskap i artikeln Expropriationsersättning och EU:s statsstödsregler – 

ekonomiska begrepp i en juridisk kontext.38 Principerna om den marknadsekonomiska 

aktören har analyserats och kritiserats av Michael Steinicke i Competitive neutrality 

– critical remarks och även i artiklar av Matthew Parish och Luca Rubini.39  

 
33 Madell, 1998, Indén 2008 och Madell och Indén 2010.  
34 Örnberg, 2014. 
35 Lindquist med flera, 2016. 
36 Heidenhain, 2010, Säcker och Montag, 2016 och Bacon, 2017. 
37 Indén, 2013. 
38 Indén och Lundberg, 2011. 
39 Parish, 2003, Rubini, 2010 och Steinicke, 2012. 
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Även på det upphandlingsrättsliga området är mycket av den relevanta 

forskningen EU-rättsligt inriktad. Generella upphandlingsrättsliga principer och 

frågor av mer allmän karaktär behandlas av ett flertal forskare. Grundläggande 

upphandlingsrättsliga principer och frågor av relevans för avhandlingens femte 

kapitel har utretts och analyserats av Andrea Sundstrand i avhandlingen Offentlig 

upphandling, Sue Arrowsmith i The Law of Public and Utilities Procurement och Michael 

Steinicke och Peter L. Vesterdorf i EU Public Procurement Law.40 

Till skillnad från inom statsstödsrätten har inom upphandlingsrätten även 

frågor med mer direkt koppling till markexploateringar varit av intresse för 

forskare eftersom byggentreprenader och därmed sammanhängande frågor är en 

central del i upphandlingsrätten. Frågorna har analyserats av samma forskare som 

nämnts ovan där också Andrea Sundstrand i artikeln Offentliga 

byggentreprenadkontrakt – odelbara kontrakt och hyresundantaget fördjupat sig i frågorna 

från en svensk synvinkel.41 

1.7 Disposition 

Avhandlingen är disponerad i den ordning som de tre delsyftena presenterats 

ovan. De frågeställningar som respektive delsyfte brutits ned i styr dispositionen 

under respektive delsyfte. Mer i detalj är avhandlingen, efter detta inledande 

kapitel, disponerad på följande sätt: 

Avhandlingens första delsyfte behandlas i kapitel två och tre. Kapitel två 

inleds med en utredning om kommunernas allmänna kompetens och den 

specifika kompetens som aktualiseras när kommunen är part i ett 

markexploateringsprojekt. Kommunens roll i planprocessen är central i 

markexploateringar som kräver detaljplan och den frågan behandlas som 

avslutning av kapitel två. 

I kapitel tre behandlas frågor om frivillig och tvångsvis markåtkomst i 

plangenomförandefasen. Vidare utreds användandet av genomförandeavtal för 

samverkan mellan aktörerna i ett markexploateringsprojekt. 

Kapitel fyra behandlar avhandlingens andra delsyfte. I fokus är frågor om 

otillåtna stödåtgärder till näringslivet vid markaffärer. Kapitlet inleds med en 

analys av förutsättningarna för tillämpning av såväl de EU-rättsliga som de 

svenska reglerna om stöd till näringslivet. Även förhållandet mellan de två 

regelverken och förhållandet till övriga relevanta bestämmelser i kommunallagen 

analyseras. Därefter utreds vilken roll begreppen marknadsvärde och principerna 

 
40 Sundstrand, 2012, Arrowsmith, 2014 och Steinicke och Vesterdorf, 2018.  
41 Sundstrand, 2015. 
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om den marknadsekonomiska aktören spelar när stödfrågor i 

markexploateringsprojekt analyseras. Nästa fråga i kapitel fyra är hur frivilliga 

markaffärer som följer principerna om den marknadsekonomiska aktören 

förhåller sig till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och 

kommunala angelägenheter. Kapitel fyra avslutas med att överlåtelseformerna 

diskuteras i förhållande till frågor om otillåtet stöd till näringslivet. 

Avhandlingens sista delsyfte behandlas i kapitel fem och är inriktat på de 

upphandlingsrättsliga frågorna i ett markexploateringsprojekt. Den första frågan 

som utreds i kapitlet är hur de allmänna principer som växt fram inom 

upphandlingsrätten ska förstås och tillämpas. Därefter analyseras under vilka 

förutsättningar ett upphandlingsförfarande ska tillämpas vid den typ av 

markexploateringsprojekt som studeras i avhandlingen. Slutligen utreds också 

när undantag från upphandlingsskyldighet kan aktualiseras vid markexploatering. 

Alla kapitel avslutas med en sammanfattning och slutsatser som då tar sikte 

på de frågor som hör hemma under respektive delsyfte.  

I avhandlingens sjätte och sista kapitel används det som framkommit av 

tidigare kapitel för att dra slutsatser, diskutera och besvara avhandlingens 

övergripande syfte. 
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2  Kommunen som aktör i 

markexploateringsprojekt 

2.1 Introduktion 

 
I ett kommunalt markexploateringsprojekt utgör de regler som styr 

kommunernas agerande en naturlig startpunkt för en rättsvetenskaplig studie. En 

första fråga att utreda blir då vad som ligger inom kommunens kompetens, det 

vill säga vad en kommun får ägna sig åt. Kompetensfrågorna blir särskilt 

intressanta och aktuella vid de markaffärer mellan kommun och privata aktörer 

som är vanligt förekommande när ett markexploateringsprojekt ska genomföras. 

En utgångspunkt i avhandlingen är att de markexploateringsprojekt som 

studeras kräver antingen en ny eller en ändrad detaljplan över det aktuella 

området. Den rättsliga regleringen av själva detaljplaneprocessen och hur 

detaljplanerna utformas ligger utanför avhandlingens fokus. Av intresse är 

däremot kommunernas exklusiva befogenhet att sköta detaljplaneringen 

eftersom den påverkar kommunens roll i den samverkan med privata aktörer 

som sker i kommunala markexploateringsprojekt. 

De frågor som behandlas i kapitel två och tre, fungerar som en inledning till 

avhandlingens huvudfrågor om stöd till näringslivet och upphandling. För att gå 

vidare med huvudfrågorna behöver först kommunernas roll i 

markexploateringsprojekten utredas närmare. Frågor som analyseras i detta 

kapitel tar sikte på hur kommunernas allmänna kompetens inverkar på vad 

kommunen kan ägna sig åt, kommunernas kompetens specifikt avseende 

markaffärer och slutligen hur det kommunala planmonopolet påverkar 

kommunens möjlighet att ha inflytande över plangenomförandet.  

2.2 Den kommunala självstyrelsen och kommunens allmänna 

kompetens 

En lämplig utgångspunkt för att utreda de rättsliga aspekterna av kommunens 

engagemang som part i markexploateringsprojekt är regeringsformens (RF) 

reglering av kommunernas kompetens, vad kommunerna kan ägna sig åt och, i 

förlängningen, vilka möjligheter kommunerna har att vara part i ett 

markexploateringsprojekt.  
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Som ett led i förverkligandet av den svenska demokratin slås den kommunala 

självstyrelsen fast i 1 kap. 1 § 2 st. RF. Samtidigt begränsas självstyrelsen i tredje 

stycket av samma paragraf där det föreskrivs att all offentlig makt utövas under 

lagarna. Lagarna stiftas i sin tur av riksdagen enligt 1 kap. 4 § RF. Den kommunala 

självstyrelsen består därmed i att styra självständigt i enlighet med gällande 

lagstiftning.42 

I 2011 års grundlagsreform tydliggjordes den kommunala självstyrelsen i ett 

nytt eget kapitel, 14 kap. RF, med sex paragrafer. Någon förändring i 

grundpremisserna var det dock inte fråga om utan det var mer en redaktionell 

ändring som lyfte fram den kommunala självstyrelsen. I reformen tydliggjordes 

också, med en uttrycklig proportionalitetsprincip i 14 kap. 3 § RF, att inga 

inskränkningar i den kommunala självstyrelsen bör gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå avsett ändamål.43  

Den kommunala självstyrelsen regleras också i en internationell konvention, 

den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, som utarbetats av 

Europarådet.44 Sverige ratificerade konventionen 1989. Den har till syfte att 

stärka och trygga den kommunala självstyrelsen i Europa. Konventionen är 

folkrättsligt bindande men har inte ställning som lag i Sverige.45 

Även om kommunernas kompetens att fatta beslut måste grundas på lag är 

den kommunala kompetensen vid i den mening att den inrymmer en bred 

samling juridiska områden där kommunen har beslutanderätt. Den kommunala 

kompetensen brukar delas in i allmän kompetens och speciell- eller 

specialreglerad kompetens. Den allmänna kompetensen grundar sig på 

kommunallagens allmänna kompetensregler i 2 kap. kommunallagen (2017:725) 

(KL). En kommun får, enligt 2 kap. 1 § KL, själva ha hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område 

eller kommunens medlemmar. I 2 kap. 2 § KL begränsas kommunernas 

kompetens till angelägenheter som inte ska handhas enbart av staten, en annan 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. Uttrycket ”någon annan” i 

lagrummet, har tolkats som syftande på offentlig- och inte privat sektor.46 

När det står klart att en angelägenhet inte ska handhas av annan än kommunen 

är allmänt intresse, enligt 2 kap. 1 § KL, ett grundkrav vid bestämmandet av om 

åtgärden ligger inom den kommunala kompetensen. Ett tydligt exempel på 

allmänt intresse är en åtgärd av gemensamt intresse för det stora flertalet av 

 
42 Madell och Indén, 2010, s. 59–60. 
43 Proposition 2009/10:80, s. 208–212. 
44 The European Charter of Local Self-Government. 
45 Proposition 1988/89:119, Lindquist med flera, 2016, s. 48–49. 
46 Se SOU 2007:72, s. 67. 
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kommunens medlemmar. Allmänintresset avgörs dock inte bara av kvantitet utan 

det kan räcka att åtgärden kommer en mindre del av kommunmedlemmarna till 

godo om det, med hänsyn till åtgärdens art, ändå anses att den är av allmänt 

intresse. I kravet på att en åtgärd ska vara av allmänt intresse ligger också ett 

principiellt förbud mot understöd till enskilda eftersom det normalt inte är ett 

allmänt intresse.47 Som exempel på när det i praxis har ansetts föreligga ett 

allmänt intresse, och där kommunerna därmed också har befogenhet att vidta 

åtgärder, är stöd till idrottsrörelse och idrottsanläggningar och stöd till 

samlingslokaler för föreningslivet.48  

Någon tydlig definition av vad som utgör ett allmänt intresse och därmed 

ligger inom den kommunala kompetensen finns inte och hela begreppets öppna 

och vaga karaktär gör bedömningar i enskilda fall svåra innan just de specifika 

omständigheterna som är aktuella har prövats av domstol.49 Som utgångspunkt 

kan dock några faktorer eller förutsättningar för vad som ofta kännetecknar ett 

kommunalt allmänintresse vara användbara vid analysen av begreppet. Det är 

fråga om en kollektiv nyttighet vars behov bäst tillgodoses i kommunal regi. 

Investeringskostnaderna för nyttigheten är så höga att de knappast till fullo kan 

bäras av brukarna. Vinstintresse ska inte föreligga och möjligheten att gå med 

vinst ska också vara begränsad. En ytterligare faktor är att privata initiativ och 

privata konkurrenter är få eller saknas. Uppfyller en verksamhet inte 

förutsättningarna ovan kan det argumenteras för att den inte heller ryms inom 

den kommunala kompetensen.50  

Förutom allmänintresset styrs den generella kommunala kompetensen av den 

lokaliseringsprincip som också hämtas ur 2 kap. 1 § KL. Principen innebär att en 

angelägenhet, för att falla inom den kommunala kompetensen, måste ha en 

anknytning till kommunens geografiska område eller till dess medlemmar. Om 

kommunen ska engagera sig utanför kommunens geografiska gräns krävs att 

åtgärden på något sätt gagnar den egna kommunen. Undantag från 

lokaliseringsprincipen finns i speciallag.51 

Om en angelägenhet inte ska handhas av annan, är av allmänt intresse och 

uppfyller de krav som följer av lokaliseringsprincipen ska åtgärden också prövas 

mot den så kallade likställighetsprincipen som är en generell princip vid 

bestämmande av kommunal kompetens. Principen är rättsligt reglerad i  

 
47 Se proposition 1990/91:117, s. 148 och proposition 2016/17:171, s. 299. 
48 Lindquist med flera, 2016, s. 290–295 och s. 340–341, där också en riklig praxis redovisas. 
49 Madell och Indén, 2010, s. 61, se även Örnberg, 2014, s. 176–183. 
50 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
51 Proposition 2016/17:171, s. 299–300. 
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2 kap. 3 § KL och innebär att kommunen måste behandla kommunmedlemmar 

i samma situation lika och att särbehandling bara får förekomma med stöd i 

speciallag.52 Principen inskränker kommunens möjligheter till individuella 

avtalslösningar och särlösningar gentemot kommunmedlemmarna. För att de 

markaffärer som ofta förekommer i markexploateringsprojekt inte ska komma i 

konflikt med likställighetsprincipen krävs att marknadsmässigt pris används i 

transaktionen.53 

Förutom de grundkrav och principer som nämnts ovan finns några andra mer 

begränsade principer av vikt vid bestämmande av den kommunala kompetensen. 

Av dessa kan självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § KL vara av betydelse vid 

markexploateringar. Principen gäller för all kommunal verksamhet men har 

främst betydelse på avgiftsfinansierade områden. Av 2 kap. 5 § KL följer att 

kommunen har rätt att bedriva avgiftsfinansierad verksamhet med full 

kostnadstäckning. Självkostnadsprincipen i 2 kap 6 § KL innebär att avgiftsuttag 

utöver kostnaderna inte är tillåtet. Om det i lagtext föreskrivs att en verksamhet 

ska bedrivas på affärsmässiga grunder är inte självkostnadsprincipen tillämplig.54  

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på enskilda affärsuppgörelser eller 

överlåtelse och upplåtelse av kommunal egendom. Markaffärer träffas alltså inte 

av självkostnadsprincipen och kommunerna kan därmed göra dessa till 

marknadsmässiga villkor.55  

Utöver den allmänna kompetensen har kommunerna dessutom speciell 

kompetens enligt 2 kap. 9 § KL. I lagrummet hänvisas till särskilda föreskrifter 

där den kommunala kompetensen på vissa områden regleras. Lagrummet avser 

såväl regler som gör vissa angelägenheter obligatoriska för kommunerna som 

regler som ger ett tillskott till den allmänna kompetensen genom att vidga eller 

precisera den. Exempel på obligatoriska områden kan vara regelverken om 

skolan, socialtjänsten och plan- och byggväsendet. Övriga regler som vidgar eller 

preciserar den allmänna kompetensen har tidigare funnits i en mängd olika lagar. 

Reformarbete i slutet av 00-talet syftade till att, i möjligaste mån, samla lagarna. 

År 2009 trädde lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

(befogenhetslagen) i kraft. I den har samlats de lagar som vidgar den kommunala 

kompetensen och därmed utgör ett undantag från de allmänna kommunala 

 
52 Proposition 2016/17:171, s. 300–301. 
53 Madell och Indén, 2010, s. 64. 
54 Proposition 2016/17:171, s. 302–303. 
55 Proposition 2016/17:171, s. 302 och Proposition 1993/94:188, s. 82. 
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kompetensbestämmelserna och de principer som tillämpas vid 

kompetensbestämning.56 

När en verksamhet ligger inom det kommunala kompetensområdet enligt 

regleringen ovan, är också kommunerna, som huvudregel, fria att själva avgöra i 

vilken form verksamheten ska bedrivas. Det är därmed inte nödvändigtvis så att 

det är kommunerna själva som måste stå för verksamheten utan den kan utföras 

genom att kommunerna väljer att stödja enskilda näringsidkare på området.57 

Allmänintresset av den aktuella verksamheten har haft stor betydelse när 

kompetensenligheten av en åtgärd har prövats. När allmänintresset av en 

verksamhet har varit stort har detta i viss mån vägt upp de begränsningar i den 

kommunala kompetensen som finns och därmed möjliggjort åtgärden.58  

Om kommunerna väljer att låta en verksamhet som ligger inom den 

kommunala kompetensen utföras av en enskild näringsidkare måste nationella 

och EU-rättsliga regler om upphandling och statsstöd beaktas.59 

Statsstödsregleringen påverkar i sig inte bedömningen av om en åtgärd ryms 

inom den kommunala kompetensen utan prövningen mot statsstödsregleringen 

aktualiseras först om åtgärden bedömts kompetensenlig.60 

För markexploateringsprojekt är särskilt regleringen av kommunens 

möjligheter att tillgodose små företags behov av lokaler i 3 kap. 6 § 

befogenhetslagen av intresse. Mer om den regleringen i avsnittet om kommunens 

kompetens som part i fastighetsaffärer nedan. 

2.3 Kommunal kompetens och markaffärer 

Efter att ha konstaterat att den åtgärd kommunen avser att vidta ligger inom den 

allmänna kommunala kompetensen och är i linje med relevanta principer skiftar 

fokus mot de mer specifika regler och principer som aktualiseras vid kommunala 

markaffärer. 
Nära sammankopplat med den generellt tillämpliga likställighetsprincipen är 

det mer specifika förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare i 2 kap. 8 § KL. 

Frågor om individuellt stöd enligt kommunallagens regler behandlas utförligt i 

kapitel fyra där såväl kommunallagens regler om individuellt stöd som den EU-

rättsliga regleringen av statsstöd analyseras. Kommunallagens regler om 

 
56 Proposition 2008/09:21, s. 78–82. 
57 Örnberg, 2014, s. 218–219 och RÅ 1990 ref. 96. 
58 Örnberg, 2014, s. 219. 
59 Indén, 2008, s. 46. 
60 Örnberg, 2014, s. 219. 
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individuellt stöd har dock relevans även för frågan om en åtgärd ligger inom den 

kommunala kompetensen. 

Generellt näringslivsfrämjande åtgärder får kommunen vidta om de är av 

allmänt intresse och är i linje med lokaliseringsprincipen. Kommunen kan således 

genomföra fastighetsaffärer som ett led i att främja lokalt näringsliv. För att gå 

från att generellt främja näringslivet till individuellt stöd krävs, enligt 2 kap. 8 § 

KL, synnerliga skäl. Exempel på när synnerliga skäl föreligger enligt förarbetena 

kan vara vid stöd till företag i glesbygd för att upprätthålla viss standard och vid 

stimulans av hotellverksamhet för att trygga grundläggande tillgång till hotellrum 

på orten.61 I förarbetena påpekas också att uttrycket synnerliga skäl kan komma 

att förändras över tid på grund av samhällsutvecklingen.62  

För kommunernas möjligheter att tillgodose små företags behov av lokaler 

finns specialreglering i 3 kap. 6 § befogenhetslagen. Där stadgas att kommunen 

får tillgodose lokalbehov för små företag om åtgärderna inriktar sig på 

företagarkollektivet i allmänhet. Regleringen är i linje med tidigare praxis, 

exempelvis RÅ 1966 ref. 7 där HFD också lade fast att det inte spelar någon roll 

om verksamheten som sådan utförs av ett kommunalt bolag eller direkt av 

kommunen. Även i befogenhetslagen öppnas, liksom i 2 kap. 8 § KL, möjligheter 

för individuellt stöd. Istället för kommunallagens synnerliga skäl används i 

befogenhetslagen uttrycket särskilda skäl. Genom att välja den mindre stränga 

restriktionen innebär det att befogenhetslagen vidgar kommunernas möjlighet till 

stöd till enskilda näringsidkare i jämförelse med regleringen i kommunallagen.63 

Som grundförutsättningar för att särskilda skäl enligt befogenhetslagen ska 

anses föreligga, anges i förarbetena att det aktuella företaget saknar möjlighet att 

själv göra investeringen och att investering av andra privata aktörer är uteslutet. 

Förutom det krävs att det också finns omständigheter i det enskilda fallet som 

kan anses utgöra särskilda skäl. Som exempel anförs att kommunen utgör 

stödområde i enlighet med förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa 

regionala företagsstöd eller att investeringen är ett led i att uppföra så kallade 

teknikparker avsedda för i huvudsak mindre företag.64 

Hur långt den kommunala kompetensen sträcker sig när det gäller kommunala 

fastighetsaffärer har prövats i ett par rättsfall från 1960- och 1970-talet.65 

 
61 RÅ 1995 ref. 98. 
62 Proposition 1990/91:117, s. 152–153. 
63 Proposition 2008/09:21, s. 98–99. 
64 Proposition 2008/09:21, s. 98–99. 
65 För en mer heltäckande genomgång av praxis som behandlar markfrågor och den kommunala 

kompetensen, se Lindquist med flera, 2016, s. 262–265. 
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I RÅ 1968 K 737 var en viktig fråga hur precisa planer det allmänna behövde 

ha för aktuell mark för att ett förvärv av den skulle ligga inom den kommunala 

kompetensen. Ett markförvärv beslutat av stadsfullmäktige i Jönköping 

klandrades eftersom klaganden menade att förvärvet låg utanför den kommunala 

kompetensen. Som skäl anfördes att staden inte visat att marken behövdes och 

att behovet, för det fall det fanns, låg åtminstone tre decennier bort. Staden 

menade att marken visst behövdes för olika projekt där vissa av dem skulle 

inledas inom kort. Vidare anförde staden att det inte kunde vara en förutsättning 

för kommunala markförvärv att det fanns preciserade planer över vad som skulle 

göras med marken framöver. Länsstyrelsen fann att beslutet om markförvärv låg 

inom stadsfullmäktiges kompetens och HFD ändrade inte länsstyrelsens beslut. 

I RÅ 1973 C 191 var problematiken liknande. Askims kommun hade förvärvat 

mark och i besvär anfördes att förvärvet stred mot gällande lag eftersom 

kommunen inte hade redovisat någon plan för den aktuella fastigheten.  

Markförvärvet hade därmed inte genomförts för att täcka något legalt behov. 

Kommunen anförde att den aktuella fastigheten visst berördes såväl indirekt som 

direkt av planer för området framförallt genom att användningsområdet för 

fastigheten skulle förändras från handel till bostad. Länsstyrelsen och HFD ansåg 

att förvärvet föll inom den kommunala kompetensen. 

Markförvärv har enligt äldre praxis således ansetts ligga inom den kommunala 

kompetensen även om det inte funnits tydliga och aktuella planer för de 

förvärvade fastigheterna. Det finns dock fall där kommunala beslut att förvärva 

mark har upphävts. 

I RÅ 1964 I 48 ropade Indals-Lidens kommun in en fastighet på exekutiv 

auktion för att skydda sina intressen efter ett borgensåtagande. Vid samma 

auktion hade redan lantbruksnämnden lagt ett bud som täckte de fordringar 

kommunen gått i borgen för. Något annat skäl till att förvärva fastigheten hade 

kommunen inte anfört och såväl länsstyrelsen som HFD fann att förvärvet 

därmed låg utanför den kommunala kompetensen. 

Ett par rättsfall behandlar också fastighetsaffärer som underkänts av HFD 

efter att domstolen konstaterat att affärerna haft inslag av stöd till enskilda. I RÅ 

1954 I 215 underkände HFD ett inköp av mark som kommunalfullmäktige i 

Mönsterås köping godkänt. Marken hade redan innan inköp sålts vidare till ett 

aktiebolag till ett väsentligt lägre pris och HFD fann att kommunalfullmäktige, 

genom inköpet, hade överskridit sin befogenhet. 

I RÅ 1964 I 30 rörde det sig om en mer komplicerad affär där 

kommunalfullmäktige i Tyresö kommun köpte en fastighet av ett aktiebolag 

under förutsättning att samma bolag sålde ett par industrifastigheter till L.M. 

Ericsson som var intresserade av att starta upp industriell verksamhet i 
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kommunen. HFD fann att kommunen betalade ett betydande överpris för den 

fastighet som köptes in, att inköpet utgjorde stöd till enskilt företag och att 

beslutet inte låg inom den kommunala kompetensen. 

Kommunala kompetensfrågor i samband med markförvärv har inte prövats i 

högsta instans på senare år och ett rimligt antagande är därför att tidigare praxis 

ligger fast. När det gäller kommunal försäljning av mark har rättsutvecklingen 

varit mer livaktig på senare tid eftersom dessa situationer oftare aktualiserar 

frågor om statsstöd.66 Frågor om det allmännas försäljning av fast egendom och 

de statsstödsfrågor som då aktualiseras behandlas i avsnitt 4.12. 

2.4 Det kommunala planmonopolet 

En självklar del av den kommunala kompetensen är planeringen av hur mark 

inom kommunens geografiska område ska användas. Planprocessen och 

kommunernas roll i den är inte i fokus för avhandlingen men det går inte att 

blunda för betydelsen av att kommunerna har monopol på detaljplanering. En 

förutsättning för de typer av markexploateringsprojekt som studeras här är just 

att det finns en detaljplan som möjliggör dem. Eftersom kommunerna har 

exklusiv rätt att planera användandet av kommunens mark innebär det att alla 

markexploateringsprojekt är beroende av kommunens beslut att anta en 

detaljplan som är i linje med det projektet syftar till att åstadkomma. 

I markexploateringsprojekt är det vanligt med olika former av avtal mellan 

kommunen och exploatörer syftande till att reglera plangenomförandet. Avtalen 

var länge inte lagreglerade och kommunen hade då, genom planmonopolet, en 

väldigt stark förhandlingsposition. Motparterna upplevde sig mer eller mindre 

tvungna att gå med på de villkor för plangenomförande kommunen krävde 

eftersom risken var att den behövliga detaljplanen, i annat fall, inte skulle antas.67  

Sedan 2015 regleras avtalen i viss mån i 6 kap. i plan- och bygglagen, (2010:900) 

(PBL) och syftet är att kommunernas möjlighet att använda planmonopolet som 

påtryckning därmed ska minska.68  

 
66 Se exempelvis RÅ 2010 ref. 119 (I och II) och tribunalens dom T-244/08 som båda innehåller 

kommunala marköverlåtelser och frågor om statsstöd. 
67 SOU 2012:91, s. 198–199. 
68 SOU 2012:91, s. 254–258. 
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2.4.1 Planmonopolet, en långdragen historia 

Diskussionen om markägarens rätt och möjlighet att genomdriva exploatering av 

sin mark även mot kommunens vilja har funnits med i utvecklingen av plan- och 

bygglagarna från tidigt 1900-tal. Först i förarbetena till 1947 års byggnadslag kom 

frågan om enskildas rätt att ta initiativ till exploatering att få en mer undanskymd 

roll och fokus kom att ligga på andra frågor av betydelse för plan- och 

byggregleringen. Även i utredningen till 1947 år byggnadslag berördes dock 

frågan om markägares möjlighet att ta initiativ till planering trots det kommunala 

planmonopolet.69 I propositionen menade departementschefen att risken att en 

kommun skulle underlåta att upprätta planer trots att behov skulle finnas måste 

anses liten.70 

Med propositionen och 1947 års byggnadslag kan det alltså sägas att balansen 

vägde över och de allmänna intressena, med kommunalt styrd planering, kom att 

ses som väsentligt tyngre än de enskildas rätt att exploatera sin mark. 

I förarbetena till 1987 års plan- och bygglag bekräftade bygglagsutredningen 

att den förskjutning mot större tyngd för de allmänna intressena som skett i 

samband med införandet av 1947 års byggnadslag och mellanliggande reformer 

1972 inte var tillfällig. Bygglagsutredningen menade att markägare inte skulle ha 

en generell rätt att förändra markanvändningen mot kommunens vilja. Istället 

skulle all förändrad markanvändning föregås av planering och beslut av 

kommunen.71 

Efter att frågan om privat initiativrätt varit relativt osynlig i det offentliga 

trycket en tid har den nu åter aktualiserats genom Översiktsplaneutredningens 

betänkande ”Privat initiativrätt”.72 Att ta initiativ för att få ett planbesked är redan 

möjligt enligt plan- och bygglagen. Det som utredningen nu undersökt är 

förutsättningarna för att gå längre än så och möjliggöra någon form av privat 

planläggning eller medverkan i den kommunala detaljplaneläggningen för en 

planintressent.73 Översiktsplaneutredningen kom fram till att det finns både ett 

behov och en efterfrågan av ökad möjlighet för planintressenter att vara aktiva i 

planprocessen.74 Även om utredningen menade att kommunerna borde behålla 

det övergripande ansvaret för detaljplaneringen så föreslogs en utökad möjlighet 

 
69 SOU 1945:15, s 193–196. 
70 Proposition 1947:131, s 139–140. 
71 SOU 1974:21, s. 131. 
72 SOU 2019:9.  
73 SOU 2019:9, s. 85. 
74 SOU 2019:9, s. 119. 
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för planintressenter att bistå kommunen i planarbetet, främst genom att utföra 

vissa beredningsåtgärder.75  

Förhållandet mellan staten och kommunerna har också funnits i bakgrunden 

när det kommunala planmonopolet tagit form. Alla lösningar där den enskilde, 

genom eget initiativ eller genom överklagande, kunnat få igenom en plan för 

markexploatering mot kommunens vilja har byggt på att planen godkänts och 

fastställts av staten genom antingen länsstyrelsen eller domstol. 

Idag regleras det kommunala planmonopolet i 1 kap. 2 § PBL där det stadgas 

att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användandet av mark och 

vatten enligt denna lag. 

Även i PBL:s överklaganderegler görs tydligt att kommunen har ställning som 

ensam ansvarig för planering av markanvändningen inom kommunens område. 

I första hand genom att beslutet att inte anta en detaljplan, enligt 13 kap. 1 § PBL, 

bara får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 

kommunallagens 13 kap. Detta innebär att förvaltningsrättens granskning 

begränsas till de omständigheter som anges i 13 kap. 8 § KL. I samma lagrum 

stadgas också uttryckligen att något annat beslut inte får sättas i det överklagade 

beslutets ställe. Domstolsprövningen av kommunens beslut att inte anta en 

detaljplan är således begränsad till mer formella aspekter och någon egentlig 

materiell prövning av beslutets lämplighet medger inte lagen. 

Prövningen av de positiva besluten är även den begränsad. Enligt 13 kap. 2 a § 

PBL får kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas 

till mark- och miljödomstol. En oinskränkt möjlighet för mark- och 

miljödomstolen att ersätta det överklagade beslutet med ett eget 

ställningstagande skulle innebära att domstolen kunde fatta beslut om kommunal 

planering. Även om regleringen i 13 kap. 2 a § PBL inte uttryckligen begränsar 

prövningen kommer mark- och miljödomstolens beslutsmöjligheter, genom 

13 kap. 17 § PBL, att inskränkas på liknande sätt som vid en laglighetsprövning. 

Någon fullständig materiell prövning av beslutets lämplighet kan inte heller här 

göras utan prövningen ska begränsas till om beslutet strider mot någon rättsregel. 

Mark- och miljödomstolens avgörande blir antingen att upphäva kommunens 

beslut i sin helhet eller att fastställa det i sin helhet. Ändringar i vissa delar får 

bara göras om kommunen medgett det eller om de är av ringa betydelse.  

 
75 SOU 2019:9, s. 128–134. 
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2.4.2 Planbesked 

Fastighetsägarnas krav på att kunna genomdriva en planändring mot 

kommunens vilja hörs inte längre i debatten men det är delvis samma 

tankegångar som ligger bakom införandet av regler om planbesked 2011. 

Planbeskedet regleras i 5 kap. PBL och innebär att kommunen, på begäran av 

den som avser vidta en åtgärd som förutsätter ny, ändrad eller upphävd 

detaljplan, inom fyra månader måste lämna besked om kommunen avser inleda 

det planarbete som krävs. 

Möjligheten att begära planbesked tillkom på förslag från 

Byggprocessutredningen för att en enskild initiativtagare till detaljplan skulle 

tillförsäkras tydligt och relativt snabbt besked från kommunen huruvida ett 

planarbete skulle inledas eller inte.76 Byggprocessutredningen hade undersökt 

tidsåtgången för initieringsfasen och visade att den kunde vara flera år lång. I 

vissa situationer kunde själva beslutet att inleda, eller inte inleda, ett planarbete 

bara det bli liggande i flera år hos kommunen.77 Med införandet av planbeskedet 

slipper den aktör som vill exploatera mark ovissheten, även om själva 

planprocessen i sig kan ta lika lång tid som tidigare. 

2.5 Sammanfattning och slutsatser 

I kapitel två har kommunens ställning som part i ett markexploateringsprojekt 

varit i fokus. Kommunens ställning har analyserats både med utgångspunkt i den 

kommunala kompetensen och utifrån betydelsen av det kommunala 

planmonopolet. 

2.5.1 Den kommunala kompetensen vid markexploateringar 

Att kommunen har rätt att vidta den åtgärd som är aktuell i ett 

markexploateringsprojekt är en grundläggande förutsättning för projektet. De 

yttre ramarna för vilka åtgärder som kommunen kan vidta inom ett 

markexploateringsprojekt styrs av den kommunala kompetensen. 

Den kommunala kompetensen brukar delas in i allmän kompetens och 

speciell eller specialreglerad kompetens. Den allmänna kompetensen grundar sig 

på kommunallagens allmänna kompetensregler. För att en åtgärd eller 

verksamhet ska ligga inom den kommunala kompetensen ställer dessa regler upp 

ett krav på att det rör sig om en angelägenhet av allmänt intresse som har 

 
76 SOU 2008:68, s. 142 och proposition 2009/10:170, s. 222–230. 
77 SOU 2008:68, s. 125–127. 
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anknytning till kommunens område eller kommunens medlemmar. Ett exempel 

på allmänintresse är en åtgärd av gemensamt intresse för det stora flertalet av 

kommunens medlemmar. 

Att kommunen vidtar olika åtgärder för att möjliggöra stadsutveckling och 

markexploatering i form av exempelvis nya bostadsområden, handelsområden 

eller anläggningar måste anses ligga inom det allmänna intresset. Även när en 

åtgärd inte syftar till att komma flertalet av kommunmedlemmarna till godo kan 

kravet på allmänt intresse ändå vara uppfyllt om det, med hänsyn till åtgärdens 

art, kan anses att den är av allmänt intresse. Exempel här är stöd till idrottsrörelse 

och idrottsanläggningar och stöd till samlingslokaler för föreningslivet. 

I de fall kommunala markaffärer syftar till att tillgodose intresset hos en mer 

begränsad krets av exempelvis näringsidkare skulle de åtgärder kommunen vidtar 

kunna bryta mot kravet på allmänt intresse. Understöd till enskilda är normalt 

inte att anse som ett allmänt intresse. 

I ett markexploateringsprojekt behöver också den så kallade 

likställighetsprincipen beaktas. Enligt den måste kommunen behandla 

kommunmedlemmar i samma situation lika. Principen begränsar kommunens 

möjligheter när exempelvis avtal i samband med markexploateringar ska träffas. 

Ingås avtal om markaffärer är en utgångspunkt att marknadsmässigt pris måste 

användas för att inte riskera att komma i konflikt med likställighetsprincipen. 

En annan sida av den generella likställighetsprincipen är förbudet mot stöd till 

enskilda näringsidkare i 2 kap. 8 § KL. När det gäller kommunala markaffärer har 

kommunen kompetens att utföra dessa om de är av allmänt intresse och har 

anknytning till kommunens område eller medlemmar. Generellt främjande av 

lokalt näringsliv ligger således inom den kommunala kompetensen. 

Om det generella främjandet av det lokala näringslivet smalnar av till ett 

individuellt stöd krävs synnerliga skäl för att åtgärden ska vara tillåten och 

därmed ligga inom den kommunala kompetensen. Här blir kommunernas 

möjligheter till kompetensenliga stödåtgärder mycket begränsade. Förutom att 

kommunen går utanför gränsen för sin kompetens kommer också ett mer 

individuellt inriktat främjande av näringsidkare riskera att komma i konflikt med 

de EU-rättsliga statsstödsregler som behandlas i kapitel fyra i avhandlingen. 

När det gäller kommunens möjligheter att tillgodose små företags lokalbehov 

är det specialreglerat i 3 kap. 6 § befogenhetslagen. Kommunen får tillgodose 

lokalbehov för små företag om åtgärderna inriktar sig på företagarkollektivet i 

allmänhet. I regleringen används i befogenhetslagen uttrycket särskilda skäl i 

stället för kommunallagens synnerliga skäl. Den något mer tillåtande 

formuleringen i befogenhetslagen innebär dock inte att det är fritt fram för 
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kommunerna att göra markaffärer som syftar till att tillgodose enskilda 

näringsidkares behov av lokaler. En grundförutsättning är att det aktuella 

företaget saknar möjlighet att själv göra investeringen och att investering av andra 

privata aktörer är uteslutet. Det krävs också andra omständigheter som, i det 

enskilda fallet, kan anses utgöra särskilda skäl, exempelvis att kommunen utgör 

stödområde för vissa regionala företagsstöd eller att investeringen är ett led i att 

uppföra så kallade teknikparker avsedda för i huvudsak mindre företag. 

Sammantaget är slutsatsen att det ligger inom kommunernas kompetens att 

bedriva en aktiv markpolitik ifråga om förvärv och överlåtelser av mark med 

avsikt att tillgodose behovet av mark för stadsutveckling och för det lokala 

näringslivet i stort. Enligt praxis ställs inget egentligt krav på att kommunerna har 

en konkret plan för den aktuella marken. Det är således möjligt att, utan att gå 

utanför ramarna för den kommunala kompetensen, förvärva mark som 

kommunen i framtiden tänker ska bli användbar utan att planerna för markens 

utnyttjande är konkretiserade vid tillfället för förvärvet. Markaffärer för att 

tillgodose behov hos en mindre grupp, eller hos enstaka näringsidkare, är mycket 

sällan förenliga med de regler och den praxis som sätter gränserna för den 

kommunala kompetensen. 

2.5.2 Kommunen i planprocessen 

Förutom den grundläggande förutsättningen att det ligger inom kommunernas 

kompetens att ägna sig åt markaffärer har också kommunens ensamrätt på att 

anta detaljplaner stor betydelse i ett markexploateringsprojekt. Det kommunala 

planmonopolet har tidigare varit omstritt och länge diskuterades om det inte 

borde finnas en möjlighet för en fastighetsägare att tvinga igenom en detaljplan 

eller motsvarande, även mot kommunens vilja. Planmonopolet är inte längre 

särskilt kontroversiellt och även om frågan om privat initiativrätt nu utreds på 

nytt verkar kommunernas roll i planprocessen mer accepterad idag. 

När den mark som är aktuell för ett markexploateringsprojekt ägs av privata 

aktörer är kommunens möjlighet att påverka hur projektet utformas och 

genomförs, i nuvarande system, beroende av att kommunen också antar behövlig 

detaljplan. I den, och med stöd av de genomförandeavtal som träffas med privata 

aktörer, kan kommunen styra över exempelvis allmänna platser och mark för 

allmänna ändamål som skolor och förskolor, även inom områden som inte ägs 

av kommunen. Om kommunens antagande av detaljplanen kunde ersättas av ett 

beslut av länsstyrelse eller domstol skulle kommunens förhandlingsposition  
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gentemot de privata aktörerna förändras. Kommunens möjlighet att se till att det 

i planerna tas hänsyn till allmänna platser och mark för allmänna ändamål skulle 

då upphöra. Det kommunala planmonopolet är därmed en av hörnstenarna i den 

process för markexploatering som nu tillämpas i Sverige. 
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3  Plangenomförande och markåtkomst 

3.1 Introduktion 

Slutsatsen i kapitel två var att det ligger inom den kommunala kompetensen att 

uppträda som part i och ombesörja nödvändig planering för den typ av 

markexploateringsprojekt som studeras i avhandlingen. De frågor som analyseras 

i detta kapitel har fokus på det plangenomförande som tar vid efter den formella 

planeringen.  

Genomförandefrågorna är många och omfattande och egentligen har alla 

frågor som härefter behandlas i avhandlingen med genomförandet att göra. Såväl 

statsstödsfrågor som upphandlingsfrågor uppstår, vid en markexploatering, som 

en följd av genomförandet av projektet och genomförandet av de detaljplaner 

som projektet förutsätter. I detta kapitel får dock ett par mer avgränsade aspekter 

på genomförandet störst uppmärksamhet. Efter en kort introduktion till 

plangenomförandet där i huvudsak andra frågor än själva markåtkomsten 

behandlas, ligger fokus på själva markåtkomsten och de olika genomförandeavtal 

som används i markexploateringsprojekt. 

Tillgången till den mark som behövs för en tänkt markexploatering är en av 

de grundläggande förutsättningarna för att ett projekt ska gå att genomföra. 

Markaffärerna i ett exploateringsprojekt är nästan uteslutande frivilliga men 

under vissa förutsättningar kan kommunen förvärva den mark som behövs med 

tvång. Tvångsåtgärder är dock ovanliga och de frivilliga överlåtelserna och 

överföringarna dominerar helt i markexploateringsprojekten.78 

Avsnittet om markåtkomst inleds emellertid med en genomgång av 

möjligheterna till tvångsvis markåtkomst. Denna del tjänar som en bakgrund till 

nästa del, de frivilliga markaffärerna. En närmare förståelse för vilka möjligheter 

till tvångsvis markåtkomst som finns och de ersättningsregler som följer med 

tvångsvis markåtkomst behövs för de resonemang som följer i delen om frivilliga 

överenskommelser om markaffärer. 

Frivilliga markaffärer kan förekomma tidigt, långt innan projektet tagit form 

genom en detaljplan, men också senare under processen genom exempelvis 

överlåtelse av mark för allmän plats från exploatör till kommunen. I detta kapitel 

samlas alla markaffärer eftersom de rättsliga frågor affärerna aktualiserar är 

liknande oavsett när i projektet de genomförs. 

 
78 SOU 2007:29, s. 138. 
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De delar av markexploatering som behandlas i detta kapitel ska, tillsammans 

med frågorna i kapitel två ovan, ses som både en bakgrund till och även 

nödvändiga förutsättningar för att avhandlingens huvudfrågor om statsstöd och 

upphandling ska aktualiseras. För att komma till dessa delar behöver kommunen 

kunna vara part i ett exploateringsprojekt i samarbete med privata aktörer. Att 

utföra, för ett exploateringsprojekt, nödvändiga markaffärer måste också ligga 

inom den kommunala kompetensen. Planmonopolet är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna påverka hur en beslutad plan ska genomföras. Slutligen är 

markåtkomst genom tvingande regler eller på frivillig väg ofta en nödvändig del 

i något skede av ett markexploateringsprojekt.  

3.2 Plangenomförande 

En förutsättning för de markexploateringar som studeras i avhandlingen är en 

detaljplan som medger de förändringar som projektet medför. De konkreta 

åtgärderna i exploateringsprojektet kommer att utgöra ett led i genomförandet 

av den aktuella detaljplanen. Den rättsliga regleringen av plangenomförandet blir 

därför av stor betydelse när planer och projekt ska realiseras. 

Regleringen av plangenomförandet har på senare tid varit föremål för 

utredning av Plangenomförandeutredningen. Syftet med utredningen var att 

föreslå ändringar för att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent 

plangenomförandelagstiftning som skulle accepteras av kommuner och 

fastighetsägare och skapa förbättrade förutsättningar för planering och byggande 

i Sverige. Plangenomförandeutredningen överlämnade sitt betänkande i 

december 2012.79 

Med tanke på den aktuella diskussionen rörande bostadsbrist och tröghet i 

regleringen av bostadsbyggande kan det framstå som att ingen tidigare tänkt på 

effektiviteten i plangenomförandet. Diskussionen är dock på intet sätt ny utan 

har förekommit under stora delar av 1900-talet, även om den blivit alltmer 

framträdande de senaste årtiondena. Effektivitet, i den mening att planprocess 

och plangenomförande ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, är det syfte 

 
79 SOU 2012:91, s. 41. 
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och intresse som framträder som överordnat vid många av de förändringar och 

den reformering av plan- och byggregleringen som skett på senare år.80 

Vad som kan sägas ingå i själva plangenomförandet är en mängd olika 

åtgärder. Plangenomförandeutredningen sammanställde i sitt betänkande de 

lagar och regler som på något sätt kan få betydelse vid ett plangenomförande.81 

För de frågor som behandlas i avhandlingen är inte alla de regler som utredningen 

listade av intresse utan fokus nedan kommer ligger på regleringen av 

plangenomförandet i plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen 

(1970:988) (FBL). 

3.2.1 Plangenomförande i plan- och bygglagen 

Genomförandereglerna i plan- och bygglagen finns i 6 kap. och är huvudsakligen 

inriktade på plangenomförande för allmänna platser. Efter några inledande 

bestämmelser ligger markåtkomsten i fokus i 6 kap. 13–17 §§ PBL. I 6 kap. 13 § 

PBL regleras kommunernas möjlighet att lösa in mark som ska användas för 

allmän plats eller för annat ändamål än enskilt bebyggande. Vad som avses med 

allmän plats är oftast tämligen klart, exempel kan vara parker och gator. Annat 

ändamål än enskilt bebyggande kan vara uppförande av skolor, sporthallar och 

liknande. 

Detaljplaner ska, enligt 4 kap. 21 § PBL, ges en genomförandetid på 5–15 år. 

Om genomförandetiden löpt ut är detaljplanen trots det giltig fram till dess att 

den ändras eller upphävs enligt 4 kap. 38 § PBL. En del andra rättsverkningar är 

dock sammankopplade med genomförandetiden. Regleringen öppnar två 

möjligheter för kommunen att lösa in mark om detaljplanens genomförandetid 

passerat utan att planen genomförts. I 6 kap. 14 § PBL regleras rätt till inlösen 

om inte fastighetsindelningen anpassats till planen och enligt 6 kap. 15 § PBL ges 

kommunen samma rätt om inte bebyggelse skett i enlighet med planen. För att 

inlösen ska vara aktuellt förutsätts, i båda situationerna, att kommunen är 

huvudman för allmän plats inom planområdet.82 

 
80 Som nämnts i inledningen är fokus på ökad effektivitet väldigt tydligt i aktuella utredningar på 

området. Se exempelvis: SOU 2012:91, Ett effektivare plangenomförande, SOU 2013:34, En 

effektivare plan- och bygglovsprocess, SOU 2014:14, Effektiv och rättssäker PBL-överprövning, 

SOU 2015:105, Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:109, Bättre samarbete mellan stat och 

kommun – vid planering och byggande, SOU 2018:67, Ett snabbare bostadsbyggande, och SOU 

2019:9, Privat initiativrätt. 
81 SOU 2012:91, s. 49–66. 
82 Se även Sjödin med flera, 2016, s. 47. 
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En stor del av plangenomförandereglerna i 6 kap. PBL tar sikte på ordnande 

och underhåll av allmänna platser. Som ett led i plangenomförandet regleras i 

6 kap. 18 § PBL att kommunerna är skyldiga att ordna de gator och allmänna 

platser som de ska vara huvudman för så att de kan användas för avsett ändamål. 

I 6 kap. 21 § PBL regleras att kommunen också är skyldig att underhålla dessa 

gator och allmänna platser. 

En del i regleringen av plangenomförandet som funnits med sedan tidigt 

1900-tal är hur kostnaden för anläggning och förbättring av gator ska fördelas. 

Redan i propositionen till lagen (1907:67) angående stadsplan och tomtindelning 

var departementschefen tydlig med att ett huvudsyfte med lagen var att lagfästa 

att en markägare som vunnit fördel av en ny stadsplan var skyldig att bidra 

ekonomiskt till planens upprättande och genomförande.83 Reglerna finns nu i 

6 kap. 24–38 §§ PBL. I korthet har de fortfarande samma innehåll som 1907 och 

innebär att kommunen kan bestämma att fastighetsägare i ett område där 

kommunen anlägger eller förbättrar en gata ska betala kostnaderna för 

åtgärderna. 

På den mer ekonomiska sidan finns i 14 kap. PBL regler för hur kommunen 

ska ersätta skador som uppkommer till följd av beslut enligt plan- och bygglagen 

men också regler om kommunens skyldighet att lösa in egendom. Som ett led i 

ett plangenomförande kan kommunen vara skyldig att lösa in mark enligt 14 kap. 

13–18 §§ PBL. Blir inlösen aktuellt ska ersättningen, enligt 14 kap. 23 § PBL 

bestämmas med tillämpning av reglerna om ersättning i 4 kap. 

expropriationslagen (1972:719) (ExprL). 

3.2.2 Plangenomförande i fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med reglerna i fastighetsbildningslagen är 

vanliga när ett markexploateringsprojekt ska genomföras. Fastighetsindelningen 

är sällan exakt så som parterna vill innan projektet inleds. Justering av 

fastighetsgränser genom fastighetsreglering och möjligen även nybildande av 

fastigheter genom avstyckning eller klyvning kommer därför ofta att behöva 

genomföras för att skapa den fastighetsindelning aktörerna önskar.  

Alla fastighetsbildningsåtgärder träffas av de allmänna villkoren för 

fastighetsbildning i 3 kap. 1 § FBL. Regleringen syftar till att säkerställa att bildade 

fastigheter blir varaktigt lämpliga för sina ändamål och att de kan antas få en 

varaktig användning för det ändamålet inom överskådlig tid. I detta ligger bland 

annat krav på utformning, tillgång till behövliga vägar och tillgång till vatten och 

 
83 Proposition 1907:26 s. 16. 
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avlopp om åtgärden rör en bostadsfastighet. Kravet på att fastigheten ska få 

varaktig användning inom överskådlig tid innebär att fastighetsbildning inte ska 

göras för ändamål som inte kommer att gå att genomföra. Krävs bygglov för en 

åtgärd som blir nästa steg efter en fastighetsbildningsåtgärd innebär 3 kap. 1 § 

2 st. FBL att bygglovet eller ett förhandsbesked om bygglov behövs för att 

fastighetsbildningen ska anses lämplig. 

När det finns en detaljplan ska fastighetsbildningen, i enlighet med 3 kap. 2 § 

FBL, överensstämma med planen. Mindre avvikelser kan göras om det inte 

motverkar syftet med planen. En fastighetsbildningsåtgärd ska således prövas 

såväl mot de allmänna villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. 1 § FBL som mot 

gällande detaljplan enligt 3 kap. 2 § FBL. 

Om detaljplanen innehåller bestämmelser om fastighetsindelningen ska dessa, 

i enlighet med 4 kap. 18 § PBL, vara överensstämmande med 3 kap. 1 § FBL. I 

ett senare fastighetsbildningsärende inom planområdet innebär det att den 

prövning som normalt ska göras mot de allmänna lämplighetsvillkoren redan 

anses gjord och att de bestämmelser om fastighetsindelning som finns i planen 

ska följas.84 

I avstyckningsärenden tillämpas reglerna i 10 kap. FBL tillsammans med de 

allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap. samma lag. De allmänna 

lämplighets- och planvillkoren ska tillämpas vid alla fastighetsbildningsåtgärder 

och avstyckningar träffas därmed av dessa regler. Någon lämplighetsbedömning 

följer inte av avstyckningsreglerna i 10 kap. FBL utan all sådan prövning sker i 

enlighet med 3 kap. 

Ändring av fastighetsindelningen genom marköverföring från en fastighet till 

en annan fastighet sker genom fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL. Den så 

kallade båtnadsprövningen i 5 kap. 4 § FBL är ett grundläggande villkor för en 

reglering. Där stadgas att en fastighetsreglering bara får ske om lämpligare 

markanvändning vinnes och om fördelarna av förändringen överväger 

kostnaderna och olägenheterna av den. 

När en detaljplan ska genomföras som ett led i ett markexploateringsprojekt 

finns särskilda regler i 5 kap. 4 a § FBL som gör prövningen i 4 § obehövlig. Om 

fastighetsregleringen sker under detaljplanens genomförandetid och planen 

innehåller bestämmelser om fastighetsindelningen ska båtnadsbedömningen 

anses gjord i detaljplaneprocessen. Detta hänger samman med 4 kap. 18 § PBL 

som föreskriver att detaljplanen, i den mån den innehåller bestämmelser om 

fastighetsindelningen, ska vara förenlig med 5 kap. 4 § FBL. Konsekvensen blir 

 
84 Julstad, 2015, s. 67.  
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att den lämplighetsbedömning som vanligen ska göras i 

fastighetsbildningsärendet istället görs i planprocessen.85 

En annan koppling mellan plangenomförande enligt plan- och bygglagen och 

fastighetsbildningsåtgärder enligt fastighetsbildningslagen är det undantag som 

regleras i 5 kap. 8 a § FBL. Undantaget innebär att vissa villkor som vanligen ska 

prövas vid fastighetsreglering ska anses uppfyllda utan prövning, om den aktuella 

marken hade kunnat lösas in av kommunen enligt 6 kap. 13 § PBL. 

Om markåtkomst inte kan lösas på frivillig väg är det i praktiken vanligt att 

reglerna om marköverföring i fastighetsbildningslagen används vid 

genomförandet av en detaljplan i ett markexploateringsprojekt.86  

3.3 Markåtkomst 

En central fråga vid genomförandet av ett markexploateringsprojekt är tillgången 

till den aktuella marken. Ofta medför exploateringen ett behov av att anpassa 

markägandet till det som projektet syftar till att åstadkomma. 

Mer konkret innebär anpassningen ofta en kombination av förändrade 

ägarförhållanden till de inblandade fastigheterna och ändrade gränser för aktuella 

fastigheter. I projektets inledning kan mark överlåtas och överföras som 

förberedande åtgärd, ibland med anledning av att ett konkret projekt diskuteras, 

ibland utan att det finns egentliga konkreta tankar utan mer för att säkerställa 

mark i områden som för framtiden bedöms som intressanta. Vanligt är att 

kommunerna i sina översiktsplaner pekar ut områden som de bedömer är 

långsiktigt intressanta för olika former av markexploateringar och att de sedan 

jobbar för att säkra åtkomst till marken i de utpekade områdena. Genom att 

förvärva mark som kan bli aktuell för senare exploatering kan processen 

effektiviseras när väl projekt konkretiseras.87 

Att kommunen överlåter mark till privata aktörer förekommer också i senare 

faser av projekten, under plangenomförandet. Även att marken går i motsatt 

riktning, från privata aktörer till en kommun för att exempelvis utgöra allmän 

plats, och att kommunen behåller vissa delar för kommunal verksamhet eller för 

allmän plats förekommer i genomförandet av ett projekt. 

I markexploateringar är frivilliga uppgörelser om markåtkomst helt 

dominerande. I en utredning från 2007 framgick att markåtkomsten, vid vissa 

 
85 Se proposition 2009/10:170, s. 518. 
86 Kalbro och Lindgren, 2015, s. 116. 
87 Se Kalbro och Lindgren, 2015, 93–94. 
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typer av ianspråktagande, till 95–99 procent löstes genom frivilliga uppgörelser.88 

Även om markåtkomsten därmed huvudsakligen löses på frivillig väg finns 

tvångsreglerna i bakgrunden. Dessa kan tillämpas om frivilliga uppgörelser inte 

kan träffas, vilket sätter press på en markägare som inte vill göra upp i godo. 

En motvikt till reglerna om tvingande markåtkomst finns i det konstitutionella 

skyddet för egendom som ska tillförsäkra att den enskilde inte blir av med sin 

egendom mot sin vilja om inte vissa, i lagen angivna, rekvisit är uppfyllda. Som 

bakgrund till reglerna om tvingande markåtkomst görs här en kortare beskrivning 

av de regler som fungerar som skydd för den enskildes egendom. 

3.3.1 Egendomsskydd och markåtkomst 

Det konstitutionella skyddet för enskildas rättigheter infördes i svensk rätt 

genom regeringsformen 1974.89 Därmed kom privat egendom att även 

konstitutionellt skyddas mot tvångsvisa åtgärder. Rättighetsskyddet kom 

ytterligare i fokus 1995 då den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) införlivades i 

svensk rätt.90 EKMR var dock ingen nyhet för svenskt vidkommande eftersom 

Sverige ratificerad den redan 1953. Utvecklingen av fri- och rättigheter i Sverige 

kan därmed sägas ha skett parallellt, med en inhemsk svensk utveckling och en 

internationell folkrättslig utveckling.91 

Till följd av både arbetet med att inkorporera EKMR i svensk rätt och en 

långvarig svensk debatt med ett flertal utredningar kom rättighetsskyddet att 

förändras 1995.92 Den förändring som främst är av intresse vid 

markexploateringar är den som skedde i 2 kap. 15 § RF.93  Utöver skyddet mot 

tvångsöverföring genom expropriation vidgades skyddet till att omfatta även 

andra rådighetsinskränkningar genom lag eller myndighetsbeslut. Dessutom 

infördes ett krav på att det skulle finnas angelägna allmänna intressen för att 

inskränkningar i äganderätten skulle kunna göras. Med införandet av det 

förstärkande ordet angelägna avsåg lagstiftaren bara att precisera stadgandet i 

regeringsformen utan att det skulle medföra någon förändring av rättsläget.94  

 
88 SOU 2007:29, s. 138. 
89 16 § 1809 års RF innebar dock en viss begränsning av konungens makt. 
90 Införlivandet skedde genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
91 Proposition 1993/94:117, s. 8–12. 
92 Proposition 1993/94:117, s. 8–10. 
93 Dåvarande 2 kap 18 § RF. 
94 Proposition 1993/94:117, s. 16. 
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Det konstitutionella skyddet för äganderätten återfinns idag förutom i 2 kap. 

15 § RF även i artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 EKMR och nu även genom ett 

liknande skydd för egendom i artikel 17 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna (2010/C 83/02). 

En intressant aspekt på egendomsskyddet vid markexploateringar som utförs 

i form av samarbete mellan offentliga och privata aktörer är vem som kan vara 

den part som har ett sådant angeläget allmänt intresse att egendomsskyddet får 

ge vika. Frågan är om regleringen gäller enbart i situationen när det allmänna 

tvångsvis vill få tillgång till mark eller om även en åtgärd ett privat rättssubjekt 

vill genomföra kan vara ett sådant angeläget allmänt intresse som krävs för att 

egendomsskyddet ska kunna inskränkas. 

I förarbetena till 1995 års förändring i regeringsformen berördes frågan. 

Diskussionen var dock svävande och alla eventuella försök till klarläggande är 

försedda med förbehåll. I utredningen sammanfattas en diskussion över ett par 

sidor med att: ”Med stöd av det anförda kan det hävdas att egendomsskyddet i 

2 kap. 15 § RF får anses gälla även vid tvångsavhändelse till förmån för 

enskilda.”95  

Enligt Bertil Bengtsson började svårigheterna i rättighetskapitlet i 

regeringsformen med 1976 års reform.96 I propositionen uttryckte 

departementschefen att det inte fanns något större behov av att rättigheterna 

skyddade mot angrepp från enskilda utan att skyddet i huvudsak skulle gälla mot 

det allmänna.97 Bengtssons tolkning är emellertid att 2 kap. 15 § RF avser 

tvångsövertagande både till förmån för det allmänna och för enskilda 

rättssubjekt.98  

Den utgångspunkt som kom till uttryck i fri- och rättighetsutredningen 1976, 

att det i huvudsak är det allmänna som är motpart vid prövning av om 

egendomsskyddet ska brytas, kan nu tyckas lätt föråldrad. Vid undersökning av 

ersättningsmål i fastighetsdomstolen så framgår det att det, för drygt 30 år sedan, 

var det allmänna som var motpart i ungefär 80 procent av målen medan 

motparten, år 2005, i drygt 65 procent var ett enskilt rättssubjekt. I verkligheten 

är nog de enskilda rättssubjekten än mer dominerande eftersom frivilliga 

uppgörelser om ersättningen är mycket vanliga.99 

 
95 SOU 1993:40, s. 46. 
96 Bengtsson, 1996, s. 67.  
97 Proposition 1975/76:209, s. 86. 
98 Bengtsson, 1986, s. 69–70.  
99 SOU 2007:29, s. 137–139. 
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Diskussionen om privata rättssubjekt och tvångsvis markåtkomst har även 

kommit upp i samband med reformeringen av reglerna om 

expropriationsersättning 2010. Även där konstaterades att en förändring skett 

där motparten, till skillnad från när expropriationslagen kom till, ofta är en privat 

aktör som dessutom inte sällan bedriver en vinstgivande verksamhet.100 

För att säkerställa att markfrågan går att lösa vid markexploateringar finns en 

mängd fastighetsrättsliga regler som, om så krävs, möjliggör tvångsmässiga 

förvärv av mark. Alla möjligheter till inskränkningar i egendomsskyddet måste 

vara i överensstämmelse med såväl EKMR som regeringsformen. Det krävs alltså 

ett angeläget allmänt intresse för att inskränkningar ska få göras. 

Regler som möjliggör en tvångsvis markåtkomst och därmed kan aktualiseras 

vid en markexploatering finns bland annat i expropriationslagen, plan- och 

bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen (1973:1149), 

ledningsrättslagen (1973:1144) och väglagen (1971:948). Att regelverket för att 

möjliggöra tvångsvis åtkomst till mark är omfattande ska inte tas som ett tecken 

på att det är särskilt flitigt använt. Tvångsreglerna för markåtkomst används 

sparsamt och markåtkomsten baseras istället nästan alltid på frivilliga 

uppgörelser.101 De frivilliga uppgörelserna behandlas senare i avsnitt 3.5 nedan.  

Ett flertal lagar kan ge markåtkomst men fokus i följande avsnitt ligger på de 

lagar som kan ge en mer generell tillgång till den mark som behövs i ett 

exploateringsprojekt vilket innebär en avgränsning till expropriationslagen, plan- 

och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. De lagar som kräver bildande av 

gemensamhetsanläggning, att ledning ska dras, att väg ska anläggas eller liknande 

behandlas därmed inte. 

3.3.2 Markåtkomst med stöd av expropriationslagen 

Expropriationslagen är nog den mest allmänt kända regleringen som används för 

tvångsvis markåtkomst. Bestämmelser som möjliggjort tvångsvis markåtkomst 

för allmänna ändamål har funnits i svensk rätt sedan 1734 års lag. Under  

1900-talet var området reglerat i 1917 års expropriationslag utan några större 

ändringar fram till att nuvarande expropriationslag trädde i kraft 1973.102 

En första förutsättning för att expropriationslagen ska vara tillämplig är, enligt 

1 kap. 1 § ExprL att den aktuella marken tillhör annan än staten. 

 
100 Proposition 2009/10:162, s. 46–48. 
101 SOU 2007:29, s. 138. 
102 Proposition 2009/10:162, s. 40. 
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Som framkommit i avsnitt 3.3.1 ovan avgränsas inte kretsen av dem som kan 

ges rätt att expropriera till att gälla enbart det allmänna. Även privata aktörer kan 

alltså ha rätt att expropriera mark. När inte expropriationen sker för det 

allmännas räkning föreskrivs dock, i 2 kap. 12 § 1 st. ExprL, att den som 

expropriationen sker för, på ett betryggande sätt, måste svara för att den 

exproprierade egendomen används för avsett ändamål.  

Ytterligare en förutsättning för att expropriationstillstånd ska beviljas är, enligt 

2 kap. 12 § ExprL, att ändamålet inte lämpligen kan tillgodoses på annat sätt och 

att de olägenheter expropriationen för med sig överväger fördelarna. I de fall där 

speciallagar reglerar just det område som är aktuellt ska således den regleringen 

användas i första hand.103 

Förutsättningarna för expropriation anges i 2 kap. ExprL där 

expropriationsändamålen anges. Ändamålen är många men det är i huvudsak tre 

av dem som kan bli aktuella vid markexploateringar av den typ som behandlas i 

avhandlingen. 

Det första och också vanligaste expropriationsändamålet är tätbebyggelse.104 

Av 2 kap. 1 § ExprL framgår att kommunen kan använda expropriation för att 

ta mark i förfogande som med hänsyn till framtida utveckling behövs för 

tätbebyggelse. Om expropriationen sker inom tätbebyggelse ställs kravet att 

marken ska beröras av bygg- eller anläggningsåtgärd inom överskådlig tid och att 

den åtgärden ska ha väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Även att 

kommunen vill främja ett planmässigt byggnadsskick är ett expropriationsskäl 

enligt 2 kap. 1 § ExprL. 

Med tätbebyggelse kan avses mark för bostäder, kontor, industrier och 

liknande men även för vägar och annat nödvändigt för utvecklingen av 

bebyggelsen. Kommunen behöver kunna göra sannolikt att marken behövs för 

ändamålet med hjälp av utredningar om exempelvis bostadsbehov eller genom 

att området i översiktsplan pekats ut för framtida tätbebyggelse.105 

Det andra expropriationsskäl som är av intresse här är expropriation för att 

möjliggöra anläggning för samfärdsel, transport eller annan kommunikation i 

enlighet med 2 kap. 2 § ExprL. Regeln siktar in sig på vägar, järn- och spårvägar, 

flygplatser och hamnar men kan även användas för anläggningar för 

telekommunikation.  

Slutligen anges i 2 kap. 4 § ExprL att expropriation också får ske för att bereda 

utrymme åt näringsverksamhet av större betydelse för riket eller orten eller för 

 
103 Sjödin med flera, 2016, s. 36. 
104 Dahlsjö med flera, 2010, s. 94. 
105 Se Sjödin med flera, 2016, s. 35–36. 
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viss befolkningsgrupp. Normalt bör kommunerna uppmärksamma sitt behov av 

mark i den kommunala planeringen vilket gör att markåtkomsten kan lösas med 

tillämpning av regeln för tätbebyggelse i 2 kap. 1 § ExprL. Regeln i 2 kap. 4 § 

ExprL är därför avsedd att tillämpas mer undantagsvis när kommunerna inte har 

lyckats lösa markbehovet genom frivilliga överenskommelser eller genom att 

använda regeln för tätbebyggelse i 2 kap. 1 § ExprL.106 

3.3.3 Markåtkomst med stöd av plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen ger i några olika situationer, med direkt tillämpning av lagen, 

möjlighet till tvångsvis markåtkomst. Det finns även andra situationer där plan- 

och bygglagen på ett mer indirekt sätt, genom reglering i detaljplan, möjliggör 

tvångsvis markåtkomst genom tillämpning av andra lagar. 

I detaljplanen ska gränserna för allmänna platser bestämmas enligt 4 kap. 5 § 

PBL. Huvudregeln är enligt 4 kap. 7 § PBL att kommunen är huvudman för 

allmänna platser. Om marken enligt detaljplan ska användas till allmän plats som 

kommunen är huvudman för får kommunen enligt 6 kap. 13 § 1 st. 1 p PBL lösa 

in marken. 

Även i fall när marken ska bebyggas för allmänt ändamål har kommunen enligt 

6 kap. 13 § 1 st. 2 p PBL rätt att lösa in marken. Med allmänt ändamål menades, 

så sent som när 2010 års plan- och bygglag infördes, verksamhet som har ett 

offentligt organ som huvudman.107 Nu har uttrycket allmänt ändamål fått en 

vidgad betydelse och det kan även avse verksamheter med en enskild huvudman. 

Detta eftersom verksamheter som tidigare alltid hade ett offentligt organ som 

huvudman nu inte sällan bedrivs av enskilda huvudmän. Med uttrycket får därför 

numer förstås verksamheter som har en allmän nyttoaspekt och skulle kunna ha 

en offentlig huvudman.108  

Som en konsekvens av att verksamheter allt oftare bedrivs med enskilt 

huvudmannaskap har det införts möjligheter i 9 kap. 32 a § PBL att bevilja 

bygglov inom områden som i detaljplan är avsedda för allmänt ändamål även om 

sökanden inte är ett offentligt organ. Kommunens lösenrätt till marken upphör 

enligt 6 kap. 13 § 2 st. PBL ifall bygglov beviljats för annan sökande än ett 

offentligt organ. 

Två andra situationer har att göra med att enskilda markägare inte agerat för 

att genomföra en beslutad detaljplan innan dess genomförandet är slut. I båda 

 
106 Se proposition 1972:109, s. 203. 
107 Proposition 2013/14:126, s. 195. 
108 Proposition 2013/14:126, s. 198. 
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fallen är en förutsättning för markåtkomst att detaljplanen pekat ut kommunen 

som huvudman för allmän plats i planområdet. Kommunen har då, enligt 6 kap. 

14 § PBL, rätt att lösa in mark som inte fastighetsindelats på det sätt planen 

föreskriver, och, enligt 6 kap. 15 § PBL, rätt att lösa in mark som inte bebyggts 

enligt detaljplan.  

3.3.4 Markåtkomst med stöd av fastighetsbildningslagen 

Fastighetsbildningslagen är generellt tillämplig när fastighetsindelningen ska 

förändras oavsett orsak. Förändringar sker genom fastighetsbildningsåtgärder 

syftande antingen till att skapa nya fastigheter eller till att förändra befintliga 

fastigheter. Om nya fastigheter skapas är det oftast i form av en avstyckning men 

det kan också ske genom klyvning eller sammanläggning. Vid förändring av 

befintliga fastigheter används fastighetsbildningsåtgärden fastighetsreglering. 

I ett markexploateringsprojekt där markåtkomsten inte har lösts på frivillig 

väg är det fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL som är den huvudsakliga 

fastighetsbildningsåtgärden för markåtkomst. Även om fastighetsreglering är den 

åtgärd som är av störst intresse i detta arbete kan något om de andra 

fastighetsbildningsåtgärderna bidra till helhetsbilden. 

Avstyckning ska enligt 10 kap. 6 § FBL ske på ansökan av fastighetsägare 

vilket innebär att avstyckning endast är tillämpligt när fastighetsägaren samtycker 

till åtgärden. Att genomföra en detaljplan som förutsätter avstyckningar kräver 

således att tillgång till marken säkerställs med stöd av annan lagstiftning innan 

avstyckningarna blir aktuella. Genom först att lösa markåtkomsten med stöd av 

andra regler kan en ny markägare ansöka om avstyckning för att anpassa 

fastigheterna till det projekt som avses. 

När det gäller klyvning är förutsättningarna att den aktuella fastigheten 

innehas med samäganderätt. En delägare kan då enligt 11 kap. 1 § FBL ansöka 

om klyvning för att få fastigheten uppdelad i lotter som kan bilda egna fastigheter 

eller ingå i en sammanläggning. Vid en markexploatering skulle en klyvning 

kunna vara en inledande åtgärd ifall fastigheten är samägd och alla delägare inte 

är överens om exploateringsprojektet. Att kalla det tvångsvis åtkomst till mark är 

dock tveksamt eftersom delägarna behåller andelar i den ursprungliga fastigheten 

även om denna nu delas upp i lotter.  

Klyvning kan också användas för att dela upp en fastighet mellan delägare 

eller delägande bolag i samband med en markexploatering. Samägandet kan då 

ha skapats som ett led i exploateringen för att sedan avvecklas genom en klyvning 
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som är skattemässigt fördelaktig jämfört med köp med tillämpning av 

jordabalken. Någon tvångsvis markåtkomst är det inte heller här frågan om.109  

Som nämndes ovan är fastighetsreglering den huvudsakliga 

fastighetsbildningsåtgärden för tvångsvis åtkomst av mark. Vid en 

fastighetsreglering måste hänsyn tas till såväl de specifika villkoren i 5 kap. FBL 

som de allmänna villkoren, lämplighetsprövningen, i 3 kap. som gäller vid all 

fastighetsbildning. De specifika villkoren i 5 kap. är, enligt 5 kap. 18 § FBL, till 

stora delar dispositiva medan de allmänna villkoren i 3 kap. är tvingande. 

Tvångsvis fastighetsreglering kan aktualiseras som ett led i ett 

plangenomförande men det kan också ske utan samband med detaljplan. 

Exempel på det senare kan vara när en fastighet utanför detaljplanelagt område 

kan ges en lämpligare utformning genom att mark förs över från en angränsande 

fastighet. Vid de markexploateringar som här är aktuella kommer en 

fastighetsreglering att vara ett led i ett plangenomförande. 

När kommunen upprättar detaljplan finns möjlighet att i den meddela 

bestämmelser om fastighetsindelningen enligt 4 kap. 18 § PBL. I den mån sådana 

bestämmelser meddelats kommer fastighetsbildningsåtgärder syftande till 

markåtkomst att kunna vidtas i enlighet med bestämmelserna. Som nämnts ovan 

stadgas i 5 kap. 4 a § FBL att om bestämmelser om fastighetsindelningen enligt 

4 kap. 18 § PBL meddelats, innebär dessa också att den båtnadsprövning vid 

fastighetsreglering som ska göras enligt 5 kap. 4 § FBL anses vara gjord redan i 

planärendet. Trots att nuvarande ägare motsätter sig en marköverföring innebär 

således regeln i 5 kap. 4 a § FBL att fördelarna med överföringen anses vara större 

än kostnaderna och olägenheterna.110  

Det faktum att en marköverföring sker som ett led i genomförandet av en 

detaljplan påverkar också lämplighetsprövningen enligt 3 kap. FBL. Prövningen 

mot gällande detaljplan enligt 3 kap. 2 § FBL ska sällan innebära svårigheter och 

i den mån planen är svårtolkad ska lantmäterimyndigheten, enligt 4 kap. 25 § 

FBL, samråda med den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och 

byggfrågor.  

Trots att en marköverföring anses genomföras i enlighet med gällande 

detaljplan enligt 3 kap. 2 § FBL ska även prövning mot villkoren i 3 kap. 1 § FBL 

göras. Resultatet av lämplighetsprövningen påverkas dock genom att 

lämplighetssynpunkterna ska ha prövats redan vid planläggningen. Bara 

undantagsvis kan en mera ingående prövning mot 3 kap. 1 § FBL bli aktuell och 

 
109 SOU 2017:27, s. 290. 
110 Se proposition 2009/10:170, s. 518. 
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ett exempel på det kan vara att den plan vars genomförande är i fråga, kan anses 

vara föråldrad.111  

Förutom att marköverföringen ska uppfylla de speciella villkoren för 

fastighetsreglering i 5 kap. FBL och de allmänna lämplighetsvillkoren vid 

fastighetsbildning i 3 kap. FBL kan även diskuteras om egendomsskyddet i 

regeringsformen och EKMR kan aktualiseras vid tvångsvis markåtkomst genom 

fastighetsbildningslagen. Den avgörande frågan här är om prövningen enligt 

fastighetsbildningslagen kan sägas innefatta sådana överväganden som ska göras 

när egendomsskyddet prövas. Tidigare har uppfyllandet av villkoren i 

fastighetsbildningslagen setts som tillräckligt för att även frågan om 

egendomsskydd ska anses prövad. HD har dock prövat frågan i mål T 1523-17, 

Parkfastigheten, och nu kommit fram till att utvecklingen av rättighetsskyddet 

har gjort det nödvändigt att pröva frågan om egendomsskydd särskilt vid en 

tvångsvis markåtkomst enligt fastighetsbildningslagen.112 

3.4 Ersättning vid tvångsvis markåtkomst 

Ersättningsnivåerna vid tvångsvis markåtkomst är centrala när frågor om stöd till 

näringslivet analyseras i kapitel fyra nedan. Systemet för ersättning vid tvångsvis 

markåtkomst är tvådelat. Dels kan markägaren, vid expropriationsfall enligt 

expropriationslagen, plan- och bygglagen eller fastighetsbildningslagen, ersättas i 

enlighet med ersättningsreglerna i 4 kap. ExprL, dels kan ersättningen, vid så 

kallade vinstfördelningsfall, beräknas enligt särskilda regler i 

fastighetsbildningslagen.113  

Många av de lagar som möjliggör tvångsvis markåtkomst hänvisar till 

ersättningsreglerna i 4 kap. ExprL. Ovan har de lagar för tvångsvis markåtkomst 

som är mest relevanta för avhandlingens syfte avgränsats till expropriationslagen, 

plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. Övriga lagar för markåtkomst 

behandlas därmed inte och inte heller de ersättningsregler som kan bli aktuella 

vid tillämpningen av dessa.  

 
111 NJA 1976 s.139. 
112 För ett längre resonemang om möjligheten för en fastighetsägare att få exempelvis 

markåtkomst genom fastighetsreglering prövat med hänvisning till egendomsskyddet se 

Brännström och Vannebäck, 2017. 
113 Förutom de vinstfördelningsfall som följer av markåtkomst enligt fastighetsbildningslagen kan 

även markåtkomst enligt anläggningslagen medföra att reglerna om vinstfördelning i 

fastighetsbildningslagen ska användas genom en hänvisning i 13 § anläggningslagen.  
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3.4.1 Ersättning enligt expropriationslagen 

Ersättningsreglerna i expropriationslagen har inte genomgått några stora 

förändringar från 1917 års expropriationslag. Det som hänt i fråga om 

ersättningsnivåerna kan egentligen beskrivas som en pendelrörelse. Ersättningen 

enligt 1917 års lag skulle utgå med fastighetens fulla värde. Detta ändrades 1949 

genom att uttrycken fulla värde och full ersättning utgick. Syftet med ändringen 

var att eliminera att övervärden betalades ut. Även reformerna på 1970-talet som 

ledde fram till den nuvarande expropriationslagen syftade till att hålla nere 

ersättningsnivåerna för att bland annat hindra markvärdesstegring.114 

Ersättningsnivåerna i dagens expropriationslag regleras i 4 kap. Den 

återhållsamhet och den strävan efter att hålla nere ersättningsnivåerna som länge 

kännetecknade ersättningsreglerna har nu ersatts av nya tankar som innebär en 

höjd ersättningsnivå.  

Anledningen till den förändrade ersättningsnivån var en diskussion angående 

skyddet för äganderätten. Ett sätt att stärka äganderätten och egendomsskyddet 

var att justera 2 kap. 15 § 2 st. RF genom att betona att ersättningen ska vara full. 

Som en följd av den ändringen kom också regleringen av hur ersättningen skulle 

beräknas i expropriationslagen att ändras.115  

I samband med diskussionen om förstärkningen av äganderätten i 

propositionen till förändringarna i expropriationslagen, kom också de 

samhällsförändringar som medfört att det i allt större utsträckning är privata 

aktörer som vill expropriera mark att utgöra skäl för förändringarna i 

ersättningsnivåerna. Regeringen menade där att den då gällande 

expropriationslagen hade som utgångspunkt att det allmänna som huvudregel var 

den exproprierande parten. Reglerna som ska hindra överkompensation syftade 

till att ta till vara allmänna intressen och undvika överkompensation med 

allmänna medel. Regeringen menade att en sådan utformning av regleringen inte 

längre var godtagbar eftersom den exproprierande parten i allt fler fall utgjordes 

av privata vinstdrivande aktörer.116 

En utgångspunkt i de regler som gällde innan 2010 var att ersättningsreglerna 

vid expropriation skulle verka för att dämpa den markvärdestegring i närheten 

av tätorterna som uppfattades som ett problem. Syftet att dämpa 

 
114 Proposition 2009/10:162, s. 40. 
115 Proposition 2009/10:162, s. 44–45. 
116 Proposition 2009/10:162, s. 48. 
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markvärdestegringen ansågs av regeringen inte längre självklart i propositionen 

till 2010 års ändringar i expropriationslagen.117 

Sedan den senaste reformen i ersättningsreglerna, 2010, gäller nu, enligt 4 kap. 

1 § ExprL, att fastighetsägaren ska ersättas med fastighetens marknadsvärde ökat 

med 25 procent. Även efter 2010 års reform kom således ersättningen vid 

expropriation att utgå från fastighetens marknadsvärde.118 Tanken med det 

procentuella påslaget var att kompensera fastighetsägaren upp till det så kallade 

individuella värdet. Med det individuella värdet avses det pris till vilket 

fastighetsägaren skulle vara beredd att frivilligt sälja fastigheten om inte en 

expropriation var förestående.119 

Förutom förändringarna i 4 kap. 1 § ExprL gjordes ett par andra förändringar 

i expropriationslagens ersättningsregler som även dessa syftade till att stärka 

äganderätten och där det ökade inslaget av expropriation för enskilda aktörer 

som driver verksamhet med vinstsyfte också angavs som skäl för 

förändringarna.120 

En tidigare regel som nu togs bort var den så kallade presumtionsregeln i 

dåvarande 4 kap. 3 § ExprL. Den syftade till att hålla nere ersättningsnivåerna vid 

expropriation genom att en ökning av fastighetens marknadsvärde som hade 

uppkommit under en tioårsperiod innan ansökan om expropriation, som 

huvudregel, inte skulle ersättas. Ersättning för värdeökningen skulle bara utgå 

om det kunde utredas att värdeökningen berodde på annat än förväntningar om 

ändring av markens tillåtna användningsområde. Om det allmänna exproprierade 

mark utgick därmed ingen ersättning för den värdeökning av marken som 

berodde på att exempelvis ett område var i färd med att förändras på grund av 

att en ny stadsdel eller ett nytt handelsområde skulle anläggas. Bara det värdet 

marken hade innan den förväntade förändringen av området påverkat värdet 

skulle ersättas.121 

Det bärande skälet bakom presumtionsregeln var att den värdeökning marken 

genomgick ofta berodde på insatser som det allmänna gjort i form av 

infrastruktur och planering i samband med att markanvändningen i ett område 

förändrades. Regeringen menade, i propositionen till 2010 års reform, att 

sambandet mellan de insatser det allmänna gjort när markanvändningen 

 
117 Proposition 2009/10:162, s. 48–49. 
118 För mer om begreppet marknadsvärde, expropriationsersättning och därmed 

sammanhängande statsstödsfrågor, se avsnitt 4.8 där dessa behandlas mer utförligt. 
119 Proposition 2009/10:162, s. 66. 
120 Proposition 2009/10:162, s. 1. 
121 Proposition 2009/10:162, s. 55–56. 
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förändras i ett område och värdeökningen av marken inte var helt okomplicerad 

och att det allmänna dessutom hade möjlighet att på annat vis kompensera sig 

för vissa av dessa kostnader. Eftersom ambitionen med reformen var att inte 

särbehandla det allmänna och att ersättningsreglerna skulle ha en enkel 

utformning föreslog regeringen att presumtionsregeln skulle upphävas helt, vilket 

också skedde.122 Fastighetsägaren skulle därmed kompenseras med hela det 

aktuella marknadsvärdet på den fastighet som exproprierades plus 25 procent. 

Med 2010 års reform av ersättningsreglerna i expropriationslagen förändrades 

även den så kallade influensregeln i 4 kap. 2 § ExprL. Regeln innebär att den 

markvärdesförändring som följer av själva expropriationsföretaget, det vill säga 

den åtgärd som den aktuella expropriationen sker för, inte ska beaktas när 

ersättningen beräknas. Sker en värdeökning eller värdeminskning av fastigheten 

på grund av att den exempelvis behövs för tätbebyggelse ska denna förändring 

alltså inte påverka expropriationsersättningen. Tillsammans med 

presumtionsregeln ovan är influensregeln således undantag från principen att 

exproprierade fastigheter ska ersättas efter deras marknadsvärde.123 

I motsats till presumtionsregeln ansåg regeringen vid 2010 års reform att 

influensregeln fortfarande var motiverad men att den behövde förändras något. 

Den del av regeln som förändringen avsåg var det så kallade toleransavdraget. I 

den tidigare bestämmelsen fanns en möjlighet att fördela en försämring av 

fastighetens värde mellan fastighetsägaren och den som sökt expropriation. 

Fastighetsägaren fick då inte full ersättning för den värdeförsämring 

expropriationsföretaget medfört utan fick tolerera viss skada utan full ersättning. 

Först när värdeminskningen översteg det som fick tolereras utgick ersättning.124 

Den lagtekniska förändringen som innebar att möjligheten att göra ett 

toleransavdrag togs bort är inte särskilt tydlig. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § 1 st.  

ExprL som möjliggör en fördelning av den inverkan på fastighetsvärdet som 

expropriationsföretaget har är, till synes, nästan identisk med tidigare 

bestämmelse. Möjlighet att ta hänsyn till förhållandena i orten eller den allmänna 

förekomsten av likartad inverkan på fastighetsvärdet finns således kvar. Det som 

förändrats är när dessa hänsyn kan tas. I tidigare reglering skulle bestämmelsen 

tillämpas i den mån förutsättningarna var uppfyllda och det medgav att fördelning 

gjordes där fastighetsägaren fick ta en del av värdeförändringen. Efter 2010 års 

reform ska bestämmelsen endast tillämpas om förutsättningarna är uppfyllda. 

 
122 Proposition 2009/10:162, s. 56–57. 
123 Proposition 2009/10:162, s. 59. 
124 Proposition 2009/10:162, s. 95. 
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Regeringen menade i propositionen till 2010 års reform att det, av denna 

förändring, framgick tillräckligt tydligt att en fördelning av värdeminskningen 

inte längre medgavs enligt lagtexten och att möjligheten till så kallat 

toleransavdrag därmed tagits bort.125 

Sammantaget innebär de tre förändringar som gjordes med 2010 års reform 

av expropriationslagens ersättningsregler en klar höjning av ersättningsnivån vid 

expropriation. Tydligast och lättast att förstå är det 25 procentiga påslaget på 

marknadsvärdet när ersättningen beräknas. Slopandet av presumtionsregeln och 

toleransavdraget bedöms inte få lika stor effekt. Sammantaget räknade regeringen 

i propositionen till 2010 års reform med en utgiftsökning på ungefär 30 procent 

även om det fanns myndigheter som menade att utgiftsökningen torde bli högre 

än så.126 

Expropriationslagens ersättningsregler är, förutom att de naturligtvis används 

i expropriationsärenden, även tillämpliga vid tvångsvis markåtkomst enligt andra 

lagar som är relevanta vid markexploateringar. Såväl markåtkomst enligt plan- 

och bygglagen som markåtkomst genom fastighetsbildningslagen kan medföra 

att expropriationslagens ersättningsregler ska tillämpas.  

 

Ersättning vid tillämpning av plan- och bygglagen 

När mark tvångsvis tas i anspråk genom användande av plan- och bygglagen är 

syftet att marken ska användas för allmän plats, att den ska bebyggas för annat 

än enskilt ändamål eller så tas mark i anspråk för att fastighetsindelning eller 

bebyggelse inte genomförts i enlighet med detaljplan. 

Ersättningen vid markåtkomst med stöd av plan- och bygglagen ska, enligt 

6 kap. 17 § PBL, bestämmas enligt 4 kap. ExprL. Mark som sedan tidigare ingår 

i allmän väg och som enligt detaljplan ska användas som allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap är, enligt 4 kap. 1 § 3 st. ExprL, särskilt undantagen 

från ersättningsreglerna. Ingen expropriationsersättning ska betalas för den 

eftersom ersättning redan tidigare utgått, eller åtminstone kan utgå, enligt 55 § 

väglagen som även den hänvisar till 4 kap. ExprL. För övrig mark som enligt 

detaljplan ska användas som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap är 

situationen speciellt reglerad i 4 kap. 3 a § ExprL.127 

Mark som är avsedd för allmän plats har vanligtvis ett högst begränsat 

marknadsvärde eftersom användningen av den är inskränkt till det som bestämts 

i detaljplanen. För att minska de negativa effekterna av värdeminskningen finns 

 
125 Proposition 2009/10:162, s. 95. 
126 Proposition 2009/10:162, s. 85. 
127 Se Sjödin med flera, 2016, s. 117 och 126. 
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en speciell regel i 4 kap. 3 a § ExprL. Regeln innebär att värderingen av marken 

ska göras som om detaljplanesituationen var densamma som innan marken 

angavs som allmän plats. Vid värderingen ska således marken värderas utifrån 

dess användning innan den angavs som allmän plats i en detaljplan. Själva värdet 

av marken ska dock bestämmas efter de förhållanden som råder när värderingen 

görs. Den jämförelse med förhållandena innan planantagandet som ska göras kan 

bara höja markvärdet och aldrig medföra att ersättningen sänks i förhållande till 

det aktuella värdet av marken.128  

Om marken som tas i anspråk istället ska användas för annat än enskilt 

bebyggande, så kallat allmänt ändamål, enligt 6 kap. 13 § PBL kommer 

ersättningen inte att bestämmas med stöd av specialregeln i 4 kap. 3 a § ExprL. 

Typisk bebyggelse kan här vara kyrkor, vårdinrättningar, skolor och 

idrottsanläggningar.129 Sker markåtkomsten för denna typ av bebyggelse ska 

således ersättningen bestämmas i enlighet med de vanliga ersättningsreglerna i 

4 kap. ExprL. Den praxis som finns på området leder dock i samma riktning som 

specialregeln i 4 kap. 3 a § ExprL. Marken ska värderas utifrån ett alternativt 

värde med utgångspunkt i detaljplanesituationen innan marken angavs för 

allmänt ändamål. Värderingen ska då utgå från det värde marken skulle ha haft 

om den varit tillgänglig för enskilt bebyggande. 130 

 

Ersättning vid tillämpning av fastighetsbildningslagen 

När mark tas i anspråk med tillämpning av fastighetsbildningslagen blir 

ersättningsfrågorna något mer invecklade. Expropriationslagens 

ersättningsregler är tillämpliga i vissa situationer men fastighetsbildningslagen 

innehåller även regler för beräkning av ersättning vid vinstfördelningsfall och 

dessa behandlas separat nedan. 

Vilket av de två ersättningssystemen som ska användas när markåtkomst sker 

med tillämpning av fastighetsbildningslagen styrs av 5 kap. 10 a § 2 st. FBL. 

Ersättningsreglerna i 4 kap. ExprL ska tillämpas när marken hade kunnat lösas 

in med stöd av 14 kap. 14–18 §§ PBL, där inlösen av mark för allmän plats och 

för bebyggande för olika allmänna ändamål regleras. Även när det är uppenbart 

att marken av annan anledning skulle ha kunnat tas i anspråk genom 

expropriation eller annat liknande tvångsförvärv ska 4 kap. ExprL tillämpas. 

Uppenbara fall är när det allmänna söker expropriation för någon av de 

 
128 Se Sjödin med flera, 2016, s. 117. 
129 Sjödin med flera, 2016, s. 128. 
130 Se NJA 1963 A 27 och NJA 1969 not. A 22 och Sjödin med flera, 2016, s. 129–130. 
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situationer som anges i 2 kap. ExprL. Fall där enskilda söker expropriation har, 

som nämnts, förekommit. Situationen är dock så ovanlig att det är svårt att se 

dessa fall som uppenbara.131 Vad som kan utgöra annat liknande tvångsförvärv 

är inte behandlat i propositionen till 5 kap. 10 a § FBL.132  

3.4.2 Ersättning med vinstfördelning enligt fastighetsbildningslagen 

När mark tas i anspråk utan att det är fråga om ett expropriationsfall enligt ovan 

ska också ersättningen beräknas på annat sätt. I situationerna är alltså syftet med 

markåtkomsten ett annat än de situationer som möjliggör expropriation eller 

annat liknande tvångsförvärv. Markåtkomsten vid vinstfördelningsfall sker med 

stöd av fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen.133 Anläggningslagen 

studeras, som nämnts ovan, inte vidare i avhandlingen.  

En förutsättning för tvångsvis markåtkomst med vinstfördelning är, förutom 

att marken inte går att expropriera, att de specifika villkor för fastighetsreglering 

som ställs upp i 5 kap. FBL är uppfyllda. 

Vinstfördelningsfallen kan delas in i olika kategorier. För det första 

aktualiseras vinstfördelning vid tomtbildning. Med det avses fastighetsregleringar 

för att tillskapa eller förändra fastigheter som är avsedda för bebyggelse. I detta 

ingår också markåtkomst för att bilda servitut eller gemensamhetsanläggningar 

som är nödvändiga för den mark som planeras för bebyggelse. 

Fastighetsreglering rörande jord- och skogsbruksfastigheter innebär också att 

vinstfördelning blir aktuell. Här är det fastighetsindelningen, 

servitutsförhållanden eller andelar i samfälligheter som förändras genom 

fastighetsreglering. Klyvning av fastigheter aktualiserar också beräkning av 

ersättningen enligt vinstfördelningsmodellen.134  

Även i vinstfördelningsfallen beräknas ersättningen med utgångspunkt i 4 kap. 

ExprL. Bestämmelsen i 5 kap. 10 a § 3 st. FBL undantar dock vissa av 

expropriationslagens regler för beräkning av ersättning. Det tillägg på 25 procent 

av marknadsvärdet som införts i 4 kap. 1 § 2 st. ExprL ska inte användas när 

ersättningen beräknas i vinstfördelningsfallen. Inte heller ska influensregeln i 

4 kap. 2 § ExprL tillämpas. Ersättningen utgår, i vinstfördelningsfallen, alltid från 

aktuellt marknadsvärde och något avdrag på grund av att marknadsvärdet höjts 

 
131 Sjödin med flera, 2016, s. 155.  
132 Proposition 1991/92:127, s. 43. 
133 Sjödin med flera, 2016, s. 156.  
134 Sjödin med flera, 2016, s. 156. 
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till följd av en pågående eller nära förestående förändring i markanvändningen 

ska alltså inte göras. 

Syftet med vinstfördelningssystemet är att den som får frånträda mark inte 

bara kompenseras för det minskade marknadsvärdet av den mark som frångår 

fastigheten. Värdet av den mark som tillkommer en fastighet kan potentiellt vara 

större än vad värdeminskningen för den frånträdande är exempelvis för att 

fastigheten, med den nya marken, kan användas på ett sätt som ger den ett högre 

marknadsvärde än den hade tidigare. Ett annat exempel kan vara tillskapandet av 

ett servitut för en infartsväg som gör det möjligt att använda en fastighet för 

bebyggelse. Värdet av den frånträdda marken blir här väsentligt lägre än 

värdeökningen för den fastighet som tillträder marken och vinstfördelning ska 

därför tillämpas.135 

Hur vinstfördelningen ska beräknas har överlämnats till rättstillämpningen 

men i propositionen framhålls att principen vid fördelningen bör vara att den ska 

ske på det sätt som fördelningen hade skett vid en normal frivillig överlåtelse.136 

Vinstfördelningsfallen öppnar upp för helt andra ersättningsnivåer än vad 

som är möjligt i expropriationsfallen. Skillnaden mellan markens värde i 

oförändrat skick och dess värde om den kan medföra att en markexploatering 

går att genomföra kan vara betydande. I markexploateringsprojekt där det 

allmänna ska betala ersättning för markåtkomst enligt vinstfördelningsmodellen 

kan det innebära en ersättning långt över marknadsvärdet till den frånträdande 

fastighetsägaren. De frivilliga uppgörelserna i de situationerna torde därmed 

också träffas på en betydligt högre nivå. 

Att den ersättning det allmänna behöver erlägga vid tvångsvis markåtkomst i 

ett exploateringsprojekt beräknas enligt vinstfördelningsmodellen kan antas vara 

mer ovanligt. Större markexploateringsprojekt kommer, i många fall, att uppfylla 

något av de expropriationsändamål som anges i 2 kap. ExprL och därmed ska 

ersättningen beräknas enligt 4 kap. i samma lag utan att de undantag som 

aktualiseras i vinstfördelningsfallen blir tillämpliga. 

Av de olika kategorier vinstfördelningsfallen kan delas upp i är tomtbildning 

den situation som är mest trolig att förekomma vid den typ av 

markexploateringsprojekt som studeras i avhandlingen. Tomtbildning för 

byggande i ett exploateringsprojekt där fastighetsbildningslagens villkor för 

tvångsvis markåtkomst är uppfyllda, men där expropriation inte kan tillämpas, 

skulle medföra ersättning enligt vinstfördelningsmodellen. Är den tillkommande 

marken helt avgörande för exploateringen kan markens värde i projektet bli 

 
135 Se Sjödin med flera, 2016, s. 156–157 och proposition 1991/92:127, s. 69. 
136 Proposition 1991/92:127, s. 69. 



 

 70 

mycket högre än vad den hade för den avstående fastighetsägaren. Här kan 

således det allmänna behöva kompensera den fastighetsägare som får avstå mark 

i enlighet med principerna för vinstfördelning.  

3.5 Markaffärer – flera vägar framåt 

Som konstaterats är de frivilliga markaffärerna helt dominerande vid 

genomförandet av markexploateringsprojekt. Med möjligheterna till tvångsvis 

markåtkomst som bakgrund följer i detta avsnitt en kort introduktion till de 

former för frivilliga markaffärer som används vid markexploateringar. 

Genomgången syftar till att underlätta förståelsen och tjäna som bakgrund till 

kapitel fyra där markaffärer och därmed sammanhängande frågor analyseras ur 

ett statsstödsrättsligt perspektiv. 

Att använda sig av jordabalkens regler om fastighetsköp är en naturlig första 

tanke vid genomförandet av en markaffär. I större kommersiella markaffärer har 

dock köp enligt jordabalken av skattemässiga skäl blivit alltmer ovanligt. Istället 

för jordabalksköp används överlåtelser genom paketering av fastigheterna i bolag 

och överföring och uppdelning av mark genom fastighetsbildningsåtgärder för 

att åstadkomma den ägarbild och de fastighetsgränser som eftersträvas. När 

markaffärerna avser jord- och skogsbruksfastigheter är fastighetsreglering den 

huvudsakliga fastighetsbildningsåtgärden, men även klyvning kan användas för 

att förändra ägarbilden i samband med en markexploatering.137 

Att olika former kan användas för att genomföra markaffärer medför viss 

förvirring begreppsmässigt. Det parterna vill med markaffären är att viss fastighet 

eller del av fastighet ska byta ägare. Med ett normalt språkbruk kunde här talas 

om överlåtelse av fastighet eller del av fastighet. Begreppet överlåta avser dock, i 

en snävare juridisk mening, bara köp, byte och gåva. I detta avsnitt avser därmed 

överlåtelserna bara transaktioner där jordabalken används. 

Om markaffären istället görs upp genom en paketering är det visserligen också 

fråga om en överlåtelse, men inte av fastigheten utan av aktierna i det bolag som 

används för transaktionen. 

Med marköverföring avses en åtgärd som sker genom fastighetsreglering 

enligt 5 kap. FBL. Markaffären består då i att mark förs från en fastighet till en 

annan utan att jordabalken tillämpas. 

Slutligen innebär klyvning att en fastighet delas upp mellan delägare eller 

delägande bolag. 

 
137 Se exempelvis SOU 2017:27, s. 70–71 avseende paketering i bolag. För fastighetsreglering är 

bilden inte lika klar, SOU 2017:27, s. 286–291. 
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Av vikt när statsstödsfrågor analyseras är det värde som fastigheten eller 

markområdet har. För värdefrågor kommer formen för affären att spela roll 

eftersom den styr metod för värdering. Huruvida formen spelar roll i 

statsstödsrättslig mening analyseras senare i avhandlingen. 

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har 

våren 2017 lämnat sitt slutbetänkande där det utretts om förändringar i 

skattereglerna behövs för att försvåra att skattefria fastighetsaffärer görs genom 

paketering i bolag. Även frågor om förändring av stämpelskatteregleringen för 

att motverka skatteundandragande genom fastighetsbildningsåtgärder har 

utretts.138 Utredningen har ännu inte resulterat i någon proposition och därmed 

inte medfört någon förändring i regelverket. 

3.5.1 Köp enligt jordabalken 

Överlåtelse genom fastighetsköp enligt jordabalken är en naturlig utgångspunkt 

när former för markaffärer behandlas. Köp av fast egendom regleras i 4 kap. 

jordabalken och det finns en riklig praxis som fyller ut och utvecklar lagreglerna. 

Det mest utmärkande draget för fastighetsköpet är att det styrs av formkrav. 

Fastighetsköpet är inte bindande innan formkraven i 4 kap. 1 § JB uppfyllts. 

Kraven är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet av köparen och säljaren, 

köpeskilling måste anges och handlingen måste innehålla en förklaring av säljaren 

att egendomen överlåts på köparen. Mer underförstått är också ett krav på att 

fastigheten anges. I lagtexten står det ”egendomen” och ur det anses det framgå 

att fastigheten måste anges med beteckning.139 I kravet på underskrift har också 

tolkats in att personerna måste anges i klartext.140 

När det gäller kravet på underskrift av köpare och säljare är en aktuell fråga i 

samband med markexploateringar vem som är behörig att underteckna 

köpehandlingen. Vid överlåtelser där privatpersoner är part är frågan relativt 

okomplicerad; det är fastighetsägaren, eller fastighetsägarna om fastigheten är 

samägd, som har behörighet att skriva under. Med ägare avses i 4 kap. 

jordabalken civilrättslig ägare.141 

 
138 SOU 2017:27, s. 13–14. 
139 Se exempelvis Grauers, 2012, s. 46. 
140 Se exempelvis Victorin och Hager, 2015, s. 89. 
141 I motsats till 22 kap. JB där det uttryckligen stadgas i 1 § att det är lagfaren ägare som anses 

som ägare i kapitlet finns ingen reglering av vem som ska anses vara ägare i 4 kap. JB. Att det inte 

är den lagfarne ägaren som avses i 4 kap. kan bland annat utläsas av reglerna om godtrosförvärv i 

18 kap. JB. 
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I den typ av markexploatering som är aktuell i arbetet är alltid en kommun en 

av parterna. Den kommunala kompetensen, som är grundläggande för hela 

inblandningen i ett markexploateringsprojekt med offentligt-privat samarbete, 

har utvecklats ovan i kapitel två. När det gäller markaffärer blir frågan snarare 

hur avtalsslutandet går till än om det får ske. Den kommunala organisationen och 

hur beslut om markaffärer delegerats inom denna ligger inte inom ramen för 

avhandlingen. För de frågor som utreds i kommande delar förutsätts att det 

kommunala markaffärsbeslutet fattats på ett korrekt sätt. 

I allmänhet finns i ett markexploateringsprojekt också juridiska personer 

inblandade. Behörighet att företräda och rätt att teckna firma bestäms då av de 

regelverk och principer som styr respektive juridisk person. 

Förvärv av fastigheter som genomförs genom köp eller byte är 

stämpelskattepliktiga enligt 1 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter. Detta innebär att fastighetsaffärer som görs upp i 

enlighet med jordabalkens regler är stämpelskattepliktiga. I de affärer som 

studeras i avhandlingen är parterna juridiska personer och stämpelskatten är då 

4,25 procent av egendomens värde enligt 8 § stämpelskattelagen.  

En form av köp som kan bli aktuell i ett markexploateringsprojekt är  

köp av del av fastighet. Situationen kan vara att det område  

där ett markexploateringsprojekt planeras är en del av en stor fastighet och bara 

en liten del av denna fastighet behöver förvärvas för projektets behov. 

Situationen regleras i 4 kap. 7 § JB och förutsätter att köpet följs av en 

fastighetsbildningsåtgärd i enlighet med köpet. Köp av del av fastighet  

enligt 4 kap. 7 § JB ska inte förväxlas med marköverföring enligt 

fastighetsbildningslagen. Köpet görs upp enligt jordabalken och sedvanlig 

stämpelskatt ska betalas på köpet. 

3.5.2 Paketering i bolag 

Överlåtelser genom paketering i bolag är som nämnts dominerande när det gäller 

överlåtelser av kommersiella fastigheter med ett högre värde. Syftet med att 

använda bolag för överlåtelsen är att minimera den skatt som utlöses av 

transaktionen. I avhandlingen finns det inte skäl att mer i detalj redogöra för de 

skatterättsliga frågor som aktualiseras vid en transaktion av den här typen, utan 

det följande ska ses som en förenklad och schablonmässig bild av hur 

transaktionen kan gå till. 

Det är stor principiell skillnad mellan att överlåta en fastighet genom 

jordabalksköp och överlåtelse av samma fastighet genom paketering av 

fastigheten i bolag. När bolagsformen används är det som överlåts, rättsligt att se 
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som lös egendom och formkraven i jordabalken blir därmed inte tillämpliga. Det 

innebär i sin tur att exempelvis avtalsbundenhet inte förutsätter skriftlig form vid 

bolagsöverlåtelsen. De avtal som används brukar dock vara utformade på samma 

sätt som vid en fastighetsöverlåtelse enligt jordabalken och kan även innehålla 

formföreskrifter som förutsätter skriftlig form för bundenhet.142 

En transaktion kan inledas med att den aktuella fastigheten förs över till ett 

separat, för ändamålet bildat, aktiebolag i en koncern. Om fastigheten förvärvats 

i separat bolag eller bebyggts i separat bolag behövs inledningsvis inget nytt 

bolag. Bolagets aktier säljs sedan till en extern köpare och fastigheten följer då 

med. Att göra affären som överlåtelse av aktier istället för fastighetsförsäljning 

genom jordabalken har skattemässiga effekter både genom att affären inte utlöser 

skyldighet att betala stämpelskatt på 4,25 procent för juridiska personer och 

genom att säljaren, under vissa förutsättningar, inte behöver betala skatt på 

vinsten vid försäljningen.143 

Avseende stämpelskatten kan den helt undvikas om fastigheten från början 

finns i ett aktiebolag och därmed inte behöver överlåtas till ett bolag som 

inledning av transaktionen. Finns fastigheten redan i ett bolag blir den enda 

överlåtelsen i transaktionen den där aktierna överlåts. Någon överlåtelse enligt 

jordabalken görs därmed inte.144 

Finns inte fastigheten i ett bolag från början inleds förfarandet med en så 

kallad underprisöverlåtelse av fastigheten till det bolag som senare ska överlåtas. 

Den överlåtelsen görs enligt jordabalken och kommer att vara 

stämpelskattepliktig. Stämpelskatten beräknas då enligt 9 § stämpelskattelagen till 

det värde som är högst av fastighetens taxeringsvärde och köpeskillingen. 

Köpeskillingen sätts i den situationen oftast under taxeringsvärdet, vilket medför 

att stämpelskatten beräknas på taxeringsvärdet. Stämpelskatten blir med det 

betydligt lägre än om köpeskillingen avspeglar marknadsvärdet.145 

En överlåtelse till underpris kan medföra att överlåtaren beskattas som om 

överlåtelsen gjorts till marknadspris i enlighet med reglerna om uttagsbeskattning 

i 22 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Under vissa förutsättningar angivna i 

23 kap. inkomstskattelagen ska dock inte en underprisöverlåtelse beskattas enligt 

 
142 Larsson med flera, 2014, s. 115.  
143 Exemplet är hämtat från SOU 2017:27, s. 53–55, där skatteeffekterna av transaktioner genom 

paketering i bolag beskrivs mer ingående. Se även Larsson med flera, 2014, s. 116. 
144 Larsson med flera, 2014, s. 117–120 och SOU 2017:27, s. 63. 
145 Larsson med flera, 2014, s. 117–120 och SOU 2017:27, s. 54–55 och  

59–63. 
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reglerna om uttagsbeskattning, utan överlåtelsen kommer att kunna göras 

skattefritt för överlåtaren.146 

I nästa led överlåts bolaget som innehåller fastigheten. Styrande för om skatt 

behöver betalas på vinsten är om de aktier som överlåts räknas som 

näringsbetingade andelar enligt 24 kap. inkomstskattelagen, där villkoren för det 

anges i 32–35 §§.  Uppfylls förutsättningarna för att aktierna ska anses utgöra 

näringsbetingade andelar kommer försäljningen av dem att vara skattefri. Den 

kapitalvinst som görs vid försäljningen av aktierna i dotteraktiebolaget kommer, 

i enlighet med 24 kap 35 § inkomstskattelagen, inte att beskattas, i motsats till 

vad som hade gällt vid en försäljning enligt jordabalken.147 

Sammantaget medför en fastighetsaffär som sker genom paketering i bolag 

tydliga skattefördelar. Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet har, i räkneexempel, visat på det skattemässiga utfallet vid 

olika transaktionstyper och det är där uppenbart att paketeringsupplägget är 

skattemässigt gynnsamt.148 I utredningens uppdrag ingick bland annat att bedöma 

om det är befogat att förhindra fastighetspaketering och att föreslå lagstiftning 

för att motverka paketering.149 Utredningen har också föreslagit reformer som 

syftar till att neutralisera den skattemässiga fördelen med fastighetspaketering.150 

Vilken form kommersiella fastighetsöverlåtelser i huvudsak kommer att ha 

framöver är därför beroende av om utredningens förslag leder till 

lagstiftningsåtgärder som begränsar de skattemässiga fördelarna. 

3.5.3 Marköverföring och klyvning genom fastighetsbildningslagen 

Om inte paketering i bolag är aktuellt kan, som ytterligare ett alternativ till köp 

genom jordabalken, markaffärer göras genom fastighetsbildningsåtgärder. 

Antingen förs hela eller delar av en fastighet över till en annan befintlig fastighet 

genom fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL eller så delas fastigheten upp i 

enlighet med parternas önskan genom klyvning enligt 11 kap. FBL. 

Fastighetsbildningsåtgärderna kan vara motiverade av omständigheterna i fallet 

men det finns även här skattemässiga fördelar jämfört med köp enligt 

jordabalken. 

En del i ett markexploateringsärende syfta till att kommunen, som ett led i en 

kommuns service till näringslivet, förvärvar mark som senare ska överlåtas från 

 
146 Se Larsson med flera, 2014, s. 117–118. 
147 Se även Larsson med flera, 2014, s. 117. 
148 SOU 2017:27, s. 61. 
149 SOU 2017:27, s. 43. 
150 SOU 2017:27, s. 15–17. 
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kommunen till en exploatör. Är det ursprungliga markområdet, som nu ska 

omvandlas till exempelvis ett köpcentrum, stort och består av många fastigheter 

som kommunen succesivt förvärvar är det naturligt att dessa läggs samman till 

ett stort markområde som sedan överlåts. Istället för att alla ursprungliga 

fastigheter genom fastighetsreglering läggs samman till ett stort område som 

sedan säljs med användning av jordabalken, är en variant att spara en liten 

fastighet som inte läggs ihop med övriga utan istället säljs till exploatören för en 

låg summa. Stämpelskatten på den överlåtelsen blir då relativt blygsam.151 

I nästa steg ansöker exploatören om fastighetsreglering avseende det stora 

området efter att ha träffat en överenskommelse med kommunen enligt 5 kap. 

18 § FBL. Det stora markområdet läggs då, genom fastighetsreglering, samman 

med det lilla området exploatören tidigare köpt. Ersättning utgår till kommunen 

för den mark som på detta sätt tillförs exploatören. Avtalet om fastighetsreglering 

utformas på liknande sätt som vid köp enligt jordabalken med den skillnaden att 

det istället avser en överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen 

och exploatören. Bland de förvärv som är stämpelskattepliktiga enligt 4 § 

stämpelskattelagen finns inte överföring av mark genom fastighetsreglering med. 

Någon stämpelskatt ska därmed inte utgå på den ersättning som betalas för 

marken enligt avtalet om fastighetsreglering.152 

Andra situationer där fastighetsreglering används för att uppnå skattemässiga 

fördelar är att exempelvis en liten skogsfastighet av lågt värde inledningsvis 

förvärvas enligt jordabalken för att bereda väg för förvärv av dyrare 

skogsfastigheter som sedan förvärvas genom överenskommelse om 

fastighetsreglering och regleras in i den billigare fastigheten. När fastigheter 

regleras ihop finns inget krav på att de ska vara sammanhängande rent fysiskt 

utan de kan vara utspridda i olika områden. Vid förvärv av skogsfastigheter 

förekommer därför att fastighetsreglering används för att reglera ihop fastigheter 

som ligger flera kilometer ifrån varandra, där de inte heller efter regleringen bildar 

ett sammanhängande område.153 

En variant på markaffärer genom fastighetsbildning är att använda klyvning 

för att dela upp en fastighet mellan delägare eller delägande bolag i samband med 

en markexploatering. Samägandet kan då ha skapats enbart för 

exploateringsprojektet genom att en bråkdel av en fastighet överförs till en aktör 

som därigenom blir samägare och betalar stämpelskatt på det förvärvet. I nästa 

 
151 Exemplet har baserats på det typfall som anges i SOU 2017:27, s. 288–289. 
152 SOU 2017:27, s. 288–289. 
153 Se SOU 2017:27, s. 289. 
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led avvecklas samägandet genom en klyvning där den som förvärvade bråkdelen 

får en mycket större andel och också betalar ersättning för den andelen. Här utgår 

ingen stämpelskatt på den andra transaktionen.154  

Om de skattemässiga fördelarna vid paketering i bolag är att både att skatt på 

kapitalvinst och stämpelskatt kan undvikas är effekten av 

fastighetsbildningsåtgärder mer begränsade. De har enbart effekt på 

stämpelskatten. 

Enligt 1 § stämpelskattelagen ska stämpelskatt erläggas vid förvärv av fast 

egendom och vid beviljande av inteckningar. När markområden byter ägare 

genom fastighetsreglering, när en fastighet helt regleras in i en annan eller när 

uppdelning sker genom klyvning kommer således inte stämpelskattelagen att vara 

tillämplig. 

I fall av mindre fastighetsregleringar eller när ansökan om reglering är 

motiverad av en önskan att förbättra, eller i vart fall förändra, 

fastighetsindelningen är inte skattebefrielsen kontroversiell. Risken för 

skattebortfall har dock diskuterats redan när fastighetsbildningslagen infördes. 

Någon begränsning av rätten att fastighetsreglera infördes dock inte med motivet 

att det fiskala intresset av att få in så mycket skatt som möjligt inte borde få hindra 

att den mest lämpliga fastighetsbildningsformen användes i ett ärende.155 

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet fick 

i uppdrag att, förutom att utreda frågor om paketering av fastigheter, analysera 

om fastighetsbildning används för att undkomma stämpelskatt. Uppdraget gavs 

nästan 50 år efter att frågan lyfts i samband med att nuvarande 

fastighetsbildningslag kom till. I uppdraget ingick också att föreslå ändringar för 

att motverka ett skatteundandragande om det ansågs nödvändigt.156 

I utredningen har lantmäteriet undersökt hur fastighetsreglering använts för 

markaffärer i fem kommuner. Totalt omfattade undersökningen ungefär 

600 ärenden där ersättningen för marken uppgick till minst en miljon kronor. 

Slutsatsen av undersökningen var att skatteplanering genom fastighetsreglering 

var vanligt förekommande, att skattebortfallet inte var obetydligt och att 

lantmäteriet menade att skatteplanering på detta sätt ökat över tid.157 

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet 

föreslog i sitt betänkande lagstiftningsåtgärder för att motverka att 

stämpelskatten kringgås genom att fastighetsbildningsåtgärder används istället 

 
154 SOU 2017:27, s. 290. 
155 Proposition 1969:128, s. 451–453. 
156 SOU 2017:27, s. 43. 
157 SOU 2017:27, s. 286–291. 
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för jordabalkens regler. Förutom att skatten för olika typer av markaffärer som 

syftar till samma typ av förändring i markägandet borde vara likformig för att 

uppfattas som rättvis och legitim, menade utredningen att användandet av 

fastighetsbildningsförrättningar i annat syfte än att förbättra 

fastighetsindelningen, i onödan tar i anspråk viktiga resurser på landets 

lantmäterimyndigheter. Den lagstiftningsåtgärd som utredningen föreslog för att 

komma till rätta med skatteundandragandet var att även markaffärer genom 

fastighetsbildningsåtgärder ska vara stämpelskattepliktiga när de sker mot 

ersättning.158 

I likhet med fastighetsköp genom paketering av fastigheter i bolag är 

framtiden för användande av fastighetsbildningsförrättningar i syfte att förvärva 

mark osäker. Införs de förslag utredningen lagt fram minskar incitamentet att 

använda fastighetsbildning till annat än att förbättra fastighetsindelningen. 

3.6 Genomförandeavtal i markexploateringsprojekt  

Genomförandefrågorna är många i ett markexploateringsprojekt. För att 

strukturera och effektivisera genomförandet använder parterna olika typer av 

avtal där relationen mellan parterna och de olika förpliktelserna dem emellan 

regleras. 

Redan tidigt i processen inleds ofta ett samarbete mellan kommunen och 

markexploatören. Samarbetet sker, i det tidiga skedet, ofta genom så kallad 

förhandlingsplanering, där planer tas fram i samarbete mellan kommun och 

exploatörer. Samarbetet kan regleras i ett samverkansavtal genom vilket 

ansvarsfördelningen och övriga förhållanden mellan parterna regleras.159 

Förenklat är det två huvudsakliga avtal parterna sluter i en markexploatering. 

I första hand upprättas ett avtal som ska reglera förhållandet mellan kommunen 

och markexploatörenen, där till exempel villkor för markaffärer mellan parterna 

kan ingå. Ett samlande namn för dessa avtal är genomförandeavtal. Även 

beteckningen exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller markupplåtelseavtal 

förekommer beroende på hur ägarförhållandena till marken ser ut. Det andra 

avtalsmomentet är slutandet av ett eller flera entreprenadavtal som mer i detalj 

reglerar hur markexploateringen ska utföras.160 

 
158 SOU 2017:27, s. 290–294. 
159 Madell och Indén, 2010, s. 202. 
160 Madell och Indén, 2010, s. 203. 
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En mängd olika frågor kan ingå i avtalen men centrala moment är överlåtelser 

och överföring av mark, hur och när det ska byggas, vem som ska stå för vilka 

kostnader och vem som ska ansvara för kommunaltekniska anläggningar. Det 

finns i avtalen vanligtvis en tydlig koppling till en befintlig eller kommande 

detaljplan. I vissa fall kompletterar avtalen detaljplanen.161 

Just möjligheten att vara mer detaljerad har framförts som skäl för att sluta 

genomförandeavtal. Plan- och bygglagens regler om genomförande är inte 

detaljerade och en förutsättning för en större markexploatering kan därför vara 

att detaljerna regleras i avtal.162 

Lagligheten i förhandlingsplanering och de så kallade genomförandeavtalen 

har diskuterats under en längre tid.163 Området var också länge oreglerat även om 

frågan om lagreglering hade lyfts i ett par utredningar.164 Rätten att sluta avtalen 

ansågs då följa av de regler i 6 kap. PBL som innebar att en fastighetsägare i vissa 

fall dels, utan ersättning, kunde få avstå eller upplåta mark som behövdes för 

allmänna platser i en detaljplan, dels kunde förpliktigas att bekosta anläggningar 

för gator, vattenförsörjning och avlopp inom dessa områden. Även det 

kommunala planmonopolet sades utgöra en grund för exploateringsavtalen 

innan de var uttryckligen reglerade i plan- och bygglagen.165 

Efter förnyad utredning av plangenomförandeutredningen kom vissa 

grundläggande regler rörande exploateringsavtal att införas i 6 kap. PBL år 

2015.166 Även om det således nu finns en lagreglering som grund för de avtal som 

träffas mellan kommuner och privata markägare i samband med 

markexploateringar kvarstår en del principiella frågor och rättsliga oklarheter.  

På det mer principiella planet ligger frågan om den demokratiska processen 

vid planeringen i samband med ett markexploateringsprojekt. En invändning 

mot förhandlingsplaneringen har varit att den demokratiska processen, genom 

avtalen, sätts ur spel och att allmänhetens och sakägarnas intressen får vika för 

de enskilda exploatörerna när ett avtal väl har träffats.167 

Ett mer tydligt rättsligt problem med de avtal som träffas är att kommunen, i 

enlighet med legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § RF, inte kan avvika från tvingande 

lagbestämmelser avseende exempelvis kostnadsfördelningen i en 

 
161 Madell och Indén, 2010, s. 204. 
162 Madell, 1998, s. 274. 
163 Madell och Indén, 2010, s. 205. 
164 SOU 1979:66 och SOU 2005:77. 
165 Proposition 2013/14:126, s. 148–149. 
166 Proposition 2013/14:126. 
167 Se Madell och Indén, 2010, s. 205 och RÅ 2004 not. 61. 
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markexploatering. Av 2 kap. 3 § KL följer den kommunala likställighetsprincipen 

som får till följd att alla kostnader ska fördelas enligt samma, av lag följande, 

principer bland kommunens fastighetsägare. Finns en beslutad taxa eller andra 

fördelningsprinciper som följer av lag är möjligheterna att avtalsvägen avvika från 

dessa stängda. 168 

3.6.1 Genomförandeavtalens reglering 

Som nämnts finns olika typer av avtal som används vid genomförande av en 

markexploatering. Är marken ägd av kommunen från början kallas avtalen, enligt 

definitionen i 1 kap. 4 § PBL, för markanvisningsavtal, medan avtalen när marken 

redan från början ägs av exploatören, benämns exploateringsavtal. Båda avtalen 

förekommer, förutom i definitionskapitlet, i ett antal olika bestämmelser i plan- 

och bygglagen. När det gäller innehåll i avtalen mer specifikt är det bara 

exploateringsavtalens utformning som regleras särskilt i ett antal paragrafer i 

6 kap. PBL. Hur markanvisningsavtalen ska utformas är inte reglerat i plan- och 

bygglagen och den särskilda lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar styr inte heller innehållet i avtalen. 

I de inledande definitionerna i 1 kap. 4 § PBL tas såväl exploateringsavtalen 

som markanvisningsavtalen upp. Exploateringsavtal definieras som avtal om 

genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare. Avtalen ska avse mark som 

inte ägs av kommunen och avtal mellan kommunen och staten undantas. 

Markanvisning definieras som ett avtal mellan en kommun och en byggherre som 

ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Båda typerna av avtal finns med i 4 kap. 33 § PBL, där innehållet i den 

planbeskrivning som hör till varje detaljplan regleras. I planbeskrivningen ska 

redovisas om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra 

markanvisningar. Även huvudsakligt innehåll i och konsekvenser av dessa typer 

av avtal ska anges i planbeskrivningen. Samma uppgifter om innehåll och 

konsekvenser ska, enligt 5 kap. 13 § PBL, redovisas vid samråd om ett 

planförslag.  

Regleringen i 6 kap. PBL tar enbart sikte på exploateringsavtalen. I 6 kap. 39 § 

PBL anges att kommunen ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål 

för avtalen om kommunen avser att ingå exploateringsavtal. Riktlinjerna ska avse 

 
168 Madell och Indén, 2010, s. 206. 
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principer för fördelning av kostnader och intäkter vid genomförandet av 

detaljplan, avtal om medfinansieringsersättning och även andra förhållanden som 

har betydelse för bedömningen av exploateringsavtalets konsekvenser. 

Ett liknande stadgande finns i 2 § lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar där det också anges att kommunen ska anta riktlinjer för 

markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål 

för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 

principer för markprissättning. Regleringen av markanvisningsavtalen är således 

mer kortfattad och innehåller inga regler angående finansiering eller 

kostnadsfördelning.  

Kommunen är, när markanvisningsavtal används, även markägare och 

förhandlar då både som markägare och som planmyndighet. I 

exploateringsavtalen är kommunens förhandlingsposition baserad på att den är 

den tillståndsgivande planmyndigheten fastän marken ägs av en privat aktör. I 

den situationen menade regeringen att det var viktigt att det gjordes klart genom 

reglerna vilka skyldigheter och åtaganden en byggherre eller fastighetsägare 

kunde få ta på sig i ett markexploateringsprojekt. Samma skäl för en mer 

detaljerad reglering finns inte för markanvisningsavtalen eftersom exploatören 

här inte äger marken och kommunens beslut i planfrågan därmed inte påverkar 

hur markägaren får använda sin mark.169 

I de materiella reglerna för exploateringsavtal i 6 kap. 40–42 §§ PBL anges 

vilka åtaganden en byggherre eller fastighetsägare kan åläggas och vilka åtaganden 

de inte kan åläggas i ett exploateringsavtal. En kritik mot den oreglerade situation 

som rådde innan exploateringsavtalen reglerades 2015 var att de oklara rättsliga 

förhållandena skapade en osäkerhet för både kommunerna och 

markexploatörerna. Bristen på tillämpbara regler gjorde då att parterna, istället 

för att samverka, försökte manövrera så att motparten var den som satt med de 

sämsta villkoren när väl detaljplanen antagits.170 

Utan att redogöra för detaljerna i övrigt gällande vilka åtaganden 

exploateringsavtalen får och inte får innehålla så är 6 kap. 40 § 3 st. PBL en god 

sammanfattning av syftet med hela regleringen. Där slås fast att byggherrens eller 

fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av 

planen.171 

 
169 Se proposition 2013/14:126, s. 149–150. 
170 SOU 2012:91, s. 256–257. 
171 Se proposition 2013/14:126, s. 157. 
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Den reglering av området som infördes 2015 är inte särskilt omfattande. 

Plangenomförandeutredningen pekade på att överenskommelserna mellan 

kommuner och byggherrar rörde alltmer individualiserade och komplexa projekt 

och att det knappast var möjligt att förutse alla situationer och olika 

förutsättningar vid en lagreglering. Den reglering av exploateringsavtalen 

utredningen föreslog syftade därmed inte till att helt ersätta tecknandet av 

individuellt utformade avtal.172 

Regeringen var i propositionen inne på samma resonemang och menade att 

parterna i ett exploateringsprojekt även fortsättningsvis skulle ha friheten att hitta 

individuellt anpassade lösningar för det aktuella projektet. Lagregleringen av 

exploateringsavtalen måste därför, enligt regeringen, vara en avvägning mellan 

behovet av förutsägbarhet och tydligt lagstöd för avtalen och behovet av flexibla 

avtalslösningar för att effektivisera plangenomförandet.173 

I de komplexa markexploateringsprojekt med inslag av offentligt- privat 

samarbete som genomförandeavtalen syftar till att reglera aktualiseras ofta såväl 

regler om statsstöd som upphandlingsregler. Parterna kommer därför att behöva 

beakta dessa regler vid avtalsutformningen. Det faktum att exploateringen 

regleras i ett genomförandeavtal påverkar inte analysen av statsstöds- och 

upphandlingsfrågorna utan det är samma regler och principer som gäller oavsett 

vad som ligger till grund för transaktionen mellan parterna. Det saknas därför 

anledning att här särskilt belysa statsstöds- eller upphandlingsaspekter på 

genomförandeavtalen. Analysen av statsstöds- och upphandlingsrättsliga frågor 

vid markexploateringar görs istället samlat i avhandlingens fjärde och femte 

kapitel.  

3.7 Sammanfattning och slutsatser 

I kapitel tre har fokus legat på genomförandet av beslutade detaljplaner med 

frågor om markåtkomst, ersättning och avtal mellan parterna. 

3.7.1 Markåtkomst för plangenomförande 

Genomförandereglerna i plan- och bygglagen är, till stor del, inriktade på 

plangenomförande för allmänna platser. Frågor om exempelvis markåtkomst, 

gatukostnadsersättning, ersättning vid skador och inlösen av mark regleras i plan- 

och bygglagen. 

 
172 SOU 2012:91, s. 255. 
173 Se proposition 2013/14:126, s. 156. 
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Fastighetsbildningsåtgärder är vanliga vid genomförandet av 

markexploateringsprojekt och regleras i fastighetsbildningslagen. När projektet 

förutsätter en detaljplan ska de fastighetsbildningsåtgärder som vidtas vara i 

överensstämmelse med gällande plan. 

Även om frivilliga uppgörelser om markåtkomst är helt dominerande i 

markexploateringsprojekt är de tvångsregler som finns av stor betydelse. Dels 

kan de tillämpas om en frivillig uppgörelse inte kan nås, dels kan de antas påverka 

motvilliga markägare att nå en frivillig uppgörelse.  

Som motvikt till tvångsvis markåtkomst finns det konstitutionella skyddet för 

äganderätten. Egendomsskyddet regleras i 2 kap. 15 § RF, i artikel 1 i 

tilläggsprotokoll 1 EKMR och även genom ett liknande skydd för egendom i 

artikel 17 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. I syfte att stärka 

egendomsskyddet höjdes ersättningsnivån i expropriationslagen år 2010 för den 

som tvingas avstå från egendom eller får sitt användande av mark eller byggnad 

inskränkt. 

Ett flertal lagar ger rätt till markåtkomst och i kapitlet har markåtkomst genom 

expropriationslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen 

analyserats.  

Vid ett större markexploateringsprojekt kommer sannolikt något av de 

expropriationsändamål som anges i 2 kap. ExprL att vara tillämpligt. Det första 

och också vanligaste expropriationsändamålet är tätbebyggelse i 2 kap. 1 § ExprL. 

För att återknyta till exemplet i början av avhandlingen så skulle mark för ett nytt 

handelsområde och sporthall kunna tas i anspråk genom expropriation med stöd 

av denna paragraf.  

När det gäller just näringsverksamhet finns också ett speciellt stadgande i 

2 kap. 4 § ExprL. Trots att bestämmelsen verkar väl anpassad just till 

expropriation för ett nytt handelsområde är det vanligare att behovet av mark för 

näringsverksamhet redan uppmärksammats i kommunens planering och att 

markåtkomsten därmed kan lösas med tillämpning av regeln för tätbebyggelse. 

Även när det gäller expropriation för en anläggning som tillgodoser allmänt 

behov av samfärdsel, transport eller annan kommunikation, som regleras i 2 kap. 

2 § ExprL, är det vanligare att använda reglerna för expropriation för 

tätbebyggelse. 

Markåtkomst med stöd av plan- och bygglagen används huvudsakligen när 

den aktuella marken ska användas som allmän plats. I ett 

markexploateringsprojekt kommer de bestämmelser som möjliggör inlösen av 

mark för allmän plats i 6 kap. 13 § 1 st. 1 p PBL att vara tillämpliga enbart för de 

områden i projektet som planlagts som just allmän plats. Markåtkomst för övriga 

områden måste då lösas på frivillig väg eller med stöd av andra regler. 
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I avhandlingen är även möjligheterna att, i ett markexploateringsprojekt, 

tvångsvis komma över mark för bebyggande för allmänt ändamål intressanta. 

Med uttrycket allmänt ändamål i 6 kap. 13 § 1 st. 2 p PBL avsågs från början 

bebyggelse för en verksamhet som hade en allmän huvudman. Med det ökade 

inslaget av marknadsutsättande i Sverige har det blivit vanligare med enskilda 

huvudmän för exempelvis skolverksamhet. I skolverksamhet är det 

skolbyggnaden som är bebyggelse för allmänt ändamål. En mer uppdaterad 

tolkning av begreppet allmänt ändamål är att det avser en verksamhet som har 

en allmän nyttoaspekt och skulle kunna ha en offentlig huvudman. 

Markåtkomst med stöd av fastighetsbildningslagen sker huvudsakligen genom 

tillämpning av reglerna om fastighetsreglering i 5 kap. och kan ske i två olika 

situationer. I den första har kommunen i en detaljplan fastställt hur ett område 

ska delas in i fastigheter. I den mån sådana bestämmelser meddelats kan 

fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med bestämmelserna vidtas för att komma 

åt marken. Den andra situationen är en fastighetsreglering som, utan att ha något 

samband med genomförandet av en detaljplan, syftar till att förbättra en fastighet 

genom förändring av fastighetens gränser. I avhandlingen ligger fokus på 

markexploateringsprojekt som förutsätter en detaljplan vilket gör att den första 

situationen blir mest relevant. 

En intressant fråga när markåtkomst sker genom tillämpning av 

fastighetsbildningslagen är förhållandet mellan fastighetsbildningslagens regler 

och det konstitutionella egendomsskyddet. Vid fastighetsreglering i enlighet med 

fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan ska prövningen av åtgärdens 

lämplighet, i vissa avseenden, redan anses gjord i planärendet. Tvångsvis 

markåtkomst genom en fastighetsreglering som inte utgår från bestämmelser i 

detaljplan ska genomgå en fullständig prövning av villkoren i 

fastighetsbildningslagen. I båda fallen är det intressanta om 

fastighetsbildningslagens villkor för fastighetsreglering kan sägas beakta 

egendomsskyddet och därmed gör det obehövligt att särskilt pröva dessa frågor. 

Genom HD:s avgörande i målet Parkfastigheten måste det anses klart att 

fastighetsbildningslagen inte i tillräcklig grad beaktar egendomsskyddet. Det är 

därför nödvändigt att analysera frågan om en åtgärd är förenlig med 

egendomsskyddet särskilt i varje enskilt ärende.174 

Den lagstadgade ersättning som utgår till den som blir av med mark mot sin 

vilja har stor betydelse för frågorna om stöd till näringslivet i nästa kapitel. En 

 
174 Se Brännström och Vannebäck, 2017, för ett längre resonemang om förhållandet mellan den 

speciella fastighetsrätten och det konstitutionella egendomsskyddet. Se även HD:s mål T 1523-

17, Parkfastigheten, där förhållandet mellan FBL och egendomsskyddet behandlas ingående.  
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fråga som där diskuteras är om den lagstadgade ersättningsnivån skulle kunna 

tjäna som utgångspunkt när frågor om frivillig ersättning och stöd till näringslivet 

analyseras. 

Ersättningen vid tvångsvis markåtkomst baseras i många fall på reglerna i 

4 kap. ExprL. Efter vissa historiska pendelrörelser föreskrivs nu att ersättningen 

ska vara fastighetens marknadsvärde ökat med 25 procent. Höjningen av 

ersättningen tillsammans med en del övriga justeringar av ersättningsreglerna 

syftade till att stärka egendomsskyddet. Att den exproprierande parten allt oftare 

utgörs av enskilda aktörer som driver sin verksamhet med vinstsyfte och inte av 

det allmänna, anfördes också som skäl för att höja ersättningsnivåerna.  

När markåtkomst genomförs med stöd av plan- och bygglagen beräknas 

ersättningen med hjälp av expropriationslagens regler. 

För beräkning av ersättning när markåtkomst skett med tillämpning av 

fastighetsbildningslagen finns två olika system. Skulle den aktuella marken 

kunnat lösas in med stöd av plan- och bygglagen eller av annan anledning 

uppenbart kunnat exproprieras, ska ersättningen beräknas enligt 4 kap. ExprL. 

När mark tvångsvis tas i anspråk utan att någon av situationerna ovan är aktuella 

kommer ersättningen att beräknas enligt vinstfördelningsmodellen istället. 

Tanken bakom vinstfördelningssystemet är att den som får frånträda mark 

kompenseras inte enbart för det minskade värdet på den fastighet som frånträder 

mark utan också för det ökade värdet på den fastighet som tillförs marken. De 

potentiellt höga ersättningsnivåerna vid tillämpning av vinstfördelningssystemet 

är intressanta ur ett statsstödsrättsligt perspektiv. Principiellt påverkar dock inte 

tillämpningen av vinstfördelning hur en ersättning ska bedömas i 

statsstödsrättslig mening. Bedömningen i frågor om stöd till näringslivet tar sin 

utgångspunkt i marknadsvärdet och analyserar sedan avvikelser från detta. 

Frågorna analyseras grundligt i avhandlingens fjärde kapitel.  

Fastighetsaffärer kan göras i flera olika former. För avhandlingens senare delar 

är den form parterna väljer främst av betydelse för frågor om stöd till näringslivet. 

Användningen av de olika modeller för fastighetsaffärer som presenterats ovan 

drivs huvudsakligen av den skatteeffekt vald modell medför. Parternas försök att 

minska skatten på transaktionen har medfört att vanliga köp enligt jordabalken i 

möjligaste mån undviks vid kommersiella transaktioner. Istället används såväl 

överlåtelser genom paketering av fastigheter i bolag som marköverföring genom 

fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och klyvning för att genomföra 

fastighetsaffärer på ett skattemässigt gynnsamt sätt. 
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Överlåtelseformernas beskattning var i fokus för Utredningen om vissa frågor 

inom fastighets- och stämpelskatteområdet.175  Utredningen föreslog reformer 

syftande till att neutralisera den skattemässiga fördelen med paketering i bolag. 

När det gäller de fastighetsaffärer som görs genom fastighetsbildningsåtgärder 

föreslog utredningen att även dessa ska vara stämpelskattepliktiga när de sker 

mot ersättning.  

Förslaget har ännu inte, våren 2019, lett till några lagförslag. Vilken form de 

kommersiella fastighetsöverlåtelserna kommer att ha framöver beror mycket på 

vad som kommer att hända med de förslag utredningen presenterade.  

3.7.2 Genomförandeavtal för markexploatering 

Reglering av de genomförandeavtal mellan kommuner och privata aktörer som 

ofta används vid markexploatering har relativt nyligen införts i plan- och 

bygglagen och i den särskilda lagen om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar. Lagregleringen är inte särskilt omfattande och, med tanke på 

hur komplexa de projekt som regleras i avtalen vanligtvis är, fanns inte heller 

ambitionen att reglerna skulle ersätta de individuellt utformade avtalen. 

Lagregleringen syftade främst till att ge ett tydligare lagstöd för 

genomförandeavtalen och till att öka förutsägbarheten genom att i viss mån 

bestämma vad dessa får innehålla.  

När det gäller de frågor om stöd till näringslivet och upphandling som 

analyseras i avhandlingen kommande kapitel har inte det faktum att 

genomförandeavtal används någon egentlig betydelse. De regler och principer 

som ska tillämpas när statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga frågor i ett 

markexploateringsprojekt analyseras är desamma oavsett om parterna 

formaliserat sitt samarbete i ett avtal eller inte. 

  

 
175 SOU 2017:27. 
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4  Kommunala markaffärer och stöd till 

näringslivet 

4.1 Introduktion 

Ovan har konstaterats att kommunerna kan vara part i ett 

markexploateringsprojekt i samarbete med privata aktörer. När kommunen är 

part kan den även genomföra de markaffärer som är nödvändiga för ett 

exploateringsprojekt. De frivilliga markaffärerna kan ta olika former beroende på 

hur parterna vill genomföra affären och det finns även tvingande regler för 

markåtkomst och ersättningen om inte frivilliga överenskommelser träffas. 

Fokus i kapitel fyra ligger på de frivilliga markaffärerna och analysen tar sikte 

på vilken inverkan EU-rättsliga statsstödsregler och nationella kommunalrättsliga 

regler om stöd till individuella näringsidkare har på de frivilliga markaffärerna i 

ett markexploateringsprojekt. Reglerna om tvingande markåtkomst kommer 

huvudsakligen att tjäna som bakgrund och jämförelseobjekt när möjligheterna att 

träffa marknadsmässiga frivilliga överenskommelser diskuteras. 

4.2 Förhållandet mellan stödregleringen och 

upphandlingsregleringen 

Vid de markaffärer som analyseras i detta kapitel är det huvudsakligen frågor om 

stöd till näringslivet som aktualiseras och de frågor om offentlig upphandling 

som ett markexploateringsprojekt väcker blir i allmänhet inte relevanta. Även om 

frågor om upphandling analyseras ingående i avhandlingens femte kapitel 

behöver dock förhållandet mellan regleringen av stöd till näringslivet och 

upphandlingsregleringen beröras helt kort inledningsvis.  

Det allmännas köp av fast egendom är uttryckligen undantaget från 

upphandlingsreglerna genom artikel 10.a i LOU-direktivet och 3 kap. 19 § LOU. 

När det allmänna säljer fast egendom rör inte affären en anskaffning vilket, enligt 

artikel 1.2 i LOU-direktivet och 1 kap. 2 § LOU, är en grundläggande 

förutsättning för att upphandlingsreglerna ska vara tillämpliga. I 

upphandlingsregleringen är det allmännas roll huvudsakligen som beställare av 

varor och tjänster medan rollen i regleringen av stöd till näringslivet istället är 

som investerare eller kreditgivare.176 

 
176 Madell och Indén, 2010, s. 102. 
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I många markexploateringsprojekt kommer det faktum att själva 

markaffärerna inte träffas av upphandlingsreglerna att ha begränsad betydelse. 

Både bygg- och anläggningsarbeten kommer ofta att vara en del i projekten och 

dessa ska då upphandlas i enlighet med upphandlingsregleringen. Om själva 

markaffären inte går att skilja från de upphandlingspliktiga arbetena och om dessa 

arbeten ses som huvudsyftet med avtalet kommer hela avtalet att träffas av 

upphandlingsregleringen oavsett om markaffären isolerat inte är 

upphandlingspliktig.177 

Trots att regelverken syftar till att reglera olika situationer där det allmänna 

har olika roller finns ett samband mellan statsstödsreglerna och 

upphandlingsreglerna. När kommissionen har granskat stödåtgärder var länge 

tillämpningen av ett öppet, transparent och ovillkorligt anbudsförfarande viktigt 

för att utreda om ett otillåtna stödåtgärder hade förekommit.178 EU-domstolen 

har dock, i mål C-53/00, Ferring mot ACOSS, inte helt förlitat sig på jämförelsen 

med upphandlingsrättsliga procedurer utan kopplingen mellan regelverken har 

blivit svagare. Med beaktande av domstolens praxis är det inte längre avgörande 

om ett upphandlingsförfarande har använts när ett statsstödsärende ska 

bedömas.179  

En annan koppling mellan regelverken kommer från EU-domstolens 

avgörande i mål C-94/99, ARGE Gewasserschutz. Frågan var här om det faktum 

att ett organ hade finansierats med allmänna medel automatiskt skulle utesluta 

organet från ett upphandlingsförfarande. Domstolen menade här att det inte 

fanns något principiellt hinder mot att ett organ som finansierats av allmänna 

medel deltog i processen men att upphandlande myndighet hade möjlighet att 

utesluta organet om det stöd som avsågs stred mot de EU-rättsliga 

statsstödsreglerna.180 

En tredje koppling mellan statsstödsreglerna och upphandlingsreglerna är 

möjligheten att pröva ett upphandlingsförfarande en andra gång mot 

statsstödsreglerna. Ett upphandlingsförfarande kan således genomlysas både 

med tillämpning av upphandlingsreglerna och genom att pröva förfarandet mot 

statsstödsreglerna. En tilldelning i ett upphandlingsförfarande där andra  

kriterier än det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet varit avgörande kan 

således, även om tilldelningen skulle vara möjlig med beaktande av 

 
177 För en utförlig genomgång av kontrakts delbarhet och huvudsyfte se avsnitt 5.5.1 och 5.5.2. 
178 Se Bartosch, 2002, s. 553. 
179 Bartosch, 2002, s. 564–566. 
180 C-94/99, ARGE Gewasserschutz, p. 27–29. Se även Bartosch, 2002, s. 566–570. 
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upphandlingsbestämmelserna, ifrågasättas med hänvisning till att förfarandet 

bryter mot statsstödsreglerna.181 

När det gäller olika samarbetsformer mellan det allmänna och privata aktörer 

inom ramen för offentlig-privat samverkan kan dessa mycket väl innehålla såväl 

statsstöds- som upphandlingsfrågor. Vilken form samverkan tar får ingen 

avgörande betydelse för den statsstödsrättsliga eller upphandlingsrättsliga 

analysen. Något särskilt fokus på just de frågor som är specifika för  

offentlig-privat samverkan kommer därmed inte att läggas.182  

4.3 Allmänna förutsättningar för EU:s statsstödsregler  

Som bakgrund till de mer markexploateringsanknutna stödfrågor som behandlas 

senare i kapitlet följer här inledningsvis en mer allmän orientering i EU:s 

statsstödsregler. 

Markexploateringsprojekt av den typ som analyseras i avhandlingen omfattar 

inte sällan en mängd olika moment. Istället för ett enstaka fastighetsköp eller en 

ensam försäljning innebär det att parterna oftast har förpliktelser gentemot 

varandra i flera led. För att kunna besvara avhandlingens syfte behöver därför de 

statsstöds- och upphandlingsrättsliga frågorna i exploateringsprojekten 

analyseras grundligt. Som påtalats blir upphandlingsreglerna normalt inte 

tillämpliga vid offentliga markaffärer utan fokus ligger då på regleringen av stöd 

till näringslivet.  

En utgångspunkt i EU-samarbetet är att medlemsländerna är eniga om att 

använda ett marknadsekonomiskt system. I EU-fördraget uttrycks denna 

grundsats i artikel 3.3 där det stadgas att ”Unionen ska upprätta en inre marknad. 

Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd 

ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 

konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas…”.183 

Utgångspunkten att den ekonomiska sidan av EU-samarbetet sker inom ramen 

för ett marknadsekonomiskt system, vilket i sin tur innebär bland annat att 

konkurrens ska råda, problematiseras inte närmare i avhandlingen.184 

Om det ekonomiska systemet förutsätter en fungerande konkurrens måste 

också regelsystemet verka i samma riktning. För att skydda en effektiv 

 
181 Bartosch, 2002, s. 553. 
182 För mer om offentlig-privat samverkan se exempelvis och Battista, 2007 och Madell och 

Indén, 2010. 
183 I artikel 3.3 används uttrycket social marknadsekonomi. För en mer utvecklad bild av 

begreppet, se Henriksson, 2013, s. 22–24.  
184 För en fördjupning om konkurrens, se Whish, 2009, s. 3–18. 
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konkurrens finns därför både nationella svenska regler och EU-rättsliga regler 

inom konkurrensrätten. Den EU-rättsliga konkurrensrätten innefattar såväl 

regler om konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning 

som de närliggande reglerna om statsstöd från det allmänna till ett enskilt företag. 

De konkurrensrättsliga reglerna är samlade i ett gemensamt kapitel i avdelning 

VII i FEUF omfattande artikel 101–109. I fokus inom EU:s konkurrensrätt och 

i den rättsvetenskapliga litteraturen på området är förbuden mot 

konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning som 

regleras i artikel 101 och 102.185 Även om mycket av den konkurrensrättsliga 

uppmärksamheten inom EU legat på de frågor som behandlas i dessa artiklar har 

även statsstödsfrågor i artikel 107 och 108, lyfts fram på senare tid. Detta bland 

annat genom den handlingsplan för statligt stöd som utarbetades efter att den så 

kallade Lissabon-strategin tagits fram av Europeiska rådet år 2000.186 År 2016 

publicerade också kommissionen ett tillkännagivande som ingående behandlar 

begreppet statligt stöd.187 

Det som eftersträvats när EU valt att reglera möjligheterna till statsstöd är att 

bibehålla en neutral konkurrens mellan företag verksamma inom unionen. Risken 

med ett oreglerat statsstöd är att ett mindre effektivt företag, genom stöd från 

det allmänna, stör och snedvrider marknaden genom att få en större 

marknadsandel än det förtjänat.188 

Statsstödets marknadsstörande effekt kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. 

Avsiktligt störande kan vara ett stöd från det allmänna till inhemska företag 

genom exempelvis statsunderstödd forskning och utveckling, lägre avgifter för 

inhemska företag och förmånliga villkor för investeringar i landet. Effekten kan 

bli att marknadsandelen inom EU för det understödda företaget blir större än 

den borde vara på en fullt ut fungerande marknad, vilket långsiktigt inte gynnar 

ekonomin inom unionen. En annan effekt av ett oreglerat statsstöd kan vara att 

det skulle riskera att dra in EU:s medlemsländer i en ond spiral av stöd där stöd 

i ett land fort neutraliseras av stöd i andra länder varpå nivån av stöd hela tiden 

måste öka för att få avsedd effekt.189 

 
185 Se exempelvis Westin, 2007 eller Whish, 2009 för en mer utvecklad genomgång av EU:s 

konkurrensrätt med fokus på reglerna i artikel 101–106. 
186 Handlingsplan för statligt stöd - Mindre men bättre riktat statligt stöd: en plan för reform av 

det statliga stödet 2005 – 2009, KOM (2005) 107 slutlig. Se även Indén, 2013, s. 14. 
187 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01). 
188 Bacon, 2017, s. 10. 
189 Bacon, 2017, s. 9–10. 
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För att inte bara avsiktligt marknadsstörande stöd ska kunna utgöra ett brott 

mot de konkurrensrättsliga reglerna är det en väl etablerad princip att det är 

statsstödets effekt och inte avsikten med det som blir avgörande vid en 

bedömning. Trots att en åtgärd i en medlemsstat inte alls var tänkt att ha 

påverkan på marknaden utanför medlemsstaten så är det de marknadsstörande 

effekterna som ska bedömas oavsett om dessa inte alls var avsedda.190 

Systematiken i artikel 107 och 108 FEUF som reglerar statsstödet är att artikel 

107 innehåller själva definitionen av vad som utgör stöd som inte är förenligt 

med den inre marknaden och vilka åtgärder som, även om de utgör stödåtgärder, 

ändå anses eller kan anses förenliga med den inre marknaden. Artikel 108 reglerar 

medlemsstaternas skyldighet att anmäla stödprogram, kommissionens 

handläggning och granskning av stödprogram och även att stödåtgärder inte får 

genomföras av medlemsstaterna om de inte är förenliga med den inre 

marknaden.  

Att statsstödet ska avgöras utifrån effekt snarare än avsikt är en princip som 

inte framgår direkt i form av ett konkret rekvisit i artikel 107 utan den har vuxit 

fram i EU-domstolens praxis.191 De rekvisit som uttryckligen framgår av artikel 

107.1 är kumulativa och, om själva begreppet stöd inte räknas med, fyra till 

antalet. För att ett stöd ska kunna betecknas som ett statsstöd i EU-rättslig 

mening krävs att: (1) stödet ska ges av medlemsstat eller med hjälp av statliga 

medel, (2) stödet ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen, (3) stödet 

ska gynna vissa företag eller viss produktion och (4) stödet ska påverka handeln 

mellan medlemsstaterna. 

Hur rekvisiten ska förstås är inte alls självklart utan de behöver tolkas för att 

den mer precisa meningen med vart och ett av dem ska bli tydlig. Nedan följer 

en närmare genomgång av rekvisiten men som inledning behöver också själva 

begreppet stöd förklaras närmare. 

4.3.1 Stödbegreppet 

Det finns ingen legaldefinition av vad som utgör ett stöd i EU-rättslig mening 

utan även här är det EU-domstolens praxis som gett den närmare innebörden. I 

de fall åtgärden sker i form av direkta subventioner kommer inte frågan om 

åtgärden utgör ett stöd att vara problematisk. Det finns dock många situationer 

där tolkningen av en åtgärd är mer utmanande. Den sammanfattande bilden av 

 
190 Se Indén 2013, s. 35 och exempelvis mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline, p. 38.  
191 Se exempelvis mål C-75/97, Belgien mot kommissionen, p. 25 med vidare hänvisningar.  
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praxis är att begreppet ska tolkas extensivt och att det därför rymmer mer än 

direkta subventioner.192 

En utgångspunkt när EU-domstolen haft att avgöra om en åtgärd utgjort ett 

stöd har varit om företaget fått en ekonomisk fördel det inte skulle ha fått under 

normala marknadsmässiga förhållanden.193 För att kunna avgöra huruvida det rör 

sig om marknadsmässiga förhållanden behöver det allmännas roll i situationen 

uppmärksammas. Skillnad måste göras mellan när det allmänna agerar som 

myndighet och när det allmänna agerar som en deltagare på marknaden.194 

När det allmänna agerar som myndighet råder inga marknadsmässiga 

förhållanden och det som blir intressant blir bara om den lagstiftning det 

allmänna tillämpar skapar fördelar för vissa företag.195 

Om det allmänna istället agerar som en deltagare på marknaden blir den 

relevanta jämförelsen hur en privat aktör skulle ha agerat i motsvarande situation. 

I praxis har EU-domstolen definierat en åtgärd som stöd om ett företag fått en 

ekonomisk fördel det inte skulle ha fått under normala marknadsmässiga 

förhållanden. Ur denna praxis har de marknadsekonomiska vuxit fram 

innebärande att en åtgärd av det allmänna ska jämföras med hur en kommersiell 

aktör skulle ha agerat i motsvarande situation. Principerna om den 

marknadsekonomiska aktören behandlas ingående i avsnitt 4.9 nedan.196 

Hur bedömningen ska göras om det allmänna har en blandad roll och agerar 

både som myndighet och som deltagare på marknaden har också prövats i praxis. 

I fallet T-475/04, Bouygues mot Kommissionen, var det frågan om tilldelning av 

licenser för 3G telefoni. Franska staten tilldelade licenser till två privata företag 

och Bouygues menade att nivån på licensavgifterna var sådan att det var fråga 

om ett statsstöd.197 Tribunalen slog vid prövningen, med hänvisning till tidigare 

praxis, fast att licenserna hade ett ekonomiskt värde på marknaden.198 Samtidigt 

som franska staten kontrollerade tillgångarna i form av licenser var också staten 

den som reglerade hur tilldelningen skulle genomföras.199 Vid sådana blandade 

roller fann tribunalen att franska staten kunde välja vilket förfarande som skulle 

 
192 Indén, 2013, s. 34–35. 
193 Mål C-39/94, SFEI mot La Poste, p. 60. 
194 Indén, 2013, s. 35 och Bacon, 2017, s. 29–30. 
195 Bacon, 2017, s. 30. 
196 Se exempelvis mål 234/84, Belgien mot kommissionen, p. 12 och mål C-39/94, SFEI mot La 

Poste, p. 60. 
197 Mål T-475/04, Bouygues mot kommissionen, p. 61–62. 
198 Mål T-475/04, Bouygues mot kommissionen, p. 100–101. 
199 Mål T-475/04, Bouygues mot kommissionen, p. 104. 
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användas vid tilldelningen. Så länge förfarandet var lika för alla utgjorde det inte 

ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF.200 Slutsatsen är att myndighetsrollen blir 

avgörande vid bedömningen av statsstöd där det allmänna har blandade roller.201 

En annan situation som kan behöva analyseras utifrån statsstödsrättsligt 

perspektiv är när det allmänna, istället för att som ovan agera som investerare i 

viss verksamhet, lämnar krediter åt enskilda företag. Den marknadsekonomiska 

investeringsprincipen ersätts då av den marknadsekonomiska kreditorprincipen. 

Tankesättet är dock i stort samma som ovan. Även här ska åtgärden analyseras 

utifrån en jämförelse med hur en privat aktör i samma situation skulle ha agerat. 

Är villkoren för krediten mer gynnsamma än vad gäldenären kunde förväntas få 

av en privat borgenär utgör åtgärden ett stöd enligt artikel 107.1.202 

Nära besläktat med krediter är olika former av kreditgarantier som det 

allmänna lämnar. Även här är det marknadsmässiga villkor som är det avgörande 

vid bedömningen av om det föreligger ett stöd eller inte.203  

En annan åtgärd som bedömts utgöra en otillåten stödåtgärd är upphandling 

av tjänster som det inte finns något egentligt behov av. Tribunalen menade i 

målet BAI mot kommissionen att det inte visats att det antal resekuponger som 

spanska myndigheter köpt av ett privat bolag motsvarades av något egentligt 

behov. Det avtal spanska myndigheter träffade med bolaget sågs därför inte som 

en normal affärstransaktion utan kunde ses som en otillåten stödåtgärd.204 

Tillämpat på kommunal markpolitik och kommunala markaffärer skulle 

resonemanget från målet BAI mot kommissionen vara intressant om en kommun 

köper upp mark som det inte finns något egentligt aktuellt behov av. Skulle 

kommunen, för att komma över ett visst markområde, komma överens med 

markägande bolag om att köpa även en del kringliggande mark trots att den inte 

är nödvändig för att uppfylla det behov som nu är aktuellt, skulle det köpet kunna 

ses som en stödåtgärd. Samma resonemang skulle också kunna tillämpas om 

kommunen köper mark från ett bolag för att ha i reserv för framtida utveckling 

av kommunen eller för att kunna byta till sig annan mark som det finns ett 

konkret behov av. 

Från den praxis som redogjordes för vid genomgången av kommunens 

kompetens att bedriva markaffärer i kapitel två ovan framgår att kommunerna 

har stor frihet att bedriva en aktiv markpolitik och att låga krav ställts på att 

 
200 Mål T-475/04, Bouygues mot kommissionen, p. 110. 
201 Bacon, 2017, s. 30. 
202 Se Indén, 2013, s. 41–42 och mål T-234/95, DSG mot kommissionen, p. 184. 
203 Avsnitt 4.1 i Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i  

EG-fördraget fördraget på statliga stöd i form av garantier (2008/C 155/02). 
204 Mål T-14/96, BAI mot kommissionen, p. 78–80 och Battista, 2007, s. 73. 



 

 93 

ändamålet med ett visst markförvärv ska vara tydligt eller konkretiserat i formella 

planer. Kommunallagens allmänna befogenhetsregel i 2 kap. 1 § är således väldigt 

tillåtande i detta avseende. Med tillämpning av resonemanget i målet BAI mot 

kommissionen är det dock möjligt att statsstödsreglerna, under förutsättning att 

alla övriga villkor för tillämpningen av dessa är uppfyllda, inskränker möjligheten 

att göra vissa typer av markaffärer som hade varit möjliga enligt kommunallagen.  

I de åtgärder som berörts ovan har det allmännas roll antingen varit som 

investerare eller som borgenär. Även en försäljning av offentlig egendom kan 

dock utgöra ett stöd. När det gäller fast egendom har EU:s statsstödsregler på 

senare tid tillämpats på svenska försäljningar i bland annat det så kallade Åre-

fallet.205 Överlåtelser av fast egendom och statsstödsproblematik i samband med 

det behandlas utförligt senare i arbetet. 

4.3.2 Begreppen medlemsstat och statliga medel 

Enligt ordalydelsen i artikel 107.1 FEUF krävs att ett statsstöd, för att träffas av 

regleringen, ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Såsom 

artikeln är formulerad ligger det nära till hands att se de två rekvisiten som 

alternativa och att det därmed skulle räcka att uppfylla ett av dem för att en åtgärd 

skulle kunna klassificeras som ett stöd. EU-domstolens avgörande i mål  

C-379/98, PreussenElektra, innebär dock att rekvisiten måste ses som 

kumulativa, där alltså båda måste vara uppfyllda för att artikeln ska vara 

tillämplig.206 

PreussenElektra-målet rörde följderna av en tysk lag som föreskrev att privata 

elförsörjningsföretag var skyldiga att köpa in el som, inom deras 

försörjningsområde, producerades från förnybara energikällor. Priset var bestämt 

och nivån låg över elens faktiska ekonomiska värde. Konsekvenserna av lagen 

blev därmed att de privata elförsörjningsföretagen betalade ett, i lag bestämt 

överpris, och att producenterna av förnybar el därmed gynnades. EU-domstolen 

konstaterade, med hänvisning till egen praxis, att enbart fördelar som tilldelas 

direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel ska anses som stöd. En fördel 

som ges av en stat men inte finansieras med statliga medel är inte att anse som 

ett statsstöd i EU-rättslig mening.207 Eftersom det i målet inte var fråga om direkt 

 
205 Åre-fallet, mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, behandlas särskilt i avsnitt 4.15 

nedan. 
206 Indén, 2013, s. 88. 
207 Mål C-379/98, PreussenElektra, p. 58. 
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eller indirekt överföring av statliga medel menade domstolen att reglerna om 

statsstöd inte var tillämpliga.208 

Att EU-domstolen i PreussenElektra kom fram till att rekvisiten av en 

medlemsstat och med hjälp av statliga medel skulle ses som kumulativa har diskuterats. 

Diskussionen har rört bland annat att domstolen i avgörandet hänvisade till 

mål 82/77, van Tiggele, medan användande av annan tidigare praxis eventuellt 

kunde ha gett en annan utgång. Huruvida tonvikten borde läggas på vilka effekter 

som följer av den åtgärd som en medlemsstat vidtagit har också diskuterats. Med 

den syn på statsstöd EU-domstolen lade fast i PreussenElektra bortser 

domstolen från effekterna så länge inte finansieringen sker med hjälp av statliga 

medel. Trots att den statliga åtgärden får kraftigt marknadsstörande effekter 

kommer inte statsstödsreglerna, med detta synsätt, att tillämpas så länge inte 

allmänna medel direkt eller indirekt används.209 

Begreppet medlemsstat i EU:s statsstödsrätt syftar såväl på det som vanligtvis 

avses med staten, det vill säga centrala statliga organ och myndigheter, som 

regionala och lokala myndigheter som i svenska förhållanden innebär landsting 

och kommuner. Förutom åtgärder som vidtas direkt av staten i denna vida 

mening kan även åtgärder som vidtas av företag träffas av reglerna. Att offentliga 

företag omfattas av reglerna, förutsatt att övriga rekvisit för statsstöd är 

uppfyllda, framgår av EU-domstolens praxis.210 Alla stödåtgärder som vidtas av 

offentliga företag ska dock inte ses som ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF. Det 

krävs att det allmänna på något sätt varit inblandat i åtgärden och att den inte 

bara är en följd av självständiga beslut tagna i det offentliga företaget.211 

I mål C-482/99, Stardust Marine, påpekade EU-domstolen att det inte räcker 

med att konstatera att ett offentligägt företag kontrolleras av staten för att alla 

stödåtgärder som företaget vidtar också ska kunna tillskrivas staten och därmed 

falla inom ramen för artikel 107.1 FEUF. Det är också nödvändigt att undersöka 

om de offentliga myndigheterna på något sätt varit delaktiga i åtgärderna.212 

En mängd olika omständigheter ska beaktas och kan inverka på utfallet när 

det ska avgöras om en åtgärd från ett offentligägt företag ska tillskrivas staten 

eller om den kan ses som ett självständigt handlande från företaget. 

Omständigheterna är bland annat, hur företaget bildades, företagets juridiska 

 
208 Mål C-379/98, PreussenElektra, p. 59–61. 
209 För mer om diskussionen som följde på PreussenElektra, se Heidenhain, 2010, s. 38–40, 

Indén, 2013, s. 88 och Bacon, 2017, s. 61–62. 
210 Se exempelvis Mål T-358/94, Air France, p. 56–61.  
211 Bacon, 2017, s. 67. 
212 Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen (”Stardust Marine”), p. 52. 
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status, huruvida företaget är integrerat i den offentliga förvaltningens 

organisation, med vilken grad av självständighet företaget styrs i förhållande till 

staten, vilken verksamhet företaget bedriver och om verksamheten bedrivs under 

normala konkurrensvillkor, om företaget har offentliga uppdrag exempelvis 

genom att även sköta regleringen av ett område och om den aktuella 

stödåtgärden i förväg krävt godkännande av offentlig myndighet.213 

När det gäller privata företag ska först sägas att det krävs att den åtgärd som 

eventuellt utgör ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF har någon form av koppling 

till medlemsstaten för att statsstödsreglerna ska aktualiseras. Åtgärder som ett 

privat företag vidtar utan koppling till staten kan förstås ha precis samma effekter 

som om åtgärden varit kopplad till staten men statsstödsreglerna är då inte 

tillämpliga.214 Av EU-domstolens praxis framgår att det inte behöver finnas en 

direkt koppling mellan tillförda statliga resurser och stödåtgärden utan att det 

räcker med att det privata företaget, genom att statliga resurser tillförts, kunnat 

frigöra medel till stödåtgärden i fråga.215 

Förutom att stödet ska ges av en medlemsstat enligt ovan ska den utgå med hjälp 

av statliga medel. Medel som kommer från statens budget är utan tvekan sådana 

medel som avses. Eftersom begreppet staten ges en vid mening i artikel  

107.1 FEUF ingår även kommunala medel i samma kategori.216 När det kommer 

till medel som hanteras av offentliga eller privata företag är det avgörande vilket 

inflytande staten har över medlen. Även om medlen inte permanent ingår i 

statens tillgångar kommer de att ses som statliga medel om staten fortlöpande 

kontrollerar dem och de därför kan disponeras av behöriga myndigheter.217 

EU-medel ses, som utgångspunkt, inte som statliga medel men om de 

kommer under medlemsstatens kontroll genom att exempelvis tillföras en 

strukturfond förändras statusen. Medlen ses då som statliga och faller därmed 

under tillämpningsområdet för artikel 107.1 FEUF.218  

Förutom stödåtgärder som på något sätt tillför resurser kan också statsstöd 

ske genom att staten medverkar till att exempelvis ett företag får minskade 

 
213 Se Bacon, 2017, s. 67–68 för praxis och en mer utförlig beskrivning av vilka faktorer som bör 

beaktas. 
214 Indén, 2013, s. 89. 
215 Se exempelvis mål C-303/88, ENI-Lanerossi, p. 14.och mål C-305/89, Alfa Romeo, p. 15–16. 
216 Se mål C-248/84, Tyskland mot kommissionen, p. 17. 
217 Mål C-83/98 P, Frankrike mot Ladbroke Racing, p. 50 och mål C-482/99, Frankrike mot 

kommissionen (”Stardust Marine”), p. 37. 
218 Bacon, 2017, s. 66. 
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kostnader genom skattelättnader. Principen är att det föreligger ett stöd om 

staten, genom åtgärden, går miste om intäkter som annars skulle ha flutit in.219 

Även statliga kreditgarantier kan ses som ett stöd oavsett om garantin faktiskt 

används eller bara utgör en potentiell börda för staten.220 

4.3.3 Snedvridning av konkurrensen 

Nästa rekvisit i artikel 107.1 FEUF är att en åtgärd snedvrider eller hotar att snedvrida 

konkurrensen. Åtgärden behöver inte faktiskt ha snedvridit konkurrensen utan det 

räcker med att den potentiellt kunnat göra det.221 

För stödåtgärder råder, enligt artikel 108.3 FEUF, en anmälningsskyldighet 

för medlemsstaterna till kommissionen innan åtgärden vidtas. Kommissionen 

ska då yttra sig om åtgärden innan den vidtas och om åtgärden bedöms ha en 

potentiellt snedvridande effekt får den inte genomföras innan förfarande enligt 

artikel 108.2 FEUF. För att liknande åtgärder ska bedömas lika ska bedömningen 

göras efter de förutsättningar som rådde innan åtgärden vidtogs. Oavsett om en 

medlemsstat har underlåtit att anmäla och en annan medlemsstat har anmält så 

är således tidpunkten för bedömningen densamma. Vid en utebliven anmälan blir 

konsekvensen att en bedömning av en åtgärds påverkan eller potentiella påverkan 

på konkurrensen ska göras även om åtgärden faktiskt redan vidtagits utan att den 

fått en snedvridande effekt.222  

Det avgörande för om en åtgärd ska bedömas potentiellt kunna snedvrida 

konkurrensen är stödmottagarens finansiella ställning. En åtgärd som på något 

sätt stärker mottagande företags ekonomiska ställning i förhållande till 

konkurrenterna anses kunna påverka handeln och därmed snedvrida 

konkurrensen.223 Åtgärden kan, som nämnts, förutom direkt stöd även bestå i att 

mottagande företag får minskade kostnader.224 

 
219 Se förenade målen C-182/03 och C-217/03, Belgien mot kommissionen, p. 128–129. 
220 Se mål C-200/97, Ecotrade, p. 43 och förenade målen T-204/97 och T-270/97, EPAC mot 

kommissionen, p. 80. 
221 Se exempelvis mål C-373/97, Italien mot kommissionen, p. 44 och mål C-66/02, Italien mot 

kommissionen, p. 111. 
222 Indén, 2013, s. 104 och mål C-373/97, Italien mot kommissionen, p. 45. 
223 Se mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, p. 11–12. 
224 Se exempelvis mål T-217/02, Ter Lembeek mot kommissionen, p. 177. 
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4.3.4 Stödet ska gynna vissa företag eller viss produktion 

Ytterligare ett rekvisit i artikel 107.1 FEUF är att en stödåtgärd gynnar vissa företag 

eller viss produktion i jämförelse med andra företag i jämförbar situation, det så 

kallade selektivitetsvillkoret.225  

Inledningsvis kan det här vara på plats att utveckla vad som i detta 

sammanhang ska förstås med begreppet företag. I EU-domstolens praxis har 

begreppet företag definierats som enheter som bedriver ekonomisk verksamhet. 

Detta oberoende av finansieringsform och hur enheten klassificerats rättsligt i 

den nationella lagstiftningen. Oavsett om nationell lagstiftning skulle klassificera 

en enhet som ideell skulle den, i enlighet med EU-rätten, ses som ett företag om 

den bedriver ekonomisk verksamhet.226 

Företagsbegreppet har prövats av EU-domstolen i ett antal mål och 

domstolen har då använt sig av en teleologisk tolkning med utgångspunkt i syftet 

med FEUF och särskilt syftet med de konkurrensrättsliga bestämmelserna. I den 

konkurrensrättsliga regleringen i EU används samma företagsbegrepp oavsett 

om den aktuella frågan rör bestämmelserna om karteller och missbruk av 

dominerande ställning i artikel 101 och 102 FEUF eller om det är en 

statsstödsfråga reglerad i artikel 107 FEUF. 227 

EU-domstolen har, när företagsbegreppet prövats, anlagt ett funktionalistiskt 

synsätt vilket inneburit att funktionen av aktiviteten varit avgörande och inte mer 

formella aspekter som exempelvis vilken form en viss verksamhet drivs under. 

Avgörande har då varit om aktiviteten innebär att aktören erbjudit varor eller 

tjänster på en marknad där samma aktivitet i princip skulle ha kunnat bedrivas av 

ett privat vinstdrivande företag. Uppfylls dessa förutsättningar har EU-

domstolen menat att aktören omfattas av företagsbegreppet oavsett om 

verksamheten faktiskt är vinstgivande och oavsett om den grundats med ett 

ekonomiskt syfte.228 

Vid analys av det EU-rättsliga företagsbegreppet har även en diskussion förts 

avseende den analyserade enhetens autonomi vad gäller att fastställa villkor för 

sin verksamhet.229 Tanken som förts fram är att en komponent i begreppet 

företag är att organet som analyseras själv ska kunna bestämma de avgifter som 

 
225 Se exempelvis mål C-172-03, Heiser, p. 40. 
226 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01), 2.1, p. 7–8, se exempelvis mål 

C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., p. 107. 
227 Indén, 2013, s. 92–93.  
228 Jones och Sufrin, 2014, s. 127. Se också mål C-41/90, Höfner och Elser, p. 21–23. 
229 Se här Bastidas, 2013, s. 76–79, med vidare hänvisningar. 
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krävs för verksamheten och att denna autonomi, eller avsaknad av autonomi, ska 

indikera om verksamheten bedrivs till marknadsmässiga villkor.230 Den rimliga 

slutsatsen av diskussionen är att EU-domstolens praxis inte är tydlig i frågan men 

att det kan ha ett värde att analysera autonomin vid bedömningen av om ett organ 

ska ses som ett företag.231  

Den selektiva delen av rekvisitet diskuterades i de förenade målen C-20/15 P 

och C-21/15 P, Kommissionen mot World Duty Free Group.  Där gjorde EU-

domstolen, med stöd i tidigare EU-rättslig praxis, en genomgång av hur det ska 

avgöras om en åtgärd är selektiv på det sätt som avses i artikel 107.1 FEUF.232 

Utgångspunkten är den rättsliga regleringen som är relevant för den aktuella 

frågan, referensramen. Med utgångspunkt i referensramen ska sedan utredas om 

en åtgärd utgör en fördel för vissa bolag i jämförelse med andra.233 

Om bolag som i faktiskt och rättsligt hänseende är jämförbara ändå behandlas 

olika är åtgärden selektiv. Vid bedömningen måste det, i nästa steg, utredas om 

åtgärden ändå är motiverad med hänsyn till karaktär och struktur på det system 

inom vilket åtgärden vidtas. Det aktuella målet rörde skattefrågor och vid 

prövningen av om åtgärden är selektiv ska då göras en jämförelse med hur bolag 

normalt behandlas inom skattesystemet.234  

Genom jämförelsen med hur bolag normalt behandlas inom systemet, i fallet 

skattesystemet, är det möjligt att skilja på åtgärder som är generella skatte- eller 

näringspolitiska åtgärder och åtgärder som är statliga stöd i enlighet med artikel 

107.1 FEUF. En åtgärd som ger en viss bransch eller sektor exempelvis 

skattelättnader som inte andra branscher eller sektorer kan få del av även om de 

agerar på samma vis anses selektiv enligt artikel 107.1 FEUF.235  

 
230 Bastidas, 2013, s. 77. 
231 Bastidas, 2013, s. 78–79. 
232 De förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, World Duty Free Group, p. 54–60. 
233 Se de förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, World Duty Free Group, p. 57, mål  

C-88/03, Portugal mot kommissionen, p. 56, mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa 

Holding, SL mot kommissionen, p. 35.  
234 De förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, World Duty Free Group, p. 60. Se även mål 

C-88/03, Portugal mot kommissionen, p. 52 och mål T-399/11, Banco Santander, SA och 

Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 36. 
235 Mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 38, de 

förenade målen C-393/03 och C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, p. 32 och mål  

C-66/02, Italien mot kommissionen, p. 99–100. 
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En åtgärd behöver inte heller vara knuten till viss bransch eller sektor utan 

även ett gynnande av exempelvis en viss företagsform eller organisationsmodell 

kan vara en selektiv åtgärd.236 

I praxis har fastställts att åtgärderna inte behöver riktas mot att avse en 

avgränsad sektor utan till och med kan avse flera sektorer.237 Åtgärder, 

exempelvis skattelättnader, som riktar sig mot ett visst geografiskt område har 

också ansetts vara ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF eftersom åtgärden inte varit 

en del i en generell skattepolitisk eller ekonomisk åtgärd.238 Tidsmässigt 

begränsade åtgärder har vidare ansetts vara selektiva om de varit så kortvariga att 

de i praktiken uteslutit de bolag som inte varit förberedda att agera på rätt sätt 

för att få ta del av åtgärden.239 

Åtgärder som generellt gynnar alla företag i en medlemsstat anses inte vara 

selektiva och utgör därmed inte ett statsstöd i EU-rättslig mening.240 Även om 

en åtgärd verkar vara generell måste dess verkningar analyseras. Det är inte 

utformningen utan verkningarna som avgör om en åtgärd är selektiv.241 I praxis 

har EU-domstolen ålagt kommissionen ansvaret att utreda om en åtgärd med 

generell räckvidd gynnat enbart vissa företag eller vissa branscher.242 

4.3.5 Påverkan på handeln mellan medlemsstater 

Det sista rekvisitet i artikel 107.1 FEUF är att stödet också är oförenligt med 

EU:s inre marknad i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna; 

det så kallade samhandelsrekvisitet. Rekvisitet är av avgörande betydelse när det 

gäller EU-rättens räckvidd. Endast när samhandelsrekvisitet är uppfyllt ligger 

åtgärden inom tillämpningsområdet för EU:s statsstödsregler.243 Precis som vid 

bedömningen av huruvida en åtgärd hotar att snedvrida konkurrensen är det 

stödmottagarens finansiella ställning som blir avgörande. En åtgärd som på något 

 
236 Mål C-374/17, A-Brauerei, p. 26. 
237 Mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 39–40, 

mål C-126/01, GEMO, p. 37–39 och mål C-409/00, Spanien mot kommissionen, p. 48. 
238 Mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 42 och 

mål C-156/98, Tyskland mot kommissionen, p. 23. 
239 Mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 43 och 

mål T-211/05, Italien mot kommissionen, p. 120. 
240 Mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline, p. 35. Se här Bacon, 2017, s. 77 för en mer utförlig 

genomgång av vad som i praxis funnits vara sådana generella åtgärder som inte utgör statsstöd. 
241 Se mål C-75/97, Belgien mot kommissionen, p. 32–34, och Indén, 2013, s. 102. 
242 Mål C-270/15 P, Belgien mot kommissionen, p. 49–50. 
243 Mål T-93/02, Confédération nationale du Credit Mutuel (”Livret bleu”), p. 82. 
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sätt stärker mottagande företags ekonomiska ställning i förhållande till 

konkurrenterna anses kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna.244 

Företag som ägnar sig åt gränsöverskridande verksamhet inom EU uppfyller 

tveklöst samhandelsrekvisitet men rekvisitet avgränsas inte till att gälla enbart 

dessa. Om stödmottagaren är verksam i en bransch med stora inslag av 

samhandel inom EU anses samhandelsrekvisitet bara på den grunden vara 

uppfyllt även om mottagaren själv bara är verksam på en inhemsk marknad.245 

Risken är att en stödåtgärd som gynnar ett företag med enbart inhemsk 

verksamhet hindrar företag från andra medlemsländer som vill komma in på den 

marknaden och på så sätt påverkar samhandeln.246 Stödåtgärden kan också bidra 

till att en verksamhet som varit strikt inhemsk ges möjligheter att växa och bli 

gränsöverskridande på villkor som påverkar samhandeln.247 Andra exempel på 

när rekvisitet i praxis har ansetts uppfyllt är när stöd har riktats mot en marknad 

där det råder överkapacitet,248 när stödmottagarens verksamhet ligger nära en 

gräns mellan två medlemsstater,249 eller där stödmottagaren är verksam i en 

bransch med många multinationella aktörer.250  

Vid avgörandet av om samhandelsrekvisitet är uppfyllt ska också en prognos 

för framtiden göras. Trots att den verksamhet som träffas av stödåtgärden vid 

bedömningen inte bedriver gränsöverskridande handel kan rekvisitet vara 

uppfyllt om det går att förutse en utveckling mot samhandel i framtiden.251  

Av genomgången ovan framgår att samhandelsrekvisitet har getts en vid 

tillämpning och att det därför är sällan en stödåtgärd inte kan sägas påverka 

samhandeln även om vissa undantag finns i praxis.252 Någon generell 

beloppsgräns under vilken stödåtgärder inte har ansetts påverka samhandeln går 

 
244 Mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, p. 11–12. 
245 De förenade målen C-393/03 och C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, p. 35. 
246 Se exempelvis mål 102/87, Frankrike mot kommissionen, p. 19 och C-280/00 och Altmark, 

p. 77–78.  
247 Mål C-148/04, Unicredito Italiano, p. 58. 
248 Se exempelvis mål C-305/89, Italien mot kommissionen (Alfa Romeo), p. 26 och mål  

C-351/98, Spanien mot kommissionen, p. 64. 
249 Mål C-310/99, Italien mot kommissionen, p. 84–85.  
250 Mål C-53/00, Ferring mot ACOSS, p. 21. För en mer heltäckande genomgång av praxis på 

området se Bacon, 2017, s. 86–87. 
251 Mål C-142/87, Belgien mot kommissionen (Tubemeuse), p. 35–40. 
252 Se exempelvis de förenade målen C-15/98 och C-105/99, Italien och Sardegna Lines mot 

kommissionen, mål T-298/97, Mauro Alzetta mot kommissionen och mål T-34/02, EUURL Le 

Levant 0001 mot kommissionen.  
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dock inte att utläsa ur praxis.253 Kommissionen har, för att undvika att mycket 

små stöd också ska träffas av artikel 107.1, verkat för att införa en så kallad de 

minimis-regel vilken nu följer av artikel 3, kommissionens förordning 

1407/2013. Förordningen omfattar alla stödåtgärder förutom inom de områden 

som undantas i artikel 1. Beloppsgränsen är satt till 200 000 EUR under en 

treårsperiod förutom för transportnäringen där gränsen är 100 000 EUR under 

samma period. Förordningen innehåller också speciella regler för hur värdet av 

en kreditgaranti ska beräknas.254  

4.4 Undantagen i EU:s statsstödsregler 

Möjligheterna till undantag är omfattande i EU:s statsstödsregler. En 

genomlysning av de allmänna förutsättningarna för EU:s statsstödsregler är 

därför haltande om den inte också, i viss mån, omfattar undantagen.  

Den grundläggande regleringen av undantagen på området är artiklarna 106.2, 

107.2 och 107.3 FEUF. Utöver dessa regler har även utarbetats en särskild 

gruppundantagsförordning, Kommissionens förordning 651/2014, och 

undantag för vissa specifika områden som jordbruk och fiske. 

Gruppundantagsförordningen motsvaras i svensk rätt av förordning (2015:211) 

om statligt stöd till regionala investeringar. Den svenska förordningen ska, enligt 

dess 2 och 3 §§, följa gruppundantagsförordningen avseende såväl möjligheter 

till stöd som till termer och uttryck. 

Undantagen är tämligen väl behandlade i litteraturen.255 I det följande görs en 

mer översiktlig genomgång av de generella undantagsmöjligheterna. För det fall 

ett undantag specifikt träffar en situation aktuell vid markexploatering behandlas 

det särskilda undantaget mer utförligt. 

4.4.1 Undantagen i artikel 106.2, 107.2 och 107.3 FEUF 

Inledningsvis finns i artikel 106.2 FEUF ett undantag för tjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse. Artikeln föreskriver att även företag som anförtrotts att 

tillhandahålla dessa tjänster ska vara underkastade konkurrensreglerna. De 

undantas dock om reglerna rättsligt eller i praktiken hindrar företagen från att 

 
253 Se exempelvis mål 57/86, Grekland mot kommissionen, p. 17–18 och mål C-172/03, Heiser, 

p. 32. 
254 Se även Bacon, 2017, s. 89–90. 
255 Se exempelvis Säcker och Montag, 2016, och Bacon, 2017 för en mer djupgående analys av 

undantagsmöjligheterna. 
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fullgöra de uppgifter de tilldelats. Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

behandlas inte i detta arbete och undantaget utreds därför inte närmare.256 

Av artikel 107.1 FEUF följer att artikeln bara gäller om inte annat föreskrivs i 

fördragen. I och med att tolkningen av rekvisiten i artikel 107.1 FEUF är tämligen 

vid finns ett behov av undantag för att vissa åtgärder som medlemsstaterna gör i 

linje med en nationell policy ska kunna genomföras. I artikel 107.2 och  

107.3 finns en uttömmande uppräkning av undantagen där det i artikel 107.2 

räknas upp stöd som är förenliga med den inre marknaden och i artikel 107.3 

räknas upp stöd som kan anses förenliga med den inre marknaden. Att 

uppräkningen är uttömmande är i linje med EU-domstolens vedertagna policy 

där undantagsregler alltid tolkas restriktivt och därmed inte tillåter att liknande 

situationer analogivis tolkas in.257 

De åtgärder som anses förenliga med den inre marknaden enligt artikel  

107.2 FEUF är: (1) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, 

(2) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra 

exceptionella händelser och (3) stöd som ges till näringslivet i vissa av de 

områden i Tyskland som påverkats genom Tysklands delning. 

Det stöd som kan anses förenligt med den inre marknaden enligt artikel  

107.3 FEUF är: (1) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av 

gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en 

medlemsstats ekonomi, (2) stöd för att underlätta utveckling av vissa 

näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ 

riktning, (3) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte 

påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen och (4) stöd av annat 

slag i enlighet med vad rådet på förslag från kommissionen kan komma att 

bestämma genom beslut. 

Uppdelningen i två grupper av undantag har betydelse när kommissionen ska 

pröva om stödåtgärden är tillåten. Om de omständigheter som anges i 

artikel 107.2 föreligger har kommissionen inget utrymme för ytterligare 

bedömningar utan då ska beslutet bli att ett undantag från det generella förbudet 

mot stöd medges. Att undantagsmöjligheterna i artikel 107.2 är obligatoriska om 

de föreskrivna omständigheterna föreligger innebär inte att de är särskilt vanligt 

förekommande. De omständigheter som krävs är snävt avgränsade och 

dessutom har möjligheten att få undantag för att understödja näringslivet i de 

delar av Tyskland som påverkades av Tysklands delning i stort sett upphört att 

 
256 För en utförlig analys av tjänster av allmänt intresse se Wehlander, 2015. 
257 Indén, 2013, s. 112 och Säcker och Montag, 2016, s. 244. 
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användas. Undantagsmöjligheterna i artikel 107.2 FEUF har därför begränsad 

praktisk relevans.258 

Eftersom artikel 107.3 FEUF säger att de åtgärder som räknas upp där kan 

vara att anse som förenliga med den inre marknaden lämnas kommissionen ett 

betydligt större utrymme för bedömning. Det utrymme som artikeln i sig medger 

har dock begränsats avsevärt genom den gruppundantagsförordning som 

antagits av kommissionen.259  

4.4.2 Den allmänna gruppundantagsförordningen 

Syftet med den allmänna gruppundantagsförordningen är att minska de 

administrativa bördorna för såväl medlemsstater som kommissionen genom att 

begränsa den anmälningsskyldighet för stödåtgärder som följer av artikel 108.3 

FEUF. Genom att vissa åtgärder undantas från anmälningsskyldigheten är 

avsikten att kommissionen ska kunna effektivisera sin kontroll. Syftet är också 

att styra medlemsstaternas stöd till åtgärder som ökar konkurrenskraft och skapar 

anställningstillfällen.260 

Den allmänna gruppundantagsförordningen har relativt invecklad rättslig 

bakgrund med en kedja av hänvisningar i den EU-rättsliga regleringen. Avstamp 

tas i att stödåtgärder som uppfyller kriterierna i artikel 107.1 FEUF ska anmälas 

till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 FEUF. I enlighet med artikel 109 

FEUF får rådet fastställa vilka åtgärder som är undantagna från 

anmälningsskyldigheten. Kommissionen får enligt artikel 108.4 FEUF anta 

förordningar avseende vilka åtgärder som avses i artikel 109 FEUF. Så har också 

kommissionen gjort genom att anta förordning (EG) nr 994/98, där ett antal 

stödåtgärder undantas från anmälningsskyldigheten. Med utgångspunkt i de 

åtgärder som listats i förordning 994/98 antogs kommissionens förordning (EG) 

nr 800/2008 där vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den 

gemensamma marknaden. Förordning 800/2008 har ersatts av den nuvarande 

gruppundantagsförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2014.261 

I 2014 års gruppundantagsförordning har ytterligare kategorier stöd lagts till 

jämfört med tidigare förordning. Omarbetningen av 

gruppundantagsförordningen var ett led i kommissionens översyn av reglerna 

om statligt stöd syftande till att modernisera det statliga stödet i EU. Av skälen 

 
258 Indén, 2013, s. 112, Säcker och Montag, 2016, s. 244 och Bacon, 2017, s. 93. 
259 Indén, 2013, s. 116. Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 
260 Se skäl 1–3 i kommissionens förordning 651/2014 och Säcker och Montag, 2016, s. 402. 
261 Se skäl 1 i kommissionens förordning 651/2014. 
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till 2014 års gruppundantagsförordning framgår att syftet med moderniseringen 

var (1) att främja en hållbar, smart tillväxt för alla på en konkurrensutsatt inre 

marknad och hjälpa medlemsstaterna att använda de offentliga finanserna på ett 

mer effektivt sätt, (2) att inrikta kommissionens förhandsgranskning på 

stödärenden som har störst påverkan på den inre marknaden och stärka 

medlemsstaternas samarbete i samband med tillämpningen av reglerna om 

statligt stöd och (3) att rationalisera reglerna och möjliggöra snabbare, mer 

välgrundade och välunderbyggda beslut.262  

De kategorier av stöd som nu omfattas av gruppundantagsförordningen 

räknas upp i artikel 1 och består av tolv punkter. Alla är inte av intresse vid 

markexploateringar och behandlas därför inte vidare i detta arbete. Flera av 

kategorierna kan dock, i varierande grad, aktualiseras vid 

markexploateringsprojekt och förtjänar därför lite mer uppmärksamhet.263 

4.4.3 Markexploatering och gruppundantagsförordningen 

Avsnitt ett i gruppundantagsförordningen, artikel 13–16, reglerar regionalstöd. 

Många frågor under den specifika regleringen om regionalstöd har ingen närmare 

koppling till markexploateringar men i artikel 16 i gruppundantagsförordningen 

regleras regionalt stöd för stadsutveckling, vilket är relevant för syftet med 

avhandlingen. Stöd till stadsutvecklingsprojekt ska anses förenligt med den inre 

marknaden i enlighet med artikel 107.3 FEUF om kriterierna under artikel 16 i 

gruppundantagsförordningen uppfylls.  

En första förutsättning för att stödet ska vara undantaget från det generella 

förbudet är att det stadsutvecklingsprojekt som avses genomförs genom 

stadsutvecklingsfonder i ett stödområde. Vilka geografiska områden som är 

stödområden fastställs i en regionalstödskarta enligt definitionen i p. 27 artikel 2 

i gruppundantagsförordningen. Vidare ska projekten samfinansieras av de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna och stödja genomförandet av en 

strategi för integrerad, hållbar stadsutveckling. I artikel 16 i 

gruppundantagsförordningen ställs också upp en mängd regler om finansiering 

och hur stadsutvecklingsutvecklingsfonderna ska förvaltas. 

 
262 Se skäl 2 i kommissionens förordning 651/2014. 
263 För de kategorier som inte behandlas närmare, se artikel 1 i kommissionens förordning 

651/2014. För en grundlig genomgång av gruppundantagsförordningens alla kategorier se Säcker 

och Montag, 2016, s. 383–884. 
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Just beträffande regionalstöd ska också kommissionens riktlinjer för statligt 

regionalstöd för 2014–2020 beaktas vid tillämpningen av regelverket.264 

Riktlinjerna har betydelse såväl för tillämpning av regelverket generellt som för 

hur undantagen i gruppundantagsförordningen ska tillämpas.265 

I avsnitt två i gruppundantagsförordningen, artikel 17–24 regleras stöd till små 

och medelstora företag. Det är här fullt möjligt att något av de företag som kan 

bli föremål för stödåtgärder är inblandade i markexploateringsprojekt. Åtgärder 

som normalt skulle klassificeras som statsstöd enligt artikel 107.1 FEUF kan 

därmed vara tillåtna om förutsättningarna för undantag enligt avsnittet i 

gruppundantagsförordningen är uppfyllda. Är små eller medelstora företag 

inblandade i ett markexploateringsprojekt bör därför undantagsmöjligheten och 

de regler som styr detta uppmärksammas. Eftersom regelverket är generellt riktat 

mot stöd till små och medelstora företag och inte egentligen berör 

markexploateringsfrågor analyseras det inte närmare här. 

Möjligheten till investeringsstöd till energieffektivitetsprojekt i byggnader i 

artikel 39 i gruppundantagsförordningen kan vara av intresse i 

markexploateringsprojekt. Undantaget bygger på att det ska finnas en 

mellanhand, en energieffektivitetsfond eller annan finansiell intermediär, som tar 

emot stödet och helt och hållet överför det till de slutliga stödmottagarna som är 

fastighetens ägare eller hyresgäster. Vad som avses med energieffektivitetsfond 

och finansiell intermediär definieras i artikel 2 punkt 105 respektive punkt  

34 gruppundantagsförordningen. I likhet med stadsutvecklingsfonderna i artikel 

16 som nämnts ovan innehåller artikel 39 en mängd regler om förvaltning av 

energieffektivitetsfonderna och finansieringen av dessa. 

En annan åtgärd som undantas i gruppundantagsförordningen och som ofta 

kan vara intressant när det gäller kommunernas deltagande i exploateringsprojekt 

är stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur i 

artikel 55 i gruppundantagsförordningen. Här betonas i artikel 55.2 att 

infrastrukturen inte får användas enbart av en professionell idrottsutövare utan 

att den måste delas med andra för att stödåtgärder ska vara tillåtna.  

Stöd till idrottsinfrastruktur har prövats av kommissionen vid några tillfällen 

och kommissionen har då beaktat om stödet ansetts nödvändigt och 

proportionerligt och om en anläggning kunnat användas av allmänheten eller om 

den varit avsedd för en avgränsad grupp. Undantaget i 

gruppundantagsförordningen är i linje med kommissionens tidigare praxis.266  

 
264 Kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020, EUT 2013/C 209/01.  
265 Indén, 2013, s. 126. 
266 Säcker och Montag, 2016, s. 1505. Se även exempelvis kommissionens beslut 2013.05.15,  

2014/297/EU, p. 78–79 och kommissionens beslut 2013.05.02, 2013/452/EU, p. 62–63. 
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Vad gäller multifunktionell rekreationsinfrastruktur ska den, enligt artikel  

55.3. gruppundantagsförordningen bestå av anläggningar som uppfyller flera 

funktioner där kulturella tjänster och rekreationstjänster betonas.  

I artikel 55.4 gruppundantagsförordningen klargörs att tillträdet till båda 

typerna av anläggningar måste vara öppet för flera användare och ska beviljas på 

ett transparent och icke-diskriminerande sätt. 

För det fall ett koncessionssystem används för uppförande, uppgradering eller 

drift av en anläggning säger artikel 55.6 gruppundantagsförordningen att 

tilldelningen måste ske på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt 

och att tillämpliga upphandlingsregler måste beaktas. 

Den sista åtgärden av intresse för markexploateringar som undantas i 

gruppundantagsförordningen är investeringsstöd till lokal infrastruktur i artikel 

56. Artikeln är lite av en uppsamlingsreglering där det framgår av artikel 56.2 att 

den inte ska tillämpas på stödåtgärder till infrastruktur som reglerats tidigare i  

3 kap. i gruppundantagsförordningen eller för stöd till flygplatser och hamnar.  

Av artikel 56.3 gruppundantagsförordningen framgår att även denna 

infrastruktur ska göras tillgänglig för intresserade användare på ett öppet, 

transparent och icke-diskriminerande sätt. Om koncessioner används för drift av 

infrastrukturen ska den, enligt artikel 56.4, tilldelas på ett öppet, transparent och 

icke-diskriminerande sätt med beaktande av tillämpliga upphandlingsregler. 

Exempel på lokal infrastruktur som faller under artikel  

56 gruppundantagsförordningen kan vara promenadstigar, cykelvägar, 

utsiktspunkter, parkeringar och badplatser. Även om viss infrastruktur för 

turister skulle generera inkomster är den undantagen eftersom den inte anses 

påverka samhandeln så länge den är av enbart regionalt intresse och därmed bara 

attraherar turister från regionen.267 Infrastruktur som är avsedd och utformad för 

ett enskilt företag kan inte undantas enligt artikel 56.7.268 

Gruppundantagsförordningen medger således att stöd ges till vissa väl 

avgränsade typer av markexploateringsprojekt. Om projektet geografiskt inte 

befinner sig inom ett område för regionalstöd är det främst möjligheten till stöd 

för idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur i artikel  

55 i gruppundantagsförordningen som kan vara av intresse för den typ av 

markexploateringsprojekt som är i fokus för avhandlingen. För 

exploateringsprojekt med den utformning som anges i det inledande exemplet i 

avhandlingen är undantagsmöjligheterna, i övrigt, ytterst begränsade och 

gruppundantagsförordningen därmed sällan tillämplig. 

 
267 Säcker och Montag, 2016, s. 878–879. 
268 Säcker och Montag, 2016, s. 879. 
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4.5 Den svenska regleringen av stöd till individuella 

näringsidkare 

I det tidigare avsnittet om kommunal kompetens har frågor avseende 

kommunernas möjlighet att understödja enskilda näringsidkare berörts. 

Utgångspunkt har då tagits i den kommunala kompetensens räckvidd, det vill 

säga vad kommunen har rätt att ägna sig åt. 

Som framgått ovan är understöd till enskilda näringsidkare en fråga där den 

EU-rättsliga statsstödsregleringen kan tillämpas. Efter att Sverige, genom 

medlemskapet i EU, blivit bundna av EU-rättens statsstödsregler är det därmed 

klart att hela svaret på vad en kommun kan ägna sig åt inte längre ligger i hur den 

kommunala kompetensen enligt det svenska regelverket ska förstås. Den 

kommunala kompetensen kan bara sägas dra upp den yttre gränsen för vilka 

stödåtgärder som kan tillåtas. Skulle inga EU-rättsliga regler begränsa 

stödåtgärder kan kommunerna ändå inte vidta åtgärder som ligger utanför den 

kommunala kompetensen.  

Den svenska reglering som styr den kommunala kompetensen när det gäller 

understöd till näringsidkare är det specifika förbudet mot stöd till enskilda 

näringsidkare i 2 kap. 8 § KL. Även 3 kap. 6 § befogenhetslagen som reglerar 

kommunens möjlighet att tillgodose företags behov av lokaler kan vara aktuell 

när kommunal kompetens i markexploateringssituationer analyseras.269 

Inom den kommunala kompetensen ligger att kommunerna får ägna sig åt 

generellt näringslivsfrämjande åtgärder om de är av allmänt intresse och är i linje 

med lokaliseringsprincipen. Med stöd av detta kan alltså kommunen göra 

markaffärer som ett led i att främja lokalt näringsliv. För att gå från att generellt 

främja näringslivet till individuellt stöd krävs enligt 2 kap. 8 § KL synnerliga skäl. 

I förarbetena påpekas också att uttrycket synnerliga skäl kan komma att förändras 

över tid på grund av samhällsutvecklingen.270   

Även befogenhetslagen anger, i 3 kap. 6 §, att det ligger inom den kommunala 

kompetensen att kommunerna tillgodoser små företags behov av lokaler om 

åtgärderna inriktar sig på företagarkollektivet i allmänhet. När det gäller 

individuellt stöd används i befogenhetslagen uttrycket särskilda skäl istället för 

 
269 Förutom kommunallagens regler kan nämnas att hanteringen av återkrav av olagligt stöd 

återfinns i lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Lagen 

innehåller i huvudsak förfaranderegler för situationer där olagligt stöd utbetalats och 

återbetalning ska ske. Till den lagen finns även kompletterande bestämmelser i förordning 

(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
270 Proposition 1990/91:117, s. 152–153. 
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kommunallagens synnerliga skäl, vilket innebär att befogenhetslagen vidgar 

kommunernas möjlighet till stöd till enskilda näringsidkare i jämförelse med 

regleringen i kommunallagen. 271 Samtidigt finns i 1 kap. 3 § befogenhetslagen ett 

krav på affärsmässighet när det gäller att tillhandahålla lokaler för näringslivet, 

vilket medför att sådan verksamhet inte på ett generellt plan kan drivas och 

finansieras med skattemedel. 

Förhållandet mellan de begränsningar som föreskrivs i de EU-rättsliga 

reglerna och motsvarande begränsningar i den svenska regleringen är inte helt 

okomplicerat och frågan har nyligen behandlats såväl i slutbetänkandet från 

Utredningen om en kommunallag för framtiden som i efterföljande 

proposition.272 

Utredningen föreslog en del förändringar syftande till att förtydliga 

förhållandet mellan kommunallagen och EU:s statsstödsregler. Ett förslag var att 

befogenhetsreglerna i kommunallagen skulle kompletteras med en ny regel som 

skulle klargöra att de kommunala befogenheterna kan begränsas av EU:s 

statsstödsregler.273  

I propositionen till den nya kommunallagen hade hänvisningen till EU:s 

statsstödsregler tagits bort. Regeringen delade utredningens bedömning att 

kommunernas kompetens kunde påverkas av EU-rättens statsstödsregler. 

Eftersom det EU-rättsliga regelverket redan är bindande för kommunerna 

menade dock regeringen att det inte var nödvändigt med en särskild bestämmelse 

som ytterligare klargjorde förhållandet till EU-rätten.274  

Ett annat förslag från Utredningen om en kommunallag för framtiden var att 

införa ett målsättningsstadgande innebärande att kommunerna skulle förhålla sig 

konkurrensneutrala i förhållande till övriga marknadsaktörer. Tanken var att 

regleringen skulle ange färdriktningen för kommunal verksamhet och att en ökad 

medvetenhet om konkurrensfrågor skulle underlätta kommunernas efterlevnad 

av de EU-rättsliga statsstöds- och upphandlingsreglerna.275  

Inte heller detta förslag valde regeringen att föra vidare i propositionen. Skälen 

var bland annat att det, redan innan förslaget, fanns regler som innebar ett krav 

på ett neutralt förhållningssätt till näringslivet. Denna reglering, menade 

regeringen, måste anses vara känd av kommunerna och ytterligare reglering var 

 
271 Proposition 2008/09:21, s. 98–99. 
272 SOU 2015:24 och proposition 2016/17:171. 
273 SOU 2015:24, s. 449–451. 
274 Proposition 2016/17:171, s. 152. 
275 SOU 2015:24, s. 466. 
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därmed inte nödvändig. Eftersom målsättningsbestämmelsen inte avsågs vara 

bindande menade regeringen att den också kunde leda till oklarheter.276 

Någon förändring i den svenska regleringen av kommunernas möjlighet att 

understödja individuella näringsidkare blev därmed inte aktuell utan förhållandet 

mellan svensk rätt och EU-rätt får analyseras utifrån etablerade regler i 

kommunallagen och annan relevant lagstiftning. 

4.5.1 Kommunalrättsliga utgångspunkter 

En första förutsättning för att kommunerna över huvud taget ska kunna välja att 

vidta en åtgärd som innebär ett ekonomiskt understöd är att de själva bestämmer 

över hur olika delar av den kommunala verksamheten ska finansieras. 

Huvudregeln är enligt 14 kap. 4 § RF att kommunerna får ta ut skatt för skötseln 

av sina angelägenheter. På motsvarande sätt får kommunerna ta ut avgifter för 

tjänster och nyttigheter de tillhandahåller enligt 2 kap. 5 § KL. Regleringen 

innebär att kommunerna själva avgör hur verksamheten ska finansieras. I 

enlighet med denna princip, den så kallade underskottsprincipen, kan 

kommunerna välja att lägga sig mellan en helt skattefinansierad verksamhet och 

en helt avgiftsfinansierad verksamhet.277 

Att kommunerna själva väljer hur de vill finansiera sin verksamhet kommer 

också till uttryck i den så kallade självkostnadsprincipen som finns reglerad i 

2 kap. 6 § KL. Där slås fast att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än vad 

som svarar mot kostnaden för den tjänst eller nyttighet som tillhandahållits. 

Något hinder mot att ta ut lägre avgifter än kostnaderna finns dock inte, vilket 

innebär att underskottet kan finansieras genom skatter.278 

Det finns således inget kommunalrättsligt hinder mot att en kommun, med 

hänvisning till underskottsprincipen och självkostnadsprincipen, bedriver viss 

verksamhet utan att kostnadstäckningen är fullständig. Principerna medger 

därmed att kommunerna, helt eller delvis, skattesubventionerar viss verksamhet 

även om den bedrivs i konkurrens med privata aktörer.279  

Den kommunala markpolitiken och de markaffärer den föranleder skulle 

kunna hämmas av självkostnadsprincipen på så vis att markaffärerna inte får 

generera vinst. Kommunernas markaffärer anses dock ingå i den kommunala 

medelsförvaltningen och de förväntas då bedrivas i linje med reglerna i 11 kap 

 
276 Proposition 2016/17:171, s. 154. 
277 Indén, 2013, s 250–251, Bohlin, 2016, s. 202. 
278 Indén, 2013, s 251, Bohlin, 2016, s. 130–133. 
279 Indén, 2013, s 252. 
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kommunallagen vilket innebär att verksamheten ska ha en god ekonomisk 

hushållning och tillgodose krav på god avkastning.280 Självkostnadsprincipen 

hindrar således inte att de kommunala markaffärerna genererar vinst.  

Det finns heller inga principiella hinder mot att en kommun köper in mark till 

överpris eller säljer mark till underpris och istället täcker delar av kostnaden med 

skattemedel. Att kommunerna ändå är förhindrade att skattesubventionera 

individuella exploatörer i denna typ av verksamhet beror på att individuellt stöd, 

som utgångspunkt, är förbjudet i enlighet med reglerna i kommunallagen och 

befogenhetslagen och EU-rättsligt genom statsstödsreglerna i FEUF.281  

En metod för att strukturerat jämföra regleringen av stöd till enskilda 

näringsidkare i 2 kap. 8 § 2 st. KL med EU-rättens statsstödsregler i art.  

107.1 FEUF är att utgå från de rekvisit som finns i respektive reglering. Eftersom 

EU-rätten syftar till att reglera samarbetet inom unionen och kommunallagen 

riktar in sig på svenska förhållanden kommer helt naturligt vissa rekvisit inte att 

vara relevanta att jämföra. 

I tidigare avsnitt om de allmänna förutsättningarna för EU:s statsstödsregler 

angavs de kumulativa rekvisit som uttryckligen framgår av artikel 107.1 FEUF. 

För att en åtgärd ska kunna betecknas som ett statsstöd i EU-rättslig mening 

krävs att (1) stödet ska ges av medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, 

(2) stödet ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen, (3) stödet ska 

gynna vissa företag eller viss produktion och (4) stödet ska påverka handeln 

mellan medlemsstaterna. Som en inledande förutsättning, eller ett inledande 

rekvisit, analyserades också själva stödbegreppet.  

Regleringen av individuellt stöd till näringsidkare i 2 kap. 8 § KL är utformad 

som ett undantag från kommunernas befogenhet att allmänt främja näringslivet 

i kommunen. Utgångspunkten är alltså att stödet ges av en kommun eller ett 

landsting. För att stöd ska få riktas individuellt till enskilda näringsidkare krävs 

att synnerliga skäl föreligger. För jämförelsen med rekvisiten i artikel 107.1 FEUF 

kan kommunallagens reglering av individuellt stöd brytas ned i tre rekvisit som 

även dessa är kumulativa. Av paragrafen framgår att, (1) stödet ska ges av 

kommun eller landsting, (2) mottagare av stödet är en enskild näringsidkare och 

(3) synnerliga skäl föreligger. 

Innan de individuella rekvisiten jämförs behöver själva stödbegreppet 

analyseras närmare. Den EU-rättsliga betydelsen har utretts ovan i avsnitt 4.3.1. 

Frågan här blir hur begreppet stöd ska förstås ur ett nationellt kommunalrättsligt 

perspektiv. 

 
280 Se Indén, 2008, s. 58 och Örnberg, 2014, s. 253. 
281 Se Lindquist med flera, 2016, s. 397–399. 
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4.5.2 Stödbegreppet i kommunallagens regler om näringsverksamhet 

Att stödbegreppet i den EU-rättsliga praxisen getts en tämligen vidsträckt 

innebörd har behandlats ovan. Vad som avses med stöd i kommunallagen är inte 

särskilt väl beskrivet i förarbetena men har däremot behandlats åtskilliga gånger 

i domstol. I propositionen till kommunallagen berördes inte uttryckligen vad som 

avsågs med begreppet stöd.282 Betänkandet från 1988 års 

kommunallagskommitté utredde inte heller på ett tydligt sätt vad som menades 

med begreppet stöd.283 Av förarbetena går dock att sluta sig till att vissa åtgärder 

ses som stöd genom att utgå från vilka åtgärder som anges som tillåtna när de 

görs med generellt näringslivsfrämjande inriktning.  

En åtgärd som pekas ut som möjlig på ett allmänt näringslivsfrämjande plan 

är att kommunen kan föra en generell lågprislinje vid markupplåtelser till 

näringslivet. Några individuella prisförmåner får dock inte förekomma.284 Att 

sälja mark till underpris där priset understiger den normala prisnivån kommunen 

håller är således en stödåtgärd i kommunallagens mening. 

Att tillhandahålla mark och lokaler för näringslivet är också en stödåtgärd som 

är tillåten om den är generellt riktad. För mark nämns i förarbetena att åtgärder 

kommunen kan vidta är att förbereda vatten, avlopp och vägar så att marken är 

byggklar. Beträffande lokaler framhålls att dessa måste vara avsedda för hantverk 

eller mindre industri och riktas mot detta företagarkollektiv i allmänhet.285 I 

kommunallagens stödbegrepp inryms därmed även faktiska åtgärder i form av 

anläggningsarbeten eller byggverksamhet. 

Övriga exempel som anges i aktuella förarbeten tar sikte på ett mer tydligt 

ekonomiskt stöd där kommunen av någon anledning stöttar viss verksamhet 

genom att tillskjuta medel.286 

Frågan om vilka åtgärder som kan utgöra stöd har även behandlats innan 1991 

års kommunallag. I samband med att kommunala kompetensfrågor utreddes av 

Utredningen om kommunal kompetenslagstiftning gjordes en grundlig 

genomgång av frågorna. Förutom de stödåtgärder som redogjorts för ovan tog 

denna utredning i sitt betänkande upp aktieteckning, köp av mark till överpris, 

köp av mark i syfte att sedan överlåta till underpris och köp av maskiner för 

 
282 Proposition 1990/91:117, s. 152–153. 
283 SOU 1990:24, s. 76–77. 
284 Proposition 1990/91:117, s. 34, SOU 1990:24, s. 173. 
285 Proposition 1990/91:117, s. 152, SOU 1990:24, s. 173–174. 
286 Proposition 1990/91:117, s. 152–153, SOU 1990:24, s. 173–176. 
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uthyrning eller försäljning.287 I den äldre praxis som redogörs för nedan utvecklas 

dessa punkter något. 

Den praxis som finns rörande kommunala stödåtgärder till näringslivet både 

bekräftar det som går att utläsa från förarbeten och ger viss ytterligare ledning till 

hur stödbegreppet ska förstås i kommunalrättsligt sammanhang. 

I RÅ 2010 ref. 119 (I) hade Karlskrona kommun ingått ett avtal med en 

exploatör innehållande såväl en fastighetsöverlåtelse som andra åtaganden mellan 

parterna. Exploatören skulle bland annat sanera mark mot ersättning av 

kommunen och utföra vissa bygg- och anläggningsarbeten som även dessa delvis 

skulle finansieras av kommunen. I HFD:s prövning bedömdes kommunens 

beslut att godkänna avtalet, särskilt med hänsyn till att konkurrerande bud lagts 

och att det saknats oberoende värdering av fastigheten, som ett individuellt riktat 

stöd. Som det får förstås har HFD därmed sett själva tilldelandet av kontraktet i 

sig som en stödåtgärd.  

I RÅ 2010 ref. 119 (II) var det fråga om ett bytesavtal mellan Årjängs kommun 

och en fysisk person där klagande part menade att kommunen förvärvat en 

fastighet till för högt värde och sålt en fastighet till för lågt värde. HFD menade 

att det inte, av vad som anförts i målet, framgick att kommunens transaktion 

innefattat ett individuellt stöd. Även om Årjängs kommun därmed inte ansågs ha 

vidtagit en otillåten individuell stödåtgärd bekräftades i målet att 

underprissättning vid försäljning kan utgöra en individuell stödåtgärd vilket, som 

nämnts ovan, togs upp som exempel redan i förarbetena till äldre 

kommunallagen.288 En logisk följd av att försäljning till underpris skulle kunna 

utgöra en stödåtgärd blir att även inköp till överpris skulle kunna ses som en 

stödåtgärd. 

Stockholms kommun hade i RÅ 2010 ref. 100 beslutat sig för att avveckla en 

kommunal hemtjänstverksamhet. Verksamheten skulle tas över av en privat 

aktör och avvecklingen skedde under villkoret att den privata aktören skulle ges 

tillstånd att bedriva verksamheten. Den privata aktören skulle med avvecklandet 

få ta över kommunens cirka 300 brukare plus personal. Ersättningen till 

kommunen från den privata aktören innefattade bara värdet av de inventarier 

som övertogs och ingen hänsyn togs till värdet av den inarbetade verksamheten. 

Stödåtgärden i fallet var således en underprisöverlåtelse eftersom värderingen av 

verksamheten inte tagit hänsyn till dess totala värde och därmed inte utförts 

korrekt.  

 
287 SOU 1982:20, s. 69–70. 
288 Proposition 1990/91:117, s. 34 och SOU 1990:24, s. 173. 
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I RÅ 2000 ref. 1 hade Hallstahammars kommun ingått ett borgensåtagande 

för ett lån till ett kommunägt bolag syftande till att finansiera ombyggnation av 

lokaler som skulle hyras ut till ett privat bolag. I prövningen kom kammarrätten 

fram till att borgensåtagandet inte kunde anses allmänt främja näringslivet i 

kommunen utan att det var fråga om individuellt inriktat stöd. HFD gjorde 

samma bedömning. Ett kommunalt borgensåtagande kan därmed även det ses 

som en stödåtgärd i kommunallagens mening.  

Praxis från tiden innan 1991 års kommunallag kan också ge vägledning vad 

gäller stödbegreppet trots att motsvarande regler inte fanns i äldre kommunallag. 

De regler som infördes med 1991 års kommunallag ger uttryck för den praxis 

som då fanns på området utom avseende begreppet synnerliga skäl som 

behandlas nedan i avsnitt 4.5.6.289 

Beträffande lokalförsörjning för näringslivet finns ett flertal fall som 

förtydligar vilka åtgärder som kan ingå i stödbegreppet. Att uppförande av 

byggnad för huvudsakligen ett enda företag kan föras in under begreppet stöd 

har konstaterats ovan. Detsamma gäller enligt äldre praxis när kommunen 

förvärvat byggnad för att huvudsakligen hyra ut eller på annat sätt upplåta den 

till ett visst företag.290 

Att kommunen förvärvar en fastighet utan att kunna visa något egentligt 

behov av den kan också vara en åtgärd som ryms i stödbegreppet.291 

Det finns också ett antal äldre fall där kommunen har tagit på sig enskilda 

företags skyldigheter att uppföra byggnad eller annan anläggning exempelvis 

skyddsrum, reningsverk eller gödselbassäng. För att inte uppförandet av 

anläggningen ska falla in under begreppet stöd krävs då att kommunen har full 

kostnadstäckning för åtgärden.292 

I ett annat äldre fall hade en kommun bildat en stiftelse för att tillhandahålla 

lokaler för industri och hantverk. När stiftelsen sedan hade hyresbefriat ett 

företag som ville etablera sig på orten täckte kommunen upp för hyresförlusten. 

HFD menade att en sådan kostnadstäckning var att anse som en otillåten 

stödåtgärd och således hörde hemma under begreppet stöd.293  

Även i situationer som inte har någon direkt eller indirekt koppling till mark- 

eller lokalfrågor har stödbegreppet behandlats flitigt i svensk praxis.  

 
289 SOU 1990:24, s. 172, se även Lindquist med flera, 2016, s. 377. Praxissammanställningen är 

hämtad från SOU 1982:20, s. 72–75. 
290 Se exempelvis RÅ 1973 C 176 och RÅ 1973 A 52. 
291 Se exempelvis RÅ 1971 C 316 och RÅ 1965 I 144. 
292 RÅ 1970 C 456, RÅ 1977 Ab 463, RÅ 1976 ref. 47. 
293 RÅ 1967 K 1477. 
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Det finns en mängd äldre fall som har att göra med kommunalt stöd till att 

anordna någon form av marknadsplats. Här har domstolsprövningen ofta 

inneburit att åtgärden inte har ansetts utgöra ett otillåtet stöd. Förklaringen är 

den uråldriga befogenheten för kommunen att anordna marknadsplats.294 

Åtgärderna har oftast varit olika former av ekonomiskt bidrag och praxis kan inte 

sägas ge någon ytterligare belysning av stödbegreppet. 

Stöd till en viss bransch har prövats i äldre praxis. Här har domstolarna 

kommit fram till att branschstöd kan vara en åtgärd som inte är att se som stöd 

om det är mer fråga om allmän rådgivning till exempelvis jordbrukarna i 

kommunen.295 Mer direkta ekonomiska bidrag till viss bransch har däremot, i 

praxis, setts som stöd.296 När det gäller stöd till mer hemslöjdsliknande 

verksamhet har HFD varit mer tillåtande.297 Branschstöd kan således vara en 

åtgärd som ryms under stödbegreppet även om kommunerna, under vissa 

speciella omständigheter, kan agera utan att åtgärden nödvändigtvis klassificeras 

som stöd. 

En stor mängd äldre avgöranden tar sikte på verksamheter med anknytning 

till befintlig kommunal verksamhet. Vad gäller själva stödbegreppet och vilka 

åtgärder som kan sägas rymmas i det, tillför dessa avgöranden inte mycket nytt. 

De handlar i stor utsträckning om åtgärder som innebär olika typer av 

engagemang i verksamheter som normalt inte faller inom den kommunala 

kompetensen. Åtgärderna är därmed normalt att hänföra till sådant som ryms 

under stödbegreppet men frågan är om de ändå kan tillåtas på grund av 

anknytningen till annan kommunal verksamhet.298 

Även den praxis som rör bortfall av enskild service och åtgärder för att lindra 

problem med arbetslöshet ger mycket begränsat ljus över själva stödbegreppet 

av samma skäl som anförts i föregående stycke. Åtgärderna i sig hör hemma 

under begreppet stöd, frågan i prövningen har varit om dessa ändå varit ursäktliga 

med tanke på syftet.299 

Sammantaget kan sägas att stödbegreppet är väldigt öppet både i den 

kommunalrättsliga regleringen och i den EU-rättsliga. Att försöka sig på någon 

mer avgränsad definition av vilka åtgärder som ryms under begreppet är knappast 

möjligt utan riskerar snarare att öppna upp för möjligheten att en åtgärd inte 

anses utgöra stöd eftersom den inte ryms i den definitionen. Alla åtgärder som 

 
294 SOU 1982:20, s. 77. 
295 RÅ 1974 ref. 33. 
296 Se exempelvis RÅ 1976 ref. 47 och RÅ 1974 A 1290. 
297 RÅ 1974 A 1044. 
298 SOU 1982:20, s. 79–84.  
299 SOU 1982:20, s. 84–90. 
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på något vis förbättrar eller har potential att förbättra mottagarens ekonomiska 

ställning kan ses som en stödåtgärd enligt både nationell kommunalrättslig 

reglering och den EU-rättsliga motsvarigheten. 

4.5.3 Stöd ges av stat, kommun eller med statliga medel 

EU-rättsligt har frågan om ett stöd kan anses komma från det allmänna eller från 

allmänna medel väckt relativt stor uppmärksamhet och prövats i ett antal 

avgöranden som redogjorts för ovan. Det aktuella rekvisitet i artikel 107.1 FEUF 

är att stödet ska ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Motsvarande 

rekvisit i 2 kap. 8 § KL är en stödåtgärd genomförd av kommun eller landsting. 

En fråga som har prövats av EU-domstolen är hur direkt kopplingen mellan 

det allmänna och stödmottagaren måste vara för att åtgärden ska kunna anses 

vara ett stöd enligt regleringen i FEUF.300  

Liknande aspekter var föremål för prövning i RÅ 1983 2:56. I målet hade 

Stockholms läns landsting beslutat att inrätta ett regionalt utvecklingsbolag. Den 

verksamhet bolaget enligt bolagsordningen skulle bedriva var bland annat att 

stimulera tillkomst och utveckling av affärs- och industriell verksamhet i 

Stockholms län. HFD konstaterade att ett allmänt främjande av näringslivet låg 

inom den kommunala kompetensen. Det faktum att verksamheten bedrevs 

genom ett bolag förändrade inte detta utan kommunen måste, för att hålla sig 

inom gränsen, se till att bolagsordningen begränsade verksamheten till tillåtna 

åtgärder. 

Kreditgarantier är ett annat område som har varit i fokus i ett antal EU-

rättsliga avgöranden.301 Liknande frågor har prövats även med utgångspunkt i 

kommunallagens befogenhetsregler. I RÅ 2000 ref. 1, som refererats ovan, hade 

Hallstahammars kommun ingått ett borgensåtagande för ett lån till ett 

kommunägt bolag syftande till att finansiera ombyggnation av lokaler som skulle 

hyras ut till ett privat bolag. Borgensåtagandet fanns överskrida kommunens 

befogenheter eftersom det var fråga om individuellt inriktat stöd.  Att ett 

kommunalt borgensåtagande i sig utgjorde stöd från kommunen som gick att 

likställa med ett ekonomiskt bidrag ifrågasattes inte av parterna i målet.  

I ett äldre fall, RÅ 1974 A 1044, kom däremot HFD fram till att ett kommunalt 

borgensåtagande låg inom kompetensen trots att åtagandet ingicks till förmån för 

ett enskilt företag. Avgörande här var att företaget var verksamt inom hemslöjd 

 
300 Se exempelvis mål C-303/88, ENI-Lanerossi och mål C-305/89, Alfa Romeo. 
301 Se mål C-200/97, Ecotrade och förenade målen T-204/97 och T-270/97, EPAC mot 

kommissionen. 
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och att stödet antogs kunna gynna hemslöjden och med det kulturlivet i 

kommunen. 

Angränsande till kreditgarantier är kreditförsörjning inom kommunerna. 

Frågan har prövats i RÅ 1994 ref. 65 där ett antal kommuner och landsting 

tillsammans genom en ekonomisk förening hade bildat ett aktiebolag för att 

förmedla krediter till medlemmarna. En förutsättning för medlemskap var att 

den kommun som ville medverka skulle teckna en solidarisk borgen tillsammans 

med övriga medlemmar. HFD fann verksamheten i det gemensamma bolaget 

kompetensenlig och det borgensåtagande som kommunen ingått låg därmed 

också inom den kommunala kompetensen. 

Inom EU-rätten har frågan om skattelättnader ska ses som stödåtgärd med 

allmänna medel prövats, men då har fokus varit mer riktat mot snedvridning av 

konkurrensen mellan medlemsländerna. De skattelättnader som prövats har av 

EU-domstolen jämställts med stöd eftersom de medfört minskade intäkter till 

det allmänna.302 Beskattningen av företag kan inte på det sättet påverkas av 

kommunerna men angränsande frågor om lättnader har berörts i 

kommunalrättslig praxis i fråga om kommunala avgiftstaxor. De rättsfall som 

finns är äldre än 40 år och de områden som där prövats har därefter genomgått 

stora reformer avseende den rättsliga regleringen. Det är därför svårt att se något 

område där kommunerna idag skulle kunna gynna vissa näringsidkare eller viss 

bransch genom lättnader av avgifter.303 

Att en kommun driver en lågprispolitik och säljer mark till näringslivet till ett 

lägre pris än vad som är marknadsmässigt motiverat är, som nämnts ovan, tillåtet 

så länge inte individuella företag gynnas. En jämförelse med de skattelättnader 

som prövats i EU-rätten kan här lätt göras på så sätt att kommunen, genom att 

sälja billigt, går miste om intäkter. Även enligt kommunallagen kan det ses som 

ett stöd från kommunen om det låga priset gynnar ett enskilt företag. Det 

föreligger inte någon egentlig skillnad mot EU-rätten i det avseendet. En rabatt i 

någon form ses således även kommunalrättsligt som ett stöd som ges av det 

allmänna om den är individuellt inriktad.304 

4.5.4 Stödet snedvrider konkurrensen 

Åtgärder som i någon mening snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad är 

i ständigt fokus för EU-domstolens prövning. Eftersom hela tanken med den 

 
302 Se förenade målen C-182/03 och C-217/03, Belgien mot kommissionen. 
303 Se Lindquist med flera, 2016, s. 397–399. 
304 Se Lindquist med flera, 2016, s. 397–399 beträffande lagligheten i att bedriva en lågprispolitik 

i markfrågor. 
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inre marknaden bygger på att lika förutsättningar ska råda mellan 

medlemsländerna för en rättvis konkurrens är det naturligt att frågan blir viktig. 

Kommunalrättsligt är snedvriden konkurrens inte lika brännbart. På 1940-talet 

diskuterades frågan i Kommunallagskommitténs betänkande där främst 

konkurrens mellan kommuner berördes. Det förekom enligt betänkandet att 

kommuner subventionerade industriföretag genom kontanta flyttbidrag, 

bekostande av vägar och ledningar med mera för att locka dem att etablera sig i 

kommunen. I betänkandet konstaterades att praxis varit restriktiv till den typen 

av understöd.305 I den efterföljande propositionen menade departementschefen 

att det var ett riksintresse att näringslivet etableras där det är mest ändamålsenligt 

och att konkurrens mellan kommunerna genom kommunal subventionering 

därför inte borde vara tillåtet.306 

Även i senare förarbeten har konstaterats att näringslivspolitiken på ett 

övergripande plan är statens ansvar och att det därmed är en statlig uppgift att 

medverka till en lämplig lokalisering av näringslivet.307 De eventuella kommunala 

subventioner som idag sker torde snarare påverka konkurrensen mellan företag 

än mellan kommunerna.308  

Så sent som 2015 var den kommunalrättsliga regleringen av konkurrensen i 

fokus igen när Utredningen om en kommunallag för framtiden lade fram sitt 

slutbetänkande. Utredningen föreslog där att det i kommunallagen skulle föras in 

ett målsättningsstadgande om att kommuner och landsting ska verka för att 

uppträda konkurrensneutralt när de agerar på en marknad. Utredningens förslag 

vann, i den delen, inte regeringens gehör och det kom inte att föras vidare i 

propositionen. Regeringen menade att redan befintliga regler medförde krav på 

neutralt förhållningssätt till näringslivet och vidare att en regel som inte var 

rättsligt bindande, som den föreslagna målsättningsbestämmelsen, kunde leda till 

oklarheter.309 

4.5.5 Stödet gynnar vissa företag, enskild näringsidkare eller viss produktion 

Beträffande näringsidkarbegreppet i 2 kap. 8 § KL finns det skäl att peka på 

skillnader mot det EU-rättsliga företagsbegreppet i artikel 107.1 FEUF.  Som 

nämnts tidigare har begreppet företag, i EU-domstolens praxis, definierats som 

 
305 SOU 1947:53, s. 78. 
306 Proposition 1948:140, s 78. 
307 Proposition 1990/91:117, s. 32. 
308 Se Indén, 2013, s. 254. 
309 SOU 2015:24, s. 454–467 och proposition 2016/17:171, s. 154. 
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enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av finansieringsform 

och hur enheten klassificerats rättsligt i den nationella lagstiftningen.310  

Det kommunalrättsliga näringslivsbegreppet är mer svårtolkat. 2 kap. 7 § KL 

ger kommuner och landsting befogenhet att driva näringsverksamhet om den 

drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 

eller tjänster åt kommunmedlemmarna. Trots regleringen kvarstår problemet 

med att gränsen mellan den kommunala sektorn och det som vanligtvis avses 

med näringslivet inte är tydlig. Eftersom kommunerna har befogenhet att vara 

verksamma även inom områden där det finns konkurrens från privata 

näringsidkare innebär det att en del av näringslivet är öppet för kommunal 

verksamhet. Vanliga exempel på områden där kommunerna bedriver 

affärsverksamhet är inom kommunikationer och energiförsörjning.311 

Förutom den sektor av näringslivet där det således finns möjlighet för 

kommunerna att verka inom sin kompetens finns även en sektor som normalt är 

förbehållen den enskilda näringsverksamheten. Där kan bara kommunal 

affärsverksamhet bedrivas under mycket speciella omständigheter. Exempel på 

detta så kallade egentliga näringslivet är industriproduktion.312 

Det faktum att kommunerna har kompetens att bedriva näringsverksamhet 

behöver vägas in när kommunallagens regler om allmänt främjande av 

näringslivet och stöd till enskilda näringsidkare analyseras. I kommunallagens 

förarbeten utreddes inte begreppen närmare men regeringen menade att den 

föreslagna regleringen skulle inta samma restriktiva hållning beträffande stöd till 

näringslivet som EU:s regelsystem. För att kommunallagens reglering ska kunna 

sägas vara i linje med den EU-rättsliga borde därmed begreppet enskild 

näringsidkare ges samma innebörd som begreppet företag i artikel  

107.1 FEUF.313  

Som ovan nämnts har företagsbegreppet getts en tämligen vid tolkning EU-

rättsligt, där alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet innefattas. 

Kommunalrättsligt har näringsidkarbegreppet tidigare kunnat förstås som 

snävare vilket inneburit att det kommunalrättsligt torde ha varit möjligt att stödja 

kommunala bolag eftersom de inte räknats in i under begreppet näringsidkare. I 

 
310 Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01), 2.1, p. 7–8, se exempelvis mål 

C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., p. 107. 
311 Se Indén, 2008, s. 42 och Lindquist med flera, 2016, s. 379–380, som båda utförligt analyserar 

gränserna mellan kommunal verksamhet och det egentliga näringslivet. 
312 Lindquist med flera, 2016, s. 379. 
313 Se Indén, 2013, s. 254. 
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såväl förarbeten som praxis är det dock tydligt att kommunallagen ska anpassas 

till EU-rätten och att de EU-rättsliga statsstödsreglerna är bindande för 

kommunerna.314  

Den praktiska betydelsen av att kommunallagens näringsidkarbegrepp är 

snävare än det EU-rättsliga företagsbegreppet ska därmed inte överskattas 

eftersom de EU-rättsliga stödreglerna ska tillämpas inom unionen. Den lättnad 

som kommunallagen medger just med avseende på skillnaden i begreppen 

medför därmed i princip inte att kommunerna har större möjligheter att rikta 

stöd till näringsverksamhet som bedrivs i kommunal regi. Sådant stöd kan alltid 

angripas med det EU-rättsliga regelverket.315  

Undantagsmöjligheterna för stödåtgärder är större inom EU-rätten än inom 

kommunalrätten.316 Ett exempel som nämnts ovan är den de minimis-regel som 

kommissionen infört för att undvika att mycket små stöd också ska träffas av 

artikel 107.1 FEUF.317 Någon motsvarande reglering finns inte i kommunallagen, 

vilket innebär att stöd som är så små att de tillåts i enlighet med den EU-rättsliga 

regleringen ändå omfattas av kommunallagens stödregler. Inom det område som 

är undantaget från EU-rättens stödregler har alltså kommunerna möjlighet att 

utnyttja den skillnad som finns mellan kommunallagens näringsidkarbegrepp och 

EU-rättens företagsbegrepp till att understödja verksamheter som skulle träffas 

av EU-rättens regler om stödet var över den uppställda gränsen. Någon konflikt 

mellan EU-rättens stödregler och den svenska motsvarigheten medför dock inte 

detta genom att regelverken, då en stödåtgärd tillåts EU-rättsligt genom 

beloppsgränserna, inte är parallellt tillämpliga. 

Eftersom det är klart att EU-rätten är tillämpbar även på stödåtgärder som 

kan vara tillåtna kommunalrättsligt ligger det potentiella problemet i skillnaden 

mellan kommunallagens näringsidkarbegrepp och EU-rättens företagsbegrepp 

snarare i risken för förvirring och därmed risk för beslut om felaktiga 

stödåtgärder i kommunerna. Utredningen om en kommunallag för framtiden 

föreslog i sitt slutbetänkande att det skulle förtydligas i kommunallagen att de 

kommunala befogenheterna kunde begränsas av bestämmelser om statsstöd.318 

Regeringen instämde inte i utredningens förslag utan menade att eftersom det 

EU-rättsliga regelverket redan är bindande för kommunerna var det inte 

 
314 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6345-15, proposition 1990/91:117, s. 141 och proposition 

2016/17:171, s. 152. 
315 Indén, 2013, s. 255. Se även avsnitt 4.6 nedan. 
316 Se exempelvis SOU 2015:24, s. 420. 
317 Artikel 3, Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 
318 SOU 2015:24, s. 38 och 449–450. 
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nödvändigt med en särskild bestämmelse som ytterligare klargjorde förhållandet 

till EU-rätten.319 

4.5.6 Synnerliga skäl enligt kommunallagen 

Som visats ovan motsvaras ett flertal av kommunallagens rekvisit i 2 kap. 8 § 

relativt väl av rekvisit i den EU-rättsliga regleringen. Den möjlighet som 

kommunallagen ger att stödja enskilda näringsidkare med hänvisning till 

synnerliga skäl skiljer sig dock från EU-rätten där motsvarande undantag inte 

finns. 

I propositionen till 1991 års kommunallag gavs några exempel på vad som 

kunde avses med synnerliga skäl och som därmed skulle möjliggöra ett stöd från 

det allmänna till individuella näringsidkare. Anknytning till befintlig och erkänd 

kommunal verksamhet var ett sådant exempel då det kunde te sig opraktiskt eller 

verklighetsfrämmande att inte tillåta verksamheten. Som exempel angavs 

stuveriverksamhet i kommunägda hamnar, förädling och försäljning från 

kommunägda grustag eller plantskoleväxter från stadsträdgårdar.320 

En annan typ av stödåtgärder som nämndes i propositionen var insatser för 

att understödja näringslivet när ett visst serviceområde faller bort i exempelvis 

glesbygd. Exempel på områden som räknades upp var livsmedelsaffärer, 

bensinstationer och hotellverksamhet.321 

Åtgärder för att motverka rådande eller befarad arbetslöshet hade innan  

1991 års kommunallag kunnat åberopas som skäl för ingrepp i näringslivet men 

i propositionen togs sådana insatser inte upp som exempel på synnerliga skäl. 

Med hänvisning till en ny proposition om näringspolitik menade regeringen att 

kommunalt företagsstöd och liknande vid fortsatt strukturomvandling av landets 

ekonomiska resurser inte längre var lämpligt. Samtidigt betonades att vad som 

skulle ligga i begreppet synnerliga skäl var beroende av samhällsutvecklingen.322 

Arbetslöshet och synnerliga skäl prövades i RÅ 1993 ref. 98, där ett 

trähusföretag hade försatts i konkurs. I det rekonstruktionsförslag som 

konkursförvaltaren lade fram var en beståndsdel ett kommunalt borgensåtagande 

för ett lån om 3 000 000 kr. Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade att 

teckna borgen för det aktuella lånet. Kommunen motiverade beslutet med att det 

förelåg risk för omfattande arbetslöshet i kommunen om företaget med 

 
319 Proposition 2016/17:171, s. 154. 
320 Proposition 1990/91:117, s. 152–153. 
321 Proposition 1990/91:117, s. 152–153. 
322 Proposition 1990/91:117, s. 153. 
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85 anställda försattes i konkurs. Vid kommunens beslut spelade även in att 

försvaret vid den tiden också omstrukturerade i Eksjö med ett klart minskat antal 

arbetstillfällen som följd. 

Kammarrätten, vars dom sedan fastställdes av HFD, tog avstamp i 

förarbetena till kommunallagen och hänvisade i domen till att frågan om 

kommunernas möjlighet att lämna stöd med hänvisning till risk för arbetslöshet 

hade diskuterats innan 2 kap. 8 § KL fick sin utformning. I avgörandet framhölls 

att förarbetena inte lämnade utrymme för stöd för att motverka arbetslöshet och 

att det gällde även för branscher som, liksom trähusbranschen, genomgick 

strukturomvandling. Trots att Eksjö kommun hade en besvärande 

arbetslöshetssituation menade kammarrätten därför att det inte förelåg synnerliga 

skäl för den kommunala stödåtgärd kommunen vidtagit.  

Även i RÅ 2000 ref. 1, som berörts ovan, är arbetslöshetssituationen en faktor. 

Hallstahammars kommun hade i fallet tecknat en kommunal borgen för 

finansiering av lokaler. Kommunen hade bland annat anfört att projektet var 

viktigt för arbetsmarknadssituationen i kommunen, att det sysselsatte 

62 personer och att det hade medfört viss inflyttning till kommunen. 

Kammarrätten, vars dom även här fastställdes av HFD, menade att det inte var 

visat att beslutet om borgensåtagande hade sådan betydelse för sysselsättningen 

i kommunen att det, tillsammans med övriga omständigheter som åberopats, 

innebar att kravet på synnerliga skäl var uppfyllt. 

I praxis finns stöd till hotellrörelse prövat i RÅ 1995 ref. 98. 

Kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun hade i fallet beslutat om stöd till 

hotell- och restaurangrörelse i centrala Ödeshög. Kommunen motiverade 

beslutet med att det aktuella hotellet var det enda i centrum och att alternativen 

fanns åtta respektive tio kilometer bort och inte höll samma standard. 

Kommunen menade att det centralt belägna hotellet fyllde näringslivets behov 

och hade en allmännyttig funktion i kommunen. HFD hänvisade till 

propositionen till 1991 års kommunallag och menade att den hotell- och 

restaurangverksamhet som målet avsåg inte skulle ha kommit till stånd utan stöd 

från kommunen. Stödet stred därmed inte mot reglerna i 2 kap. 8 § KL. 

I äldre praxis finns avgöranden med fokus på bortfall av enskild service som 

kan vara till viss ledning. Regleringen av området i 1991 års kommunallag syftade 

inte till att vidga den kommunala kompetensen på området, vilket torde göra 

äldre avgöranden tillämpliga i vart fall beträffande just frågan om bortfall av 

service. Beträffande åtgärder för att lindra arbetslöshet och strukturomvandling 

bör äldre praxis behandlas med försiktighet, eftersom det här kan ses en tydlig 
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ambition att begränsa den kommunala kompetensen på området i senare 

förarbeten.323  

Mer sentida praxis om synnerliga skäl i 2 kap. 8 § KL är begränsad. Den som 

finns är dock i linje med den restriktivitet som uttrycktes i förarbetena. Där 

gjordes som nämnts tydligt att kommunerna inte aktivt kunde stödja lokalt 

näringsliv som drabbats av någon form av strukturomvandling vilket också slogs 

fast av HFD i Eksjö-fallet ovan. Situationer där basservice, exempelvis hotell eller 

affärer, i en kommun faller bort verkar, såväl i förarbeten som i mer sentida 

praxis, vara den tydligaste öppningen för kommunala insatser i form av 

stödåtgärder. 

4.5.7 Befogenhetslagens regler om individuellt stöd 

I befogenhetslagen har de lagar som vidgar den kommunala kompetensen och 

därmed utgör ett undantag från de allmänna kommunala 

kompetensbestämmelserna samlats.324 I lagens 3 kap. 6 § stadgas att kommunen 

får tillgodose lokalbehov för små företag under förutsättning att verksamheten 

inriktar sig på företagarkollektivet i allmänhet. Så länge stödet inte är individuellt 

inriktat tillåter således befogenhetslagen att kommunen exempelvis bidrar till 

lokaler för småindustri eller hantverk.325  

Även i befogenhetslagen finns undantagsvis möjlighet för kommunerna att ge 

individuellt stöd. Förutsättningen i befogenhetslagen är att det finns särskilda skäl, 

vilket är en mindre sträng restriktion än kommunallagens synnerliga skäl. I 

propositionen angav regeringen att det individuella stödet inte skulle avse att 

tillhandahålla specialanpassade lokaler. Stöd skulle vidare bara komma i fråga om 

det stod klart att varken det enskilda företaget eller andra privata aktörer hade 

möjlighet eller vilja att själva göra investeringen.326  

Den självkostnadsprincip som redogjorts för ovan i samband med 

kommunallagen är inte tillämplig när en kommun tillhandahåller lokaler i enlighet 

med 3 kap. 6 § befogenhetslagen. Istället ska verksamheten, i enlighet med 1 kap. 

3 § befogenhetslagen, när kommunen tillhandahåller lokaler till företag, bedrivas 

på affärsmässiga grunder. Detta innebär att kommunen måste göra en grundlig 

ekonomisk kalkyl där det framgår att kommunen kan täcka samtliga faktiska 

kostnader utan att bli beroende av någon form av subvention. Affärsmässigheten 

 
323 Proposition 1990/91:117, s. 32. 
324 Proposition 2008/09:21, s. 78–82. 
325 Bohlin, 2016, s. 170. 
326 Proposition 2008/09:21, s. 98–99. 
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innebär att verksamheten, som utgångspunkt, långsiktigt ska vara vinstgivande 

och att kommunen måste lägga hyresnivåerna i linje med rådande 

marknadshyror.327 Beräkning av marknadshyran ska anknyta till 12 kap. 

jordabalken där begreppet definieras i 12 kap. 57 a § vilket innebär att en 

jämförelse med andra liknande lokaler på orten ska göras.328 

En fråga som aktualiseras genom att regleringen i befogenhetslagens 1 kap. 

3 § föreskriver att kommunernas lokalförsörjningsverksamhet ska bedrivas 

affärsmässigt, är om denna reglering kommer i konflikt med förbudet att driva 

näringsverksamhet med vinst i kommunallagens 2 kap. 7 § eller den tidigare 

omnämnda självkostnadsprincipen. Frågan besvaras genom tillämpning av 

11 kap. 2 § KL som reglerar kommunal medelsförvaltning. Kommunerna ska, 

enligt regleringen där, förvalta sina medel på så sätt att bland annat krav på god 

avkastning kan tillgodoses. När kommunen upplåter eller överlåter fast och lös 

egendom är den därför inte bunden av någon självkostnadsprincip utan kan till 

och med se till att egendomen ökar i värde genom att exempelvis lägga lokalhyra 

på marknadsnivå.329 

4.6 Förhållandet mellan den svenska regleringen av stöd till 

enskilda näringsidkare och EU:s statsstödsregler 

Stöd till enskilda näringsidkare eller företag regleras i såväl svenska som EU-

rättsliga regler. Förhållandet mellan de olika regelverken har utretts ett antal 

gånger.  

Kommunala kompetensutredningen hade i uppdrag att analysera om 

kommunallagens bestämmelser var förenliga med EU-rätten, vilket redovisades 

i SOU 2007:72. I analysen inledde utredningen med att konstatera att de EU-

rättsliga reglerna har företräde och att det därför inte finns någon möjlighet att 

genom nationell reglering ge mer långtgående möjligheter till stöd från det 

allmänna. Kommunallagens regler kan därmed, enligt utredningen, inte tillämpas 

ifall de är mer generösa beträffande stödåtgärder. Några hinder mot en mer strikt 

nationell lagstiftning finns dock inte menade utredningen, vilket innebär att en 

medlemsstat mycket väl kan ha hårdare statsstödsregler utan att dessa påverkas 

av EU-rätten. I utredningen uttrycktes det som att EU-rätten inte kan utvidga 

 
327 Proposition 2008/09:21, s. 93–94. 
328 SOU 2007:72, s. 246. 
329 Se Bohlin, 2016, s. 134 och Örnberg, 2014, s. 253. 
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den kommunala kompetensen. Slutsatsen blev att kommunallagens regler var 

förenliga med EU-rätten även om skillnader förelåg.330 

Den mer sentida Utredningen om en kommunallag för framtiden, SOU 

2015:24, hade inte som uppdrag att utreda och föreslå ändringar beträffande den 

kommunala kompetensen. Något tydligt ställningstagande i den frågan gjordes 

därför inte i slutbetänkandet. Utredningen refererade dock vad den Kommunala 

kompetensutredningen hade kommit fram till vad gällde förhållandet mellan 

kommunallagens regler om stöd till enskilda näringsidkare och den EU-rättsliga 

statsstödsregleringen. Som nämnts tidigare föreslog utredningen att det skulle 

förtydligas i kommunallagen att kommunernas befogenheter kunde inskränkas 

av EU:s statsstödsregler.331  

En första skillnad mellan 2 kap. 8 § KL och EU-rättens statsstödsregler som 

Kommunala kompetensutredningen pekade på var att stödbegreppet fått en 

vidare tolkning inom EU-rätten än inom den nationella rätten. Som exempel på 

detta angavs i utredningen att åtgärder som lågprispolitik vid försäljning av mark 

och kommunal finansiering av sporthallar som senare överlåts eller upplåts 

förmånligt till idrottsföreningar, skulle ses som stöd enligt EU-rätten även om de 

accepterats i den kommunalrättsliga praxisen.332 

Konsekvensen av denna skillnad är att EU-rätten, genom dess företräde, kan 

begränsa de befogenheter kommunerna får med stöd av kommunallagen 

eftersom fler åtgärder skulle kunna ses som stöd med hänvisning till den EU-

rättsliga regleringen. 

Utredningens slutsats, att det EU-rättsliga stödbegreppet är mer omfattande 

än motsvarande begrepp i kommunallagen, kan ifrågasättas. En situation som 

utredningen pekar ut och som prövats EU-rättsligt är försäljning av fast egendom 

till underpris, vilket möjligen kan jämställas med att kommunen bedriver en 

generell lågprispolitik avseende mark för näringsverksamhet. Den generella 

lågprispolitiken har dock inte varit föremål för prövning i de aktuella fallen utan 

det rör sig om gynnande av enskilda företag.333  

I prövningen av överlåtelserna har markens marknadsvärde och principerna 

om den marknadsekonomiska aktören som tillämpas inom EU:s statsstödsrätt 

haft avgörande betydelse. I fall av enstaka överlåtelser blir det lättare att göra den 

jämförelse med hur en privat aktör på en öppen marknad skulle ha agerat som 

följer med principerna om den marknadsekonomiska aktören.  

 
330 SOU 2007:72, s. 256–258. 
331 SOU 2015:24, s. 448–449. 
332 SOU 2007:72, s. 257. 
333 Se mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen och Kommissionens beslut 2012.02.08, 

2012/293/EU. Målen är mer utförligt behandlade i Indén, 2013, s. 51–57. 
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Skulle kommunen bedriva en generell lågprispolitik blir jämförelsen svårare 

att göra. Om en enstaka försäljning i linje med lågprispolitiken ska kunna angripas 

med stöd av en prisjämförelse måste jämförelsen alltså mynna ut i att samma 

mark skulle kunna säljas för ett högre pris av en privat aktör på en öppen 

marknad. Om marken generellt är billig i den aktuella kommunen är det svårt att 

se att det skulle bli resultatet av jämförelsen. Vilken köpare skulle vara beredd att 

betala mer för marken än vad den generella lågprispolitiken motiverar? 

Att notera är också att de individuella förmåner som prövats i aktuella mål 

med svenskt intresse inte heller är tillåtna kommunalrättsligt i enlighet med vad 

som redogjorts för tidigare angående bedrivandet av en generell lågprispolitik.  

Det finns också skäl att ifrågasätta utredningens uppfattning att stöd till 

idrottsföreningar genom finansiering av sporthallar skulle ses som ett stöd EU-

rättsligt men inte i den svenska kommunalrätten.334 Det är möjligt att utredningen 

bara formulerat sin ståndpunkt otydligt men stöd till en förening torde inte passa 

in under de EU-rättsliga statsstödsreglerna såvida inte föreningen ses som ett 

företag. Möjligheten att stödja infrastruktur för just idrottsanläggningar har också 

särskilt reglerats i artikel 55 i gruppundantagsförordningen. Är förutsättningarna 

för undantaget i artikel 55 uppfyllda kommer därmed inte EU-rätten att vara ett 

hinder för den tänkta åtgärden. 

Ovan har visats att även det kommunalrättsliga stödbegreppet i praxis ansetts 

omfatta ett flertal olika situationer och getts en tämligen vid innebörd. I praxis 

har en mängd olika åtgärder som har med fastigheter och lokaler att göra setts 

som stöd enligt kommunallagens regler.  

Uppenbara stödåtgärder är situationer där kommunerna tillför medel till eller 

tecknar borgensåtaganden för enskilda företag. Ovan har också försäljning av 

mark till individuellt underpris behandlats. Vidare har även andra åtgärder som 

inte är tydligt kollektivt inriktade mot företag som exempelvis lokalförsörjning, 

markberedning och olika former av branschstöd underkänts i praxis. Köp av 

mark till överpris eller köp syftande till att sedan överlåta till underpris har också 

setts som en stödåtgärd, likaså den besläktade situationen att köpa en fastighet 

utan att kommunen kunnat visa ett egentligt behov av den. Andra åtgärder som 

har med fastigheter och lokaler att göra och som kommunalrättsligt är att se som 

stöd är tilldelande av entreprenadavtal till förmånliga villkor, hyresbefrielse och 

att kommunen uppför en anläggning för att befria en enskild fastighetsägare från 

skyldighet att uppföra anläggningen.335  

 
334 SOU 2007:72, s. 257. 
335 Se avsnitt 4.5.2 ovan för en grundligare genomgång av stödbegreppet i kommunallagen. 



 

 126 

Sammantaget är det svårt att entydigt säga att det EU-rättsliga stödbegreppet 

är vidare och rymmer fler situationer än vad den kommunalrättsliga 

motsvarigheten gör. 

De beloppsgränser under vilka stöd är tillåtet enligt EU-rätten pekades av 

utredningen ut som en andra skillnad, eftersom något motsvarande undantag inte 

finns i svensk rätt.336 Här föreligger en uppenbar skillnad mellan EU-rätten och 

den kommunalrättsliga regleringen.  

I svensk rätt är den proportionalitetsbedömning som gjorts när stöd ska 

bedömas det som eventuellt skulle kunna motsvara de EU-rättsliga 

beloppsgränserna. Ett exempel kan hämtas i RÅ 1993 ref. 35. Gislaveds kommun 

hade där sponsrat en professionell golftävling. Skälet till stödet var att sprida 

information om kommunen och genom det främja näringslivet i kommunen i 

allmänhet. Vid prövningen konstaterade HFD att kommunerna har befogenhet 

att inom vissa gränser vidta åtgärder för att främja näringslivet i kommunen i 

allmänhet. HFD menade också att det inte visats att stödets omfattning stod i 

missförhållande till den förväntade nyttan av evenemanget.337  

Utgångspunkten i prövningen här var att stödåtgärden var tillåten. Om 

bedömningen hade blivit att stödet var oproportionerligt i förhållande till målet 

med åtgärden hade stödet underkänts trots att det som utgångspunkt var tillåtet. 

För att ha en situation jämförbar med de EU-rättsliga beloppsgränserna skulle 

prövningen behövt avse en åtgärd som i sig är otillåten.  Hade stödåtgärden ändå 

godkänts med hänvisning till att stödet var litet och då proportionerligt i 

förhållande till det mål kommunen haft med åtgärden hade rättsläget varit ett 

annat. Något sådant avgörande finns inte och med utgångspunkt i nuvarande 

praxis finns därmed inte någon egentlig motsvarighet till de EU-rättsliga 

beloppsgränserna i svensk rätt. 

Avsaknaden av beloppsgränser i den svenska regleringen gör den, i det 

avseendet, striktare än den EU-rättsliga vad gäller stödåtgärder. Någon konflikt 

mellan regelverken finns då egentligen inte eftersom en striktare nationell 

lagstiftning inte hindras av EU-rätten. 

En tredje skillnad mellan den EU-rättsliga och den svenska regleringen 

menade utredningen var synen på vad som utgjorde företag respektive näringsliv. 

EU-rätten har här, enligt utredningen, en betydligt vidare tolkning än den 

kommunalrättsliga. I detta fall innebär det att exempelvis även bolag som är 

kommunala, och som därmed skulle falla utanför kommunallagens 

 
336 SOU 2007:72, s. 257–258. 
337 Se även Lindquist med flera, 2016, s. 388–389. 
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tillämpningsområde, ses som företag enligt den EU-rättsliga regleringen. Här 

skulle således fler stödåtgärder kunna godtas enligt kommunallagen än vad som 

skulle accepteras enligt EU-rätten.338 

Utredningen om en kommunallag för framtiden pekar även den ut tolkningen 

av vad som ses som företag som en stor skillnad mellan de olika regelverken.339 

Den kommunalrättsliga utgångspunkten torde, åtminstone tidigare ha varit att 

kommunen kan stödja ett kommunalt företag utan att det finns synnerliga skäl. 

Skulle även kommunala företag räknas in i begreppet näringsliv skulle det 

innebära att underskottsprincipens tillämpningsområde inskränktes avsevärt. 

Den slutsats som kunnat dras av det resonemanget var att det kommunalrättsliga 

förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare enbart avsåg företag som inte ägdes 

av kommunen.340 

I en laglighetsprövning från Kammarrätten i Stockholm 2017 bedömdes ett 

kommunalt borgensåtagande för ett kommunalt bolag. Med hänvisning till 

resonemanget ovan borde det stöd borgensåtagandet utgjorde inte ha kunnat 

prövas mot de kommunalrättsliga reglerna. Kammarrätten menade dock att 

beslutet var olagligt med hänvisning till att det bröt mot de EU-rättsliga 

statsstödsreglerna.341  

Kammarrättens avgörande är också i linje med kommunallagens förarbeten 

där det görs klart att kommunallagen ska anpassas till EU-rätten och även att de 

EU-rättsliga statsstödsreglerna är bindande för kommunerna.342  

Den skillnad mellan begreppen företag och näringsidkare som är tydlig när 

den kommunalrättsliga och den EU-rättsliga regleringen jämförs ska inte 

överbetonas med tanke på avgörandet ovan och strävan att anpassa den 

kommunalrättsliga regleringen så att den överensstämmer med EU-rätten. I det 

EU-rättsliga företagsbegreppet räknas all näringsverksamhet in oavsett hur den 

är organiserad, medan den kommunalrättsliga regleringen kan förstås som att den 

bara träffar näringsverksamhet som inte ägs av kommunen. Genom EU-rättens 

genomslag och företräde har eventuella skillnader mellan regelverken tappat sin 

betydelse.  

Potentiellt finns det risk för missförstånd och rättsliga konflikter om en 

kommun agerar i linje med den kommunalrättsliga regleringen utan att väga in 

EU-rätten. Att förtydliga förhållandet mellan regelverken var också ett skäl till att 

Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslog att det skulle införas en 

 
338 SOU 2007:72, s. 258.  
339 SOU 2015:24, s. 417–418. 
340 Indén, 2013, s. 254–255. 
341 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6345-15. 
342 Proposition 1990/91:117, s. 141 och proposition 2016/17:171, s. 152. 
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hänvisning till statsstödsreglerna i kommunallagen. Eftersom regeringen inte 

förde det förslaget vidare kommer kommunerna även fortsättningsvis att behöva 

uppmärksamma skillnaderna mellan regelverken, utan att kommunallagen 

särskilt föreskriver det.  

Vid en jämförelse med utgångspunkt i de rekvisit som ställs upp i de olika 

regelverken framkommer ingen tydlig skillnad i fråga om vilket regelverk som är 

striktare, i meningen att det är svårare för en kommun att vidta stödåtgärder 

riktade mot enskilda företag eller näringsidkare. Av jämförelsen av stödbegreppet 

kan inga tydliga slutsatser dras. Avsaknaden av beloppsgränser i den 

kommunalrättsliga regleringen talar för att se den som striktare medan den vidare 

synen på vad som utgör företag i EU-rätten gör att fler åtgärder kan bli föremål 

för prövning enligt de EU-rättsliga statsstödsreglerna än enligt de 

kommunalrättsliga.  

Även möjligheterna till undantag behöver vägas in vid analysen av de olika 

regelverken. Som visats tidigare i kapitlet innehåller den EU-rättsliga 

statsstödsregleringen undantag som inte har någon motsvarighet i den nationella 

regleringen. Om dessa är tillämpliga kommer en stödåtgärd inte att kunna 

angripas med stöd av EU-rätten. Skulle nationell kommunalrättslig reglering inte 

innehålla motsvarande undantag kan dock åtgärden vara otillåten på den 

grunden. Den EU-rättsliga regleringen kan inte utöka den kommunala 

kompetensen att ge stöd utan en skillnad mellan regelverken innebärande att 

kommunalrättslig reglering är striktare kommer att leda till att ett EU-rättsligt 

undantag inte är tillämpligt.343 

I situationer där slutsatsen blir att de markaffärer som gjorts i samband med 

ett markexploateringsprojekt inte går att angripa med vare sig kommunalrättsliga 

eller EU-rättsliga stödregler vore en prövning mot reglerna om god ekonomisk 

hushållning och avkastning i 11 kap. kommunallagen som analyseras nedan 

intressant. Medför det faktum att affärerna inte bryter mot de stödregler som 

finns att de självklart också uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk 

förvaltning?  

Ett liknande resonemang kan användas i förhållande till de allmänna 

kompetensreglerna i 2 kap. kap kommunallagen. Frågan är då om åtgärder som 

inte strider mot EU-rättsliga eller kommunalrättsliga stödregler kan ifrågasättas 

utifrån det krav på allmänt intresse som är en grundförutsättning för att en åtgärd 

ska omfattas av den kommunala kompetensen. Frågorna analyseras närmare i 

avsnitt 4.11.2 nedan. 

 
343 Se även SOU 2007:72, s. 256–257. 
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4.7 Kommunallagens regler om god ekonomisk förvaltning 

I 11 kap. kommunallagen regleras hur kommunerna ska förvalta sin ekonomi. 

Enligt 11 kap. 1 § KL ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och enligt 11 kap. 2 § KL ska kommunerna förvalta sina medel på 

ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.  

I statsstödssammanhang är regleringen intressant för att analysera hur ett 

kommunalt beslut att vidta en viss stödjande åtgärd förhåller sig till 

bestämmelserna om god hushållning med kommunala medel och kravet på 

ekonomisk avkastning. Inte sällan ingår, i den typ av markexploatering som 

granskas i avhandlingen, kommunala markförvärv i något skede av processen. 

Som framgår av genomgången av de EU-rättsliga statsstödsreglerna ska dessa 

affärer göras i enlighet med de marknadsekonomiska principer som gäller på 

statsstödsområdet.344 Så länge kommunen agerar på samma sätt som en 

kommersiell aktör på en öppen marknad skulle ha gjort kan inte kommunens 

markaffärer angripas med stöd av statsstödsreglerna. Kan kommunen visa att en 

kommersiell aktör skulle ha kunnat betala ett visst pris för den mark som 

kommunen köpt in innebär det att kommunen kan betala samma pris även om 

det överstiger det pris som marken värderats till eller vad som varit brukligt att 

betala per kvadratmeter i området. I situationen blir det därför intressant att se 

om en affär som är oantastlig statsstödsrättsligt även överensstämmer med 

kommunallagens 11 kap, det vill säga, om markaffären kan sägas innebära en god 

ekonomisk hushållning med kommunens medel.  

Regleringen åberopades i RÅ 2000 ref. 1 men domstolarna menade där att 

reglerna om ekonomisk förvaltning i nuvarande 11 kap. kommunallagen inte var 

avsedda att ligga till grund för domstolsprövning. Som stöd för uppfattningen 

åberopade domstolarna propositionen till kommunallagen där det uttryckligen 

sades att bestämmelsen ”bör ha karaktär av ändamålsregel” och att avsikten med 

den inte var att den skulle ligga till grund för domstolsprövning.345 

Att 11 kap. kommunallagen därmed skulle vara omöjlig att tillämpa i 

statsstödssammanhang bör dock ifrågasättas. Visserligen är regeringen, i 

propositionen till 1992 års kommunallag, tydlig med att bestämmelsen om god 

ekonomisk hushållning inte är avsedd att ligga till grund för domstolsprövning 

vilket även HFD har tagit fasta på i RÅ 2000 ref. 1.346 I propositionen till  

2018 års kommunallag upprepas detta uttalande med hänvisning till 

 
344 Se avsnitt 4.9. 
345 Proposition 1990/91:117, s 110.  
346 Proposition 1990/91:117, s 110. 
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RÅ 2000 ref. 1.347 Någon mer ingående diskussion om prövningsmöjligheterna 

fördes inte i den senaste propositionen utan regeringen verkade mena att 

rättsläget, i och med RÅ 2000 ref. 1 var klart. Eftersom propositionen till 2018 års 

kommunallag hänvisar till ett fall som baseras på förarbetsuttalanden som är 

nästan 30 år gamla hade en mer ingående diskussion avseende frågan om hur 

äldre förarbeten ska behandlas som rättskälla varit intressant. 

Diskussionen om förarbetens roll och tyngd i lagtolkning är ingalunda ny och 

dessutom tämligen omfattande. Att mer ingående redogöra för den ligger inte 

inom ramen för avhandlingens syfte utan det följande får ses som några kortare 

punkter med anledning av kommunallagens 11 kap. och RÅ 2000 ref. 1.348 

Förarbeten har stor betydelse inom svensk rättstillämpning vilket medför att 

jurister i allmänhet, vid lagtolkning, söker stöd för sin uppfattning i relevanta 

förarbeten. Metoden är ofta högst rationell men det finns förstås en risk att 

uttalanden i förarbeten som inte är helt genomtänkta eller som gjorts mer av 

politiska skäl vägs lika tungt som uttalanden som noga övervägts och verkligen 

ger uttryck för lagstiftarens vilja med ett visst stadgande.349 I diskussionen om 

förarbetens roll som rättskälla är också själva begreppet lagstiftarens vilja 

ifrågasatt. Några av frågorna i den diskussionen är: går det verkligen att komma 

fram till vad de lagstiftande personerna ville, vem är lagstiftaren och om lagar 

stiftas av riksdagen varför väger då material som inte utformats av riksdagen så 

tungt?350  

När det gäller specifikt uttalandet att reglerna om kommunernas ekonomiska 

förvaltning i 11 kap. kommunallagen inte ska kunna ligga till grund för en rättslig 

prövning finns det både faktorer som talar för att uttalandet fortfarande bör 

följas som faktorer som öppnar för en möjlig omtolkning. 

Vad gäller regeln om god ekonomisk hushållning i dåvarande 8 kap. 1 § i  

1992 års kommunallag fördes en diskussion i propositionen om hur regeln borde 

utformas med tanke på att utredningsförslaget hade en annan formulering. 

 
347 Proposition 2016/17:171 s. 422. 
348 Delar av diskussionen om förarbetens roll i lagtolkning har också redogjorts för i 

avhandlingens metoddel. För att sätta det som nämnts där i sitt sammanhang och underlätta 

förståelsen för resonemanget i detta avsnitt upprepas och utvecklas diskussionen även här. 
349 För en mer ingående diskussion angående förarbeten som rättskälla se exempelvis 

Leijonhufvud, 2014, s. 112–113, Hellner, 1994, s. 81–86 och Peczenik, 1995, s. 241–259. 
350 Se Peczenik, 1995, s. 243–245 för en mer utförlig diskussion angående begreppet lagstiftarens 

vilja. 
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Förarbetsuttalandena verkar därmed vara genomtänkta vilket kan ses som ett 

första krav om de ska ges tyngd i lagtolkningen.351  

Den som har att tolka lagen bör vidare beakta vilket eller vilka ändamål ett 

visst stadgande har. Om ändamålen framgår av förarbeten så talar det för att 

dessa ska beaktas. För 11 kap. 1 § KL sägs i såväl äldre som senaste proposition 

att det är en ändamålsregel och ett allmänt hållet krav. Syftet med regeln framgår 

därmed av förarbetena och uttalandet i propositionen bör av den anledningen 

beaktas. Givetvis kan också generella krav på rättssäkerhet i form av en 

förutsägbar lagtolkning och respekt för den demokratiska lagstiftningsprocessen 

anföras till stöd för att förarbetena ska beaktas även i detta fall.352 

Emot att ge förarbetena till kommunallagen en avgörande tyngd när den 

aktuella regeln ska tolkas är att det ursprungliga förarbetsuttalandet har passerat 

gränsen för vad som kan beaktas som nytt och modernt utan att det för den skull 

kan sägas vara direkt ålderstiget. Förarbetsuttalandet ligger även till grund för RÅ 

2000 ref. 1 som den senaste propositionen hänvisar till. Eftersom förarbetenas 

vikt avtar med åren talar detta i viss mån för att bortse från uttalandet angående 

möjligheten att tillämpa regeln i domstol. Med användandet av Peczeniks 

terminologi får äldre förarbeten beaktas medan moderna förarbeten bör 

beaktas.353  

Inte heller kan de aktuella propositionerna anses lätt tillgängliga på det sätt 

som lagtexten är. Att det därför inte går att förutse ett svar på frågan om 

stadgandet är tillämpligt i domstol utan att detaljstudera förarbeten är ett 

rättssäkerhetsproblem och talar mot att ge förarbetena stor vikt vid 

lagtolkningen.354  

Internationellt väger i allmänhet inte förarbeten lika tungt vid lagtolkning som 

i Sverige. Huruvida det ökade internationella inflytandet över svensk rätt också 

påverkar hur förarbeten används är en pågående diskussion i rättsvetenskapliga 

kretsar.355 Här måste skiljas på rättsområden där EU har kompetens att meddela 

reglering och områden där den kompetensen är exklusivt förbehållen Sverige. 

Inom det område EU har kompetens får det, genom EU-rättslig praxis, anses 

fastställt att förarbetena inte blir avgörande. EU-domstolen menade där att 

 
351 Peczenik, 1995, s. 246. 
352 Se Peczenik, 1995, s. 246–247, som där utvecklar diskussionen om vad som talar för och 

emot att beakta förarbeten i lagtolkning. 
353 Peczenik, 1995, s. 252–253. 
354 Peczenik, 1995, s. 247. 
355 Se här exempelvis Hellner, 1994, s. 84–85, Peczenik, 1995, s. 257–259, Derlén och Lindholm, 

2016, s. 143–147 och Svensson, 2016, s. 743–746. 
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svenska förarbetsuttalanden inte kunde tillmätas någon betydelse när de gick 

emot ordalydelsen av ett EU-rättsligt direktiv.356  

Om någon förändring av förarbetenas ställning inom områden som inte 

samtidigt styrs av EU-rättslig reglering har skett är svårare att säga. Hellner menar 

att det inte går att förutsäga vad som kommer att hända med de svenska 

lagtolkningsmetoderna inom dessa områden.357 Peczenik menar att rättens 

internationalisering inte alls förutsätter att nationella egenheter i fråga om 

exempelvis källor försvinner och därmed att ett fortsatt bruk av förarbeten som 

en viktig rättskälla kan inordnas även i ett mer internationaliserat rättssystem.358 

Å andra sidan menar Reichel att förarbetenas roll, på grund av det europeiska 

inflytandet över svensk rätt, minskar och att den trenden gäller inom alla 

rättsområden.359 Derlén och Lindholm har undersökt HD:s avgöranden och visar 

att det inte går att se att HD hänvisar i mindre grad till förarbeten under perioden 

1981–2014 utan att utvecklingen istället är att HD hänvisar mer till såväl 

förarbeten som praxis i sina domar. Ökningen av hänvisningar är ungefär lika 

stor för både praxis som förarbeten under perioden.360 

Vilka slutsatser kan då dras av resonemangen ovan beträffande möjligheterna 

att faktiskt tillämpa kommunallagens regler om ekonomisk förvaltning i 11 kap. 

i en rättsprocess. Att HFD tydligt tagit ställning mot att åberopa 11 kap. 1 § KL 

i domstol tyder absolut på att det fortfarande inte är möjligt att göra det. 

Skrivningen i propositionen som HFD lutar sig mot är också tämligen klart 

utformad och verkar genomtänkt vilket också ger tyngd åt avgörandet. Å andra 

sidan är det ursprungliga förarbetsuttalandet snart 30 år gammalt och ska nog 

därför sorteras in i förarbeten som får beaktas, till skillnad från nyare förarbeten 

som bör beaktas. I och med att RÅ 2000 ref. 1 hänvisar till det äldre 

propositionsuttalandet och propositionen till 2018 års kommunallag hänvisar till 

RÅ 2000 ref. 1 är det inte orimligt att resonera om möjligheten att åberopa 

11 kap. 1 § KL i domstol. Även det mer allmänna resonemanget om att en lätt 

tillgänglig lagtext, av rättssäkerhetsskäl, ska ge större tyngd än detaljer i förarbeten 

talar för att stadgandet ska gå att åberopa. Att notera här är att hindret mot att 

åberopa stadgandet i en process inte på något sätt framgår av lagtexten utan att 

det måste läsas ut av förarbeten tillsammans med praxis.  

Sammantaget talar en hel del för att regeln om god ekonomisk hushållning i 

11 kap. 1 § KL fortfarande är svår att åberopa i domstol. Rättsläget är dock inte 

 
356 Mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, p. 13. 
357 Hellner, 1994, s. 85. 
358 Peczenik, 1995, s. 259. 
359 Reichel, 2011, s. 252. 
360 Derlén och Lindholm, 2016, s. 148–152. 
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klarare än att det, med rätt förutsättningar och god argumentation, inte kan 

uteslutas att en domstol skulle kunna komma fram till en annan slutsats än i RÅ 

2000 ref. 1 och därmed godta regeln som en rättslig grund för talan. En sådan 

situation skulle kunna vara om kommunen, i ett enskilt fall eller mer generellt, 

betalar så frikostigt för mark som köps in att det inte kan ses som god ekonomisk 

hushållning. Att från det allmännas sida argumentera för att prisnivån är i linje 

med vad en aktör på den öppna marknaden skulle ha betalt för marken och 

därmed hänvisa till principerna om den marknadsekonomiska aktören i EU:s 

statsstödsrätt, kan inte per automatik göra att kraven på god ekonomisk 

hushållning är uppfyllda. Aktörer på den öppna marknaden som agerar i enlighet 

med marknadens villkor har inte att förhålla sig till regler om god ekonomisk 

hushållning och har därmed en annan frihet att göra affärer till de villkor de finner 

lämpliga. 

4.8 Markaffärer och marknadsvärde 

I ett markexploateringsprojekt kommer parterna att behöva ta hänsyn till 

statsstödsfrågor vid markaffärer som ingår i projektets genomförande. Såväl för 

parterna som vid en senare granskning av markaffärerna kommer begreppet 

marknadsvärde att ha en avgörande betydelse för att bedöma statsstödsfrågorna. 

Även när den aktuella marken tas i anspråk mot fastighetsägarens vilja och 

ersättningen beräknas med stöd av expropriationslagens regler har det diskuterats 

om marknadsvärdet har betydelse för en eventuell statsstödsrättslig 

bedömning.361  

Vid frivilliga överenskommelser där det allmänna förvärvar mark från ett 

företag kommer marknadsvärdet att användas för att bedöma om det pris det 

allmänna betalat för marken varit alltför förmånligt. Har det allmänna betalat ett 

pris som överstiger marknadsvärdet för den aktuella marken medför det att 

säljaren skulle få en ekonomisk fördel som avviker från normala marknadsvillkor. 

Motsvarande fördel kan föreligga om det allmänna säljer mark till underpris till 

en näringsidkare.362  

För att avgöra om det föreligger ett stöd görs en jämförelse med hur en 

kommersiell aktör skulle ha agerat.363 Även om metoden för bedömning av en 

åtgärd därmed är rätt klar passar förfarandet dåligt in på situationer där det 

 
361 Se exempelvis proposition 2009/10:162, s. 49. 
362 Se exempelvis mål C-39/94, SFEI mot La Poste, p. 60–62. 
363 Se exempelvis mål C-256/97, DMT, där generaladvokat Jacobs i sitt förslag till avgörande 

utvecklar resonemanget i p. 31–33 och mål 234/84, Belgien mot kommissionen, p. 12. 
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allmänna förvärvar mark i samband med markexploateringar. 

Markexploateringsprojekt är normalt avsedda att genomföras på viss plats. 

Möjlighet för kommunen att välja vilken mark och av vem den ska förvärvas 

finns därmed inte utan det är marken inom det aktuella området som är objektet. 

I den situationen blir det svårt att komma fram till ett marknadsvärde enligt 

någon vedertagen metod och därmed blir också bedömningen av hur en 

kommersiell aktör skulle ha agerat svår att göra.364 

Upphandling kan inte heller lösa problemet. Dels är inte LOU tillämplig på 

förvärv av fastigheter enligt 1 kap. 6 § LOU och dels skulle en upphandling, även 

om LOU var tillämplig, vara meningslös eftersom det enbart är just de specifika 

markområden som är belägna där markexploateringen ska göras som är aktuella 

att förvärva. Ett annat område till ett annat kvadratmeterpris kan inte ersätta det 

tänkta markexploateringsområdet. Gränsdragningen mellan markaffärer där 

upphandling, enligt 1 kap 6 § LOU, inte behöver göras och avtal med ett sådant 

innehåll att de ska upphandlas analyseras i avhandlingens femte kapitel. 

4.8.1 Marknadsvärde vid expropriation och förhållandet till statsstöd 

När det gäller begreppet marknadsvärde och hur det ska beräknas för mark som 

det allmänna vill ta i anspråk utreddes detta i samband med 2010 års förändring 

av expropriationslagen. Efter förändringen ska ersättningen vid expropriation, 

enligt 4 kap. 1 § ExprL, uppgå till marknadsvärdet plus 25 procent. Begreppet 

marknadsvärde och hur marknadsvärdet skulle beräknas var därför i fokus i de 

förarbeten som föregick förändringen.365 

Utredningen om expropriationsersättning pekade i sitt slutbetänkande på att 

principen om marknadsvärdet som utgångspunkt för ersättning vid 

expropriation funnits sedan 1866 års expropriationsförordning.366 Enligt 

förarbeten till nuvarande expropriationslag skulle med marknadsvärde förstås det 

pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den allmänna 

marknaden. Vilka metoder som skulle användas för att fastställa marknadsvärdet 

preciserades inte utan det lämnades till domstolarna att, i varje enskilt fall, 

använda den metod som skulle leda till det mest rättvisande resultatet.367  

Enligt ett något utvecklat synsätt, som beskrivs i Utredningen om 

expropriationsersättning, har man på senare år inom det fastighetsekonomiska 

 
364 Se Indén, 2013, s. 65. 
365 Proposition 2009/10:162 och SOU 2008:99. 
366 SOU 2008:99, s. 127. 
367 Proposition 1971:122, s. 171. 
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området sett marknadsvärdet som det mest sannolika priset vid en försäljning på 

den öppna marknaden. För att få fram det sannolika priset tänker man sig ett 

mycket stort antal försäljningar av den aktuella fastigheten på en öppen marknad. 

Det sannolika priset är det belopp som fastigheten sålts för flest gånger, vilket då 

också utgör marknadsvärdet.368 

I betänkandet görs också en kort genomgång av de tre olika metoder för 

bedömning av marknadsvärdet som vanligen används när löseskillingen ska 

beräknas i expropriationsärenden.  

Den vanligaste är den så kallade ortsprismetoden. Den innebär analys av köp 

på den öppna marknaden av fastigheter som är jämförbara med den som ska 

värderas. Hänsyn tas till materiella skillnader mellan jämförelseobjekten och den 

aktuella fastigheten och till den tid som förflutit från de jämförbara köpen till 

värderingstidpunkten.369 

Den andra metoden som beskrivs kallas för avkastningsvärdemetoden. I den 

beräknas värdet med utgångspunkt i vilken avkastning värderingsobjektet 

sannolikt kommer att ha i framtiden.370  

Den tredje och sista metoden som redogörs för är mest användbar på 

anläggningar. Det är den så kallade produktionskostnadsmetoden. Här utgår 

värderingen från en beräkning av återanskaffningskostnad för en motsvarande 

anläggning minskat med den aktuella anläggningens värdeminskning på grund av 

ålder och slitage.371  

När det gäller expropriation av del av en fastighet är det intrångsersättningen 

som ska beräknas. Även här är marknadsvärdet en utgångspunkt. I Utredningen 

om expropriationsersättning redogörs för hur intrångsersättning ska beräknas.  

Ersättningen ska motsvara den minskning av fastighetens marknadsvärde som 

uppkommer genom expropriationen. Metoden kallas för differensmetoden och 

intrångsersättningen bestäms genom att marknadsvärdet före och efter 

expropriationen beräknas med tillämpning av samma metoder som används när 

hel fastighet exproprieras. Metoden är dock svår att använda när intrånget är mer 

begränsat och skillnaden mellan de två värdena därmed är litet. Då tillämpas 

istället en så kallad direktuppskattning där vanligtvis en ersättning per 

kvadratmeter bestäms med hjälp av olika normer och schabloner.372  

 
368 SOU 2008:99, s. 127–128. 
369 SOU 2008:99, s. 129. 
370 SOU 2008:99, s. 129. 
371 SOU 2008:99, s. 129–130. 
372 SOU 2008:99, s. 130–131. 
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Med anledning av att ersättningen vid expropriationer föreslogs bli 

marknadsvärdet plus 25 procent lyfte Sveriges kommuner och landsting frågan 

om denna högre ersättning skulle kunna ses som ett stöd enligt artikel 

107.1 FEUF. Departementschefen menade att frågan om 

expropriationsersättning kunde utgöra statsstöd var lika aktuell redan före 

förändringen och att nyordningen inte skulle innebära någon förändring i det 

avseendet.373  

Eftersom marknadsvärde och hur en affär skulle ha gjorts på en öppen 

marknad är en utgångspunkt när det gäller att bedöma om en åtgärd medför ett 

statsstöd blir en intressant fråga hur sambandet mellan begreppet marknadsvärde 

i ett statsstödsrättsligt respektive ett expropriationsrättsligt sammanhang ser ut.  

Klart är att det inte utan vidare kan sättas likhetstecken mellan begreppet 

marknadsvärde i expropriationsrättslig mening och samma begrepp i ett 

statsstödsrättsligt sammanhang. När det sannolika priset vid ett stort antal 

försäljningar används som marknadsvärde i expropriationsärenden utgår 

statsstödsrätten från ekonomisk teori för definition av begreppet.374  

Utgångspunkten inom ekonomisk teori är att marknadsvärdet är det pris där 

utbudet på en marknad är lika med efterfrågan, det så kallade jämviktspriset. 

Köparna står för efterfrågan och deras preferenser styr hur mycket en vara 

efterfrågas. Utbudssidan styrs av producenter och säljare och i teorin är det 

produktionskostnaden som styr utbudet. Jämviktspriset är det pris där köparnas 

preferenser stämmer överens med säljarens produktionskostnad för den sist 

producerade enheten och köparen därmed är beredd att köpa varan samtidigt 

som säljaren täcker sina kostnader och därför är beredd att sälja. En förutsättning 

för ett korrekt jämviktspris är enligt teorin en perfekt konkurrens och fullständig 

information om varan som fördelas lika mellan säljare och köpare.375  

Vid fastighetsförsäljningar är knappast informationen om fastigheten 

fullständig och fördelad lika mellan säljare och köpare. I regel vet säljaren mer 

om fastigheten än köparen. Eftersom köparen ofta kan antas ha bristfällig 

information kommer priset sannolikt inte att överensstämma med det faktiska 

marknadsvärdet på fastigheten enligt ekonomisk teori.376 

En annan intressant aspekt i diskussionen om pris och marknadsvärde är tiden 

och vilken tidpunkt som ska utgöra startpunkt. När expropriationsersättning 

beräknas ska den bestämmas med bortseende från expropriationsföretagets 

 
373 Proposition 2009/10:162, s. 49. 
374 Indén och Lundberg, 2011, s. 127–129. 
375 Indén och Lundberg, 2011, s. 118–119. 
376 Indén och Lundberg, 2011, s. 119–120. 
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inverkan på den aktuella fastighetens marknadsvärde.377 Att marknadspriserna på 

något sätt påverkas av en kommande expropriation är högst rimligt och 

tidpunkten då värdet är helt opåverkat av detta ligger sannolikt relativt långt 

tillbaka i tiden. Tidsåtgången gör det svårt att bedöma ett korrekt marknadsvärde 

av en fastighet i samband med expropriation.378 

Enligt ekonomisk teori bestäms marknadsvärdet, som sagts ovan, av när 

utbudskurvan och efterfrågekurvan skär varandra. Vid en expropriation kan 

knappast den som blir av med sin fastighet sägas vara en säljare i enlighet med 

ekonomisk teori och en utbudskurva saknas därför. Det faktum att fastigheten 

blir exproprierad talar också för att marknadsvärdet är högre för fastighetsägaren 

än expropriationsersättningen; i annat fall hade en frivillig överenskommelse 

träffats. Det pris för vilket fastighetsägaren varit beredd att sälja har därmed inte 

matchats av det allmänna och ett marknadsvärde har, enligt ekonomisk teori, inte 

uppnåtts.379  

Sammanfattningen av den diskussion som förts avseende begreppet 

marknadsvärde och dess förhållande till statsstödsreglerna är att begreppen ges 

olika innehåll i expropriationssammanhang och i statsstödssammanhang. Med 

det följer också att en utbetald expropriationsersättning om 125 procent av 

marknadsvärdet beräknat enligt expropriationsrättsliga metoder, inte 

nödvändigtvis innebär ett brott mot statsstödsreglerna.380 

Även om inte expropriation tillämpats vid ett markförvärv i ett 

markexploateringsprojekt kan situationen sägas likna expropriation. När det 

allmänna är ute efter att förvärva mark i samband med en markexploatering är 

det sannolikt att det inte går att fastställa ett marknadsvärde enligt ekonomisk 

teori enligt vad som redogjorts för ovan. Något egentligt utbud i form av en 

frivillig säljare finns inte nödvändigtvis och efterfrågan är också styrd till en viss 

produkt; den aktuella fastigheten.381 

4.8.2 Frivilliga överenskommelser om markförvärv 

När det gäller statsstöd och det allmännas markaffärer ligger det nära till hands 

att tänka på situationer då det allmänna överlåter mark. I ett tidigt skede i en 

markexploatering är det dock troligare att det allmännas markaffärer syftar till att 

 
377 Proposition 2009/10:162, s. 58. 
378 Indén och Lundberg, 2011, s. 128. 
379 Indén och Lundberg, 2011, s. 128. 
380 Indén och Lundberg, 2011, s. 129. 
381 SOU 2007:29, s. 138. 
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förvärva mark för att bana väg för ett kommande projekt. Statsstödsreglerna är 

tillämpliga vid både det allmännas markförsäljningar och markförvärv.  

Som redogjorts för ovan kan de stödåtgärder som avses i artikel 107.1 FEUF 

vara av vitt skilda slag. Någon definition av begreppet finns inte i FEUF utan i 

den mån begreppet preciserats har det skett genom praxis. Den sammantagna 

bilden av den praxis som finns är att själva stödbegreppet ska ges en vid tolkning 

och att det inbegriper såväl rena subventioner i form av kontantstöd eller 

naturaförmåner, det som brukar kallas direkta stödåtgärder, som indirekta 

stödåtgärder som på något sätt minskar kostnaderna för stödmottagaren.382 

I samband med 2010 års förändring av expropriationslagen undersökte 

Utredningen om expropriationsersättning förekomsten av frivilliga uppgörelser 

för markåtkomst. Det framgick då att markåtkomsten, vid vissa typer av 

ianspråktagande, till 95–99 procent löstes genom frivilliga uppgörelser. I samma 

undersökning frågades också huruvida det förelåg någon skillnad mellan den 

ersättning för markåtkomst som betalades efter beslut från myndighet eller 

domstol respektive den som betalades ut efter frivilliga uppgörelser. De flesta 

som lämnade uppgifter i undersökningen menade att ersättningsnivåerna vid 

frivilliga uppgörelser var högre och uppskattade skillnaden till 10–20 procent, 

ibland en mindre skillnad och ibland väsentligt större.383  

Ett av skälen som anfördes till att expropriationsersättningen borde höjas över 

marknadsvärdet var att ersättningsnivåerna vid frivilliga uppgörelser oftast låg 

över expropriationsnivån enligt då gällande regler.384 En höjning till 125 procent 

av marknadsvärdet kom också, som tidigare nämnts, att genomföras som en del 

i 2010 års förändring av expropriationslagen.  

Oavsett höjningen av ersättningsnivåerna är ett rimligt antagande att de 

frivilliga uppgörelserna fortfarande är vanligt förekommande i ärenden om 

markåtkomst. Vid frivilliga uppgörelser är det vidare rimligt att anta att det inte 

är ovanligt att ersättningsnivåerna överstiger vad som skulle ha utgått vid en 

prövning enligt expropriationslagens regler.385 Så länge ersättningen utgår från 

privata exploatörer blir inte statsstödsreglerna i artikel 107.1 FEUF tillämpliga 

oavsett ersättningsnivå vilket de inte heller blir om det allmänna betalar ut 

ersättningen till privata markägare som inte är företag. Om ersättningen utgår av 

 
382 Se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2 ovan för mer om stödbegreppet och begreppet statliga medel. 
383 SOU 2007:29, s. 138–139. 
384 Proposition 2009/10:162, s. 66. 
385 Antagandena stöds av enkätsvar i Hellman och Svensson, 2015, s. 34–36. Där framgår att de 

tillfrågade menade att frivilliga uppgörelser fortfarande gjordes i minst 90 procent av 

markåtkomstärendena och att det fortfarande inte var ovanligt med ersättning över lagstadgad 

nivå i de frivilliga uppgörelserna. 
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allmänna medel till företag blir dock artikel 107.1 FEUF potentiellt tillämplig och 

nivån på ersättningen blir då av intresse. Med tillämpning av expropriationslagen 

kan en nivå för ersättningen bestämmas. Den intressanta frågan blir hur 

ersättning över den nivån ska behandlas ur ett statsstödsperspektiv.  

När en ersättningsnivå över den lagligt bestämda ska bedömas blir det främst 

i förhållande till begreppet stöd i artikel 107.1 FEUF som bedömningen ska 

göras. Stödbegreppet och vilka åtgärder som generellt kan omfattas av det 

behandlas ovan i avsnitt 4.5.2. Sammanfattningsvis var slutsatsen där att 

stödbegreppet ska tolkas extensivt och att det därför rymmer mer än direkta 

subventioner.  

4.9 Principerna om den marknadsekonomiska aktören i 

statsstödsrätten  

Användningen av marknadsvärde och resonemang som tar sin utgångspunkt i 

marknadsvärdet i samband med statsstödsfrågor har utvecklats i den EU-rättsliga 

praxisen. När det allmännas markaffärer i ett exploateringsprojekt ska bedömas 

statsstödsrättsligt kommer dessa utvecklade resonemang och principer att vara 

av stor betydelse. 

Avseende stödbegreppet är av särskilt intresse här hur den 

marknadsekonomiska investeringsprincipen och den marknadsekonomiska 

kreditorprincipen har tolkats i praxis. Ovan berördes principerna kort men för 

att bedöma huruvida en frivillig uppgörelse till en nivå som överstiger 

expropriationsersättningen utgör en stödåtgärd enligt artikel 107.1 FEUF är det 

nödvändigt att grundligt analysera principerna. 

Principerna om den marknadsekonomiska aktören har kritiserats vilket 

diskuteras närmare i det kommande avsnittet 4.10. 

4.9.1 Den marknadsekonomiska investeringsprincipen 

Den marknadsekonomiska investeringsprincipen har sitt ursprung i EU-

domstolens praxis från mitten av 1980-talet. Ett av de tidiga mål där 

tankegångarna första gången uttrycktes tydligt var mål 234/84, Belgien mot 

kommissionen.386 Målet rörde ett belgiskt företag som tillverkade utrustning för 

livsmedelsindustrin. Företaget hade under en längre tid brottats med ekonomiska 

problem och den belgiska staten hade därför understött företaget både genom 

kreditgarantier och tillskott av aktiekapital. Tillskotten hade lett till att belgiska 

 
386 Se Indén, 2013, s. 37 och mål 234/84, Belgien mot kommissionen, p. 13–14. 
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staten, genom ett offentligrättsligt holdingbolag, blivit ensam aktieägare i bolaget. 

Ytterligare kapital behövdes dock något år senare och det är dessa åtgärder som 

kom att prövas av EU-domstolen.  

Den grundläggande frågan som såväl kommissionen som EU-domstolen 

ställde i målet var vilka möjligheter företaget hade att anskaffa de ifrågavarande 

beloppen på de privata kapitalmarknaderna. Frågan var alltså om en privat 

aktieägare under liknande omständigheter, med beaktande av såväl ekonomiska 

som övriga faktorer, skulle ha skjutit till kapitalet i fråga. Med tanke på bolagets 

historia kom EU-domstolen fram till att det inte var sannolikt att företaget hade 

kunnat anskaffa motsvarande belopp på den privata kapitalmarknaden och att 

åtgärden därmed var att se som ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF.387 

Principen har sedan den etablerades använts flitigt i EU-domstolens praxis 

och utgångspunkten i principen är att något stöd inte föreligger om en 

kommersiell aktör på en öppen marknad skulle ha accepterat samma villkor för 

en investering.388  

Kommissionens syn på principen har också tydliggjorts i kommissionens 

meddelande till medlemsstaterna angående offentliga företag, där det betonas att 

en jämförelse med hur en privat investerare skulle ha agerat under normala 

marknadsförhållanden ska genomföras.389 

Även om en kommersiell aktör vanligen försöker maximera avkastningen och 

det allmänna då, för att leva upp till den marknadsekonomiska 

investeringsprincipen, skulle behöva agera på liknande sätt har EU-domstolen i 

praxis mjukat upp kravet på avkastning. Omedelbar avkastning behöver inte 

eftersträvas men om åtgärden inte heller på lång sikt har för avsikt att generera 

vinst kommer den troligen att ses som en otillåten stödåtgärd.390  

I fall där det allmännas investering i ett företag sammanfaller med en 

investering från en privat aktör på liknande villkor, utan att det allmännas 

investering har varit känd före beslutet av den privata aktören, kan detta tjäna 

som bevis för att åtgärden är i linje med den marknadsekonomiska 

 
387 Mål 234/84, Belgien mot kommissionen, p. 14–17. 
388 Se exempelvis de förenade målen 67, 68 och 70/85, van der Kooy, p. 28, mål C-142/87, 

Belgien mot kommissionen (Tubemeuse), p. 22–26, mål C-301/87, Frankrike mot kommissionen 

(Boussac), p. 39–40, mål C-261/89, Italien mot kommissionen, p. 8, de förenade målen C-328/99 

och C-399/00, Italien och Sim 2 Multimedia mot kommissionen, p. 38 och mål  

C-73/11 P, Frucona Kosice, p. 70–72. 
389 Commission communication to the Member States on the application of Articles 92 and 93 of 

the EEC Treaty and of Article 5 of Commission Directive 80/723/EEC to public undertakings 

in the manufacturing sector, 93/C 307/6-8, p. 11–20. 
390 Mål C-305/89, Alfa Romeo, p. 19–20 och mål C-303/88, ENI-Lanerossi, p. 22–24. 
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investeringsprincipen.391 När den privata aktören bedömt investeringen som 

marknadsekonomiskt motiverad kommer det allmännas investering att uppfylla 

principerna om den marknadsekonomiska aktören.  

Vid avgörandet av om en investering skulle ha vidtagits av en kommersiell 

aktör på samma villkor ska bedömningen präglas av en helhetssyn där samtliga 

relevanta omständigheter vägs in. Syftet är att få en så fullständig bild som möjligt 

för att på bästa sätt kunna avgöra om åtgärden bryter mot artikel 107.1 FEUF.392 

I praxis har en mängd olika faktorer vägts in. Hur det gynnade företagets situation 

är och hur marknaden det verkar på är, ska bedömas för att kunna fastställa om 

åtgärden avviker från normala marknadsmässiga villkor.393 Skulle det investerade 

kapitalet på något sätt vara styrt till visst användningsområde och därmed inte 

kunna användas fritt måste det också vägas in i bedömningen.394 Vad gäller nivån 

på avkastning har det i praxis förtydligats att hänsyn måste tas till de individuella 

omständigheterna i det enskilda fallet. Att använda genomsnittlig avkastning 

inom en viss bransch som enda verktyg för att bedöma om en åtgärd avviker från 

vad som normalt skulle accepteras av en kommersiell aktör är inte tillräckligt utan 

kan bara vara en del i analysen.395 

Även när åtgärden rört kreditgarantier från det allmänna har den 

marknadsekonomiska investeringsprincipen använts. Här har den dock kommit 

till direkt uttryck i form av ett tillkännagivande från kommissionen särskilt riktat 

just mot garantier.396 Av avsnitt 3.1 i tillkännagivandet framgår att bedömningen 

ska grundas på principen om en privat investerare i en marknadsekonomi och 

vilka möjligheter det stödmottagande företaget har att få motsvarande 

finansiering via kapitalmarknaden. I tillkännagivandet har kommissionen därefter 

angett ett antal villkor som i sig är tillräckliga för att ett stöd enligt artikel 

107.1 FEUF inte ska anses föreligga. I de fall en garanti inte finns vara i linje med 

den marknadsekonomiska investeringsprincipen innehåller tillkännagivandet 

också riktlinjer för hur inslaget av stöd ska beräknas. I sammanfattning innebär 

 
391 Mål T-296/97, Alitalia, p. 81, Bacon, 2017, s. 40. 
392 Se exempelvis de förenade målen C-329/93, C-62 och 63/95, Tyskland mot kommissionen, 

p. 36, mål C-124/10 P, kommissionen mot EDF, p. 86 och mål C-73/11 P, Frucona Kosice, p. 

73.  
393 De förenade målen T-228 och T-233/99, Tyskland mot kommissionen, p. 251. 
394 De förenade målen T-228 och T-233/99, Tyskland mot kommissionen, p. 328–329. 
395 Se mål C-39/94, SFEI mot La Poste, p. 62 och de förenade målen T-228 och T-233/99, 

Tyskland mot kommissionen, p. 254 
396 Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget 

fördraget på statliga stöd i form av garantier (2008/C 155/02). 
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riktlinjerna att beräkningen av stödet utgår från mellanskillnaden mellan de 

marknadsmässiga och de aktuella villkoren.397 

4.9.2 Den marknadsekonomiska kreditorprincipen 

Närliggande till kreditgarantier är åtgärder som innebär att det allmänna rent 

faktiskt lämnar krediter till privata företag. Här innebär åtgärden således inte att 

det allmänna skjuter till medel och investerar i ett privat företag och den 

marknadsekonomiska investeringsprincipen ersätts då av den 

marknadsekonomiska kreditorprincipen.398  

I fråga om villkor för lån från det allmänna till ett privat företag är 

utgångspunkten i prövningen vilka villkor som borde ha gällt om borgenären 

varit en kommersiell aktör på en öppen marknad. För räntenivåer har det 

inneburit att skillnaden mellan den ränta som borde utgått och den ränta som 

faktiskt utgått har funnits utgöra stöd. Den delen har mottagaren då förpliktats 

återbetala.399 Skulle det mottagande företaget vara i en sådan ekonomisk situation 

att det knappast funnits förutsättningar för att överhuvudtaget få låna pengar på 

den reguljära marknaden, ska hela lånet ses som ett stöd och följaktligen betalas 

åter i sin helhet.400 

En faktor att väga in i bedömningen är om det allmännas fordringar gynnas 

särskilt om det mottagande företaget drabbas av ett obestånd. Skulle det allmänna 

ha en priviligierad ställning jämfört med en privat kreditgivare genom exempelvis 

förmånsrätt, måste hänsyn tas till det när den marknadsekonomiska 

kreditorsprincipen tillämpas. Det allmänna kan, i den situationen, tillåtas ge kredit 

på andra villkor eller agera på annat vis som borgenär än vad en kommersiell 

aktör skulle göra utan att åtgärden nödvändigtvis utgör ett stöd enligt artikel 

107.1 FEUF.401 

För svenskt vidkommande kunde den tidigare förmånsrätten för det 

allmännas skattefordringar vara en faktor att väga in vid bedömning av om en 

 
397 Detaljerna avseende såväl villkoren för att en garanti inte ska anses utgöra stöd som hur 

inslaget av stöd ska beräknas när en garanti innehåller ett stöd är inte direkt relevanta i de 

situationer som behandlas i avhandlingen. För detaljerna se avsnitten 3.2 till 4.5 i Kommissionens 

tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form 

av garantier (2008/C 155/02). 
398 Indén, 2013, s. 41. 
399 Mål T-16/96, Cityflyer mot kommissionen, p. 53. 
400 Mål T-234/95, DSG mot kommissionen, p. 184. 
401 Mål T-152/99, HAMSA mot kommissionen, p. 135. 
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åtgärd utgjorde stöd enligt artikel 107.1 FEUF. Så länge skatteförmånsrätten 

fanns kvar kunde det allmänna knappast vidta åtgärder som riskerade att minska 

återbetalningen under det belopp som kunde påräknas genom förmånsrätten 

utan att åtgärden skulle komma att ses som ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF. 

Avskaffandet av skatteförmånsrätten i Sverige har gjort att hänsyn till den inte 

behöver tas när det allmänna överväger åtgärder som borgenär. Bedömningen av 

det allmännas åtgärder gentemot gäldenärer kommer därför, vid svenska 

förhållanden, i huvudsak att kunna utgå från hur en kommersiell aktör skulle ha 

agerat i motsvarande situation.402 

När det gäller hur aktiv det allmänna ska vara i sin borgenärsroll och hur 

snabbt exekutiva åtgärder ska övervägas är det rimligt att anta att det allmänna 

och en kommersiell aktör kan ha olika synsätt. Å ena sidan vill en kommersiell 

aktör inte vara alltför passiv i sin borgenärsroll utan agerandet måste alltid antas 

syfta till att en kredit ska återbetalas i sin helhet alternativt att förluster ska 

minimeras. Här kan det allmänna tänkas ha ett delvis annat synsätt med en längre 

tidshorisont.403 Å andra sidan kan en kommersiell aktör helt låta bli att agera om 

bedömningen är att ingen utdelning på den aktuella fordringen kommer att 

komma ur en exekution. Här har det allmänna svårare att vara passiv utan har 

snarare en skyldighet att agera innan gäldenärsföretaget hamnar i än värre 

ekonomiska bekymmer även om det inte medför utdelning. Om det allmänna är 

mer aktiv i sin borgenärsroll än vad en kommersiell aktör skulle vara utgör dock 

agerandet inte en otillåten stödåtgärd och artikel 107.1 FEUF blir inte tillämplig. 

Det allmännas agerande i obeståndssituationer har prövats av EU-domstolen 

vid något tillfälle och det har då, i frågor om ackord och konkurs, varit tydligt att 

den marknadsekonomiska kreditorsprincipen ska tillämpas för att säkra största 

möjliga utdelning.404 Att underlåta att någorlunda skyndsamt sätta bolag i 

konkurs kan enligt praxis anses utgöra stöd.405 Även ackordsförhandlingar kan 

vara oförenliga med statsstödsreglerna om det skulle vara så att det allmänna har 

mer att vinna på att stå utanför. Det allmänna har alltså att, i sin borgenärsroll, 

noga bedöma vad som skulle ge det bästa utfallet för att bryta mot 

statsstödsreglerna.406 

 
402 Indén, 2013, s. 45–46. 
403 Mål C-480/98, Spanien mot kommissionen (Magefesa), förslag från generaladvokat Mischo, 

p. 32–37. 
404 Se exempelvis mål C-256/97, DMT, p. 24 och mål C-73/11 P, Frucona Kosice , p. 72. 
405 Mål T-01/08, Buczek mot kommissionen, p. 77. 
406 Indén, 2013, s. 45-46 och mål C-73/11 P, Frucona Kosice, p. 71. 
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En annan situation där den marknadsekonomiska kreditorsprincipen prövats 

är vid försök att undvika ett osäkert rättsligt förfarande genom en frivillig 

uppgörelse. Frågan berördes av tribunalen i målet T-46/97, SIC mot 

kommissionen.407 I målet är tydligt att även i denna situation ska det allmännas 

agerande bedömas genom en jämförelse med en hypotetisk privat borgenär. 

Vilka slutsatser som går att dra om möjligheten att undvika en process blev dock, 

av processuella skäl, inte helt klargjorda.408 

4.9.3 Principerna om den marknadsekonomiska aktören vid frivilliga uppgörelser 

Med hänvisning till vad som framgått ovan är en rimlig utgångspunkt att just 

frivilliga uppgörelser är det dominerande tillvägagångsättet för det allmänna för 

att få markåtkomst vid markexploateringar och att ersättningen i uppgörelserna 

ofta överstiger den expropriationsersättning markägaren skulle ha haft rätt till 

enligt expropriationslagen.409 Av intresse i avhandlingen är hur dessa frivilliga 

uppgörelser förhåller sig till principerna om den marknadsekonomiska aktören 

som redogjorts för ovan.  

En första förutsättning för att använda principerna om den 

marknadsekonomiska aktören vid en analys av en frivillig uppgörelse är att den 

träffas på en nivå som överstiger expropriationslagens. Den lagstadgade nivån är 

där marknadsvärdet plus 25 procent. Även om ersättningsnivån därmed 

överstiger det som enligt expropriationslagens definition är marknadsvärdet har 

det ovan visats att själva begreppet marknadsvärde inte är oproblematiskt. 

Begreppet används inte på samma sätt och ges därmed inte samma innehåll i 

expropriations- som i statsstödssammanhang. I expropriationsärenden används 

där vedertagna metoder för att beräkna marknadsvärde medan det i 

statsstödssammanhang är ekonomiska teorier som är utgångspunkten för 

beräkning av marknadsvärdet. Vid expropriation finns ingen egentlig utbudssida, 

ingen frivillig säljare, vilket gör att de ekonomiska teorierna inte blir tillämpliga.410 

Därmed bli det, som tidigare konstaterats, svårt att hävda att den lagstadgade 

ersättningen vid expropriation utgör ett statsstöd enligt artikel 107.1 FEUF. 411  

Vid frivilliga uppgörelser går inte samma principiella resonemang att tillämpa 

i förhållande till statsstödsrätten eftersom det här finns en utbudssida och de 

ekonomiska teorierna därmed skulle gå att tillämpa. Bilden kompliceras dock av 

 
407 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 99. 
408 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 101. 
409 Se Hellman och Svensson, 2015. 
410 Indén och Lundberg, 2011, s. 127–128. 
411 Indén och Lundberg, 2011, s. 129. 
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att säljaren eventuellt är medveten om att hotet av en expropriation finns i 

bakgrunden. Frivilligheten kan därmed ifrågasättas och graden av frivillighet 

kommer dessutom att variera beroende på hur medveten en säljare är om 

expropriationshotet och i vilket skede av exploateringsprocessen 

överenskommelsen träffas. I ett tidigt skede där det allmänna köper mark med 

hänvisning till exempelvis översiktsplan är frivilligheten mer opåverkad än när 

ett konkret projekt närmar sig och expropriationshotet därmed blir mer 

överhängande.412 

Ifall inga principiella hinder finns mot att använda de statsstödsrättsliga 

modellerna för beräkning av marknadsvärde är nästa fråga om det då innebär att 

en frivillig uppgörelse på expropriationslagens nivå därmed skulle kunna utgöra 

ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF. Här blir en tillämpning av principerna om den 

marknadsekonomiska aktören aktuell och en jämförelse med agerandet hos en 

kommersiell aktör ska därför göras. Frågan att ställa är under vilka villkor en 

kommersiell aktör hade ingått motsvarande avtal. I situationen får 

expropriationslagens ersättningsnivå ses som en lägstanivå. Att säljaren av 

marken skulle acceptera ett förslag till uppgörelse under den nivån kan inte anses 

troligt. En kommersiell aktör skulle följaktligen acceptera att förvärva marken till 

expropriationslagens ersättningsnivå eftersom ett lägre pris sannolikt inte skulle 

accepteras av säljaren. Så länge priset för den förvärvade marken inte överstiger 

expropriationslagens ersättningsnivå kommer det därmed att vara svårt att hävda 

att förvärvet är ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF. 

När nivån på ersättningen överstiger expropriationslagens blir tillämpningen 

av principerna om den marknadsekonomiska aktören mer komplicerad. En 

kommersiell aktör kan förstås väga in precis vilka hänsyn som helst i sitt beslut. 

Att, med någon generell giltighet, svara på hur mycket dessa hänsyn är värda i 

form av överersättning vid markåtkomst är mycket svårt.413 Mängden olika 

faktorer som kan vägas in när en överenskommelse träffas är stor och svår att 

greppa men några faktorer har pekats ut i en enkätundersökning som 

Utredningen om expropriationsersättning gjorde för att utreda förekomsten av 

och innehållet i frivilliga överenskommelser.414 Trots den förändring av nivåerna 

i expropriationslagen som utredningen var del i saknas det anledning att tro att 

skälen till dels de frivilliga överenskommelserna, dels till de nivåer de träffas på 

har förändrats med de ändringar som därefter genomfördes. 

 
412 Se SOU 2007:29, s. 139. 
413 Se för utveckling av problemen med principerna om den marknadsekonomiska aktören, 

Indén, 2103, s. 40–41 och Steinicke, 2012, s. 458–461. Se även avsnitt 4.10 i avhandlingen. 
414 Se SOU 2007:29, s. 138–139. 
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Ett av skälen som framkom var att aktörerna ville undvika den tid och därmed 

de kostnader som ett expropriationsförfarande skulle medföra. Affärsmässiga 

fördelar och att undvika negativ publicitet fördes också fram som skäl för 

frivilliga överenskommelser.415 

 

Uppgörelse för att undvika osäker process 

En situation där det allmänna agerar för att undvika ett rättsligt förfarande har 

berörts av tribunalen i målet T-46/97, SIC mot kommissionen, som tagits upp 

helt kort ovan. Frågan av betydelse för detta arbete är huruvida agerandet kan 

anses vara i linje med principerna om den marknadsekonomiska aktören och 

därmed inte kan anses utgöra stöd enligt artikel 107.1 FEUF. 

Målet rörde ursprungligen ersättning som betalades ut från den portugisiska 

staten till det offentligägda aktiebolaget RTP som hade koncession för att sända 

den offentliga portugisiska televisionen. RTP finansierades, såsom de 

kommersiella tv-kanalerna, genom reklamintäkter. Förutom det finansierades 

RTP, under den aktuella perioden, till 15–18 procent med offentliga medel. Det 

kommersiella tv-bolaget SIC framförde av den anledningen klagomål till 

kommissionen. I huvudsak rör målet i tribunalen förfaranderegler416 men 

tribunalen berör också frågan om hur en kommersiell aktör skulle ha agerat i 

förhållande till en potentiell rättslig prövning. RTP hade i en uppgörelse avbetalat 

en skuld till Seguranca social, det offentliga organet för social trygghet i Portugal, 

och också befriats från dröjsmålsränta. Uppgörelsen motiverades med att det 

fanns en underliggande tvist angående tolkningen av grunderna för skulden.417 I 

det beslut som tribunalen hade att pröva i målet menade kommissionen att 

åtgärden inte var ett stöd eftersom Seguranca socials agerande påminde om hur 

en privat aktör skulle agera under liknande omständigheter.418  

Tribunalen konstaterade att godtagande av försenad betalning och 

efterskänkande av dröjsmålsränta normalt utgör ett stöd. Med tillämpande av den 

marknadsekonomiska kreditorsprincipen menade dock tribunalen att agerandet 

ändå kunde vara i sin ordning baserat på en jämförelse med hur en kommersiell 

borgenär skulle ha agerat. Tribunalen menade att ”[d]et kan således inte uteslutas 

att en transaktion mellan ett organ för social trygghet och en av dess gäldenärer 

i syfte att undvika den osäkerhet som en rättegång innebär omfattas av en privat 

 
415 Se SOU 2007:29, s. 139. 
416 Dåvarande artikel 93.2 i Maastrichtfördraget nu artikel 108 FEUF. 
417 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 26. 
418 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 97. 
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borgenärs agerande som försöker erhålla betalning av sina fordringar.”419 

Osäkerheten i rättegången som den frivilliga uppgörelsen motiverades med i 

målet bestod i att det bakomliggande rättsförhållandet, lagenligheten i fråga om 

avgifter som skulle betalas, var osäkert. Tribunalen behövde dock inte ta slutlig 

ställning till frågan eftersom det som prövades i första hand rörde 

kommissionens förfarande vid handläggningen av ärendet.420   

I målet gjordes det klart att frågan om hur det allmänna kan agera om en 

osäker rättstvist vill undvikas, även i denna situation, ska avgöras med hjälp av 

jämförelser med en hypotetisk kommersiell aktör. Slutsatserna är dock inte lika 

klara beträffande själva agerandet; under vilka omständigheter det är möjligt att 

träffa uppgörelser för att undvika rättstvister.421 

En liknande fråga, att som offentlig borgenär träffa överenskommelser istället 

för att driva en exekutiv process, var en del i mål C-525/04 P, Spanien mot 

Lenzing. Målet rörde ett österrikiskt företag som tillverkade och sålde 

cellulosafiber, Lenzing, och ett spanskt företag i samma bransch, Sniace. Sniace 

hade under ett antal år haft finansiella svårigheter och 1993 förordnade spansk 

domstol om betalningsinställelse för bolaget. 1996 träffade Sniace en 

överenskommelse med sina privata borgenärer där 40 procent av fordringarna 

omvandlades till aktier i bolaget. Betalningsinställelsen kom genom det att 

upphöra.422  

De offentliga borgenärerna Fogasa, som är den spanska lönegarantifonden, 

och socialförsäkringsmyndigheten, träffade separata avtal med Sniace om 

återbetalning av utestående fordringar. I Fogasas fall ställde Sniace säkerhet för 

fordringarna i form av fastighetspant och socialförsäkringsmyndighetens 

fordringar säkrades genom handpant. 423 

Lenzing klagade 1996 till kommissionen och menade att statligt stöd hade 

beviljats Sniace vid ett flertal tillfällen. Kommissionen fattade beslut om att 

åtgärderna utgjorde stöd enligt artikel 107.1 FEUF.424 Beslutet överklagades och 

efter att liknande frågor berörts i domen i det så kallade Tubacex-målet425 

omprövade kommissionen sitt beslut och kom fram till att åtgärderna inte 

 
419 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 99. 
420 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 97. 
421 Mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 98–101. 
422 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 8–10. 
423 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 11–12 och p. 156. 
424 Kommissionens beslut 1998.10.28, 1999/395/EG, p. 105–106.  
425 Mål C-342/96, Spanien mot kommissionen (Tubacex). 
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innebar ett stöd till Sniace.426 Det ändrade beslutet överklagades till tribunalen av 

Lenzing.  

Tribunalen menade att kommissionens tillämpning av den 

marknadsekonomiska principen, privat borgenär, varit felaktig. För det första 

hade kommissionen jämfört de offentliga borgenärernas agerande med de privata 

utan att väga in att de offentliga borgenärernas fordringar var prioriterade och att 

vissa säkerheter ställts för dessa. Tribunalen menade därför att det inte var 

korrekt att jämföra borgenärskategoriernas agerande med varandra.427  

För det andra hade kommissionen jämfört det allmännas agerande med en 

privat borgenär, en bank, som inte heller vidtagit exekutiva åtgärder för att få 

betalt. Här menade tribunalen att situationen för de allmänna borgenärerna inte 

gick att jämföra med bankens eller att det i vart fall inte fanns tillräcklig utredning 

för att kunna göra jämförelsen.428  

För det tredje hade kommissionen påstått att de frivilliga uppgörelserna var 

försök att maximera utdelningen utan att gå vidare till exekutiva åtgärder. 

Tribunalen menade att påståendet inte alls var styrkt och att det stod i strid med 

det faktum att de allmänna borgenärerna var prioriterade och hade säkerheter för 

sina fordringar. Vidare menade tribunalen att kommissionen inte hade tillräcklig 

information för att kunna bedöma om de frivilliga uppgörelserna på sikt var den 

bästa lösningen.429 

Tribunalens slutsats blev att principerna om den marknadsekonomiska 

aktören inte var uppfyllda och att åtgärderna var att se som ett statligt stöd.430 

Målet överklagades av Spanien. De frågor som kom att behandlas av EU-

domstolen rörde inte tillämpningen av principerna om den marknadsekonomiska 

aktören utan kom, i den delen, att stanna vid processuella frågor.431 

Även i målet T-152/99, HAMSA mot kommissionen, för tribunalen ett 

resonemang avseende frivilliga överenskommelser och principerna om den 

marknadsekonomiska aktören. Varje fordringsägare måste enligt resonemanget 

göra ett val med hänsyn till det belopp som uppgörelsen innehåller och vad 

borgenären uppskattar skulle kunna komma ur en exekutiv process. Här måste 

fordringsägaren väga in en rad faktorer varav förmånsrätter, säkerheter, 

gäldenärsföretagets framtidsutsikter och utdelning vid ett tvångsförfarande ingår. 

 
426 Kommissionens beslut 2000.09.20, 2001/43/EG, p. 31–32. 
427 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 154–156. 
428 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 157–158. 
429 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 159–160. 
430 Mål T-36/99, Lenzing mot kommissionen, p. 161. 
431 Mål C-525/04 P, Spanien mot Lenzing, p. 54–63.  
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I fall utdelningen vid en exekutiv process skulle bli liten menade tribunalen att 

en frivillig uppgörelse på en låg nivå inte utgjorde någon egentlig eftergift.432 

 

Uppgörelse för att undvika en tidskrävande process 

Tidsåtgången för ett rättsligt förfarande kom att prövas i målet C-73/11 P, 

Frucona Kosice. I målet hade en lokal slovakisk skattemyndighet träffat en 

ackordsuppgörelse med det privata bolaget Frucona Kosice där bolaget skulle 

betala 35 procent av sina skulder, vilka till stor del bestod av skatteskulder. Den 

centrala skattemyndigheten hade, innan uppgörelsen, anmodat den lokala 

myndigheten att inte godta ackordsförslaget eftersom det inte var fördelaktigt för 

det allmänna. Uppgörelsen kom att granskas av kommissionen som fann att 

åtgärden utgjorde ett statligt stöd eftersom andra åtgärder, såsom konkurs eller 

indrivning, bedömdes ha kunnat ge större intäkter än vad ackordsuppgörelsen 

gav. Kommissionen jämförde med hur en privat borgenär skulle ha agerat och 

resonerade således utifrån principerna om den marknadsekonomiska aktören.433  

Kommissionens beslut att Slovakien skulle återkräva stödet överklagades till 

tribunalen. En av grunderna för överklagandet var att rättstillämpningen varit 

felaktig eftersom kommissionen inte beaktat den tid ett konkursförfarande skulle 

ta och vilken inverkan tidsaspekten skulle ha fått vid ett beslut av en privat 

borgenär. Tribunalen menade att tidsaspekten visst vägts in av kommissionen.434 

Varken denna eller någon av de andra anförda grunderna vann gehör och 

kommissionens beslut stod därmed fast.435  

Målet överklagades och även vid prövningen i EU-domstolen var en av 

huvudfrågorna hur tidsaspekten vid ett konkursförfarande skulle vägas in vid 

jämförelsen med hur en kommersiell aktör skulle ha agerat. Tidsaspekten kom 

dock i huvudsak att diskuteras av processuella anledningar eftersom domstolen 

fann att tribunalen, i sin prövning av kommissionens beslut, lagt till delar som 

kommissionen inte ursprungligen haft med i sitt beslut. Genom tribunalens 

tillägg kom det att framstå som att kommissionen uttryckligen hade vägt in 

tidsåtgången när den motiverade sitt beslut. Enligt EU-domstolen var det inte en 

korrekt beskrivning av beslutet.436  

Även om den processuella frågan därmed hamnade i fokus gjorde domstolen 

klart att tidsåtgången för ett konkursförfarande måste vägas in när det allmännas 

 
432 Mål T-152/99, HAMSA mot kommissionen, p. 168.  
433 Kommissionens beslut 2006.07.06, 2007/254/EG, p. 69–99. 
434 Mål T-11/07, Frucona Kosice mot kommissionen, p. 123. 
435 Mål T-11/07, Frucona Kosice mot kommissionen, p. 249. 
436 Mål C-73/11 P, Frucona Kosice mot kommissionen, p. 81–91.  
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agerande jämförs med en kommersiell aktörs. Tidsaspekten kan vara avgörande 

för vilket beslut en kommersiell aktör skulle fatta i motsvarande situation. EU-

domstolen menade att kommissionen, genom sin underlåtenhet att beakta, eller 

i vart fall tillräckligt motivera hur tidsaspekten beaktats, gjort en uppenbart 

oriktig bedömning och målet återförvisades till tribunalen för ny prövning av de 

grunder som ännu inte hade prövats.437  

4.9.4 Tillämpningen av principerna om den marknadsekonomiska aktören 

Såväl agerande för att undvika en rättstvist med oklar utgång som att beakta 

tidsåtgången av ett rättsligt, exekutivt, förfarande är faktorer som kan vägas in 

vid tillämpning av principerna om den marknadsekonomiska aktören. I målen 

Spanien mot Lenzing och Frucona Kosice som redogjorts för ovan kom dock 

frågorna delvis att skymmas av andra, mer processuella, problem i 

handläggningen. Trots detta går det att dra vissa slutsatser av målen.  

Utgångspunkten vid bedömning av det allmännas agerande för att undvika en 

osäker rättstvist är en jämförelse med hur en kommersiell aktör skulle ha agerat 

i motsvarande situation. Skulle en kommersiell aktör ställas inför valet mellan ett 

osäkert rättsligt förfarande och en uppgörelse som gör att förfarandet undviks är 

det sannolikt att uppgörelsen skulle verka mer lockande.  

Det tribunalen säger i mål T-46/97, SIC mot kommissionen, ger här 

begränsad vägledning. Att det inte kan uteslutas att åtgärden omfattas av en 

kommersiell aktörs agerande ska rimligen förstås som att det under vissa 

omständigheter kan vara så att ett undvikande av en rättstvist skulle vara ett 

rationellt beteende hos jämförelseobjektet; den kommersiella aktören.438 Det är 

alltså, som avgörandet får förstås, möjligt att, vid en bedömning av hur det 

allmänna agerat för att undvika en rättstvist, med framgång anföra att agerandet 

är i linje med hur en kommersiell aktör skulle ha agerat. Prövningen skulle, 

baserat på jämförelsen, kunna mynna ut i att agerandet därför inte skulle anses 

utgöra ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF. Vilka närmare förutsättningar som 

krävs för den utgången ger målet ingen vägledning om.  

Beträffande tidsåtgången är slutsatserna från målet Frucona Kosice mot 

kommissionen tydligare. Tidsåtgången för ett rättsligt förfarande, i form av ett 

exekutivt förfarande, är en aspekt som ska beaktas när principerna om den 

marknadsekonomiska aktören tillämpas i mål om statsstöd. Domstolen menade 

att det är rimligt att anta att en kommersiell aktör väger in tidsåtgången för en 

 
437 Mål C-73/11 P, Frucona Kosice mot kommissionen, p. 100–104.  
438 Se mål T-46/97, SIC mot kommissionen, p. 99. 
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process innan beslut tas om nästa steg för att försöka få betalt. Slutsatsen blir att 

om processen kan förväntas dra ut på tiden är det möjligt att en kommersiell 

aktör väljer en frivillig uppgörelse även om betalningen därigenom blir lägre. Det 

allmänna kan därmed, i enlighet med principerna om den marknadsekonomiska 

aktören, agera på samma sätt. 

Resonemanget är här lättare att följa. En erfaren jurist kan, med rätt god 

precision, avgöra hur lång tid en viss process tar i ett visst rättssystem. Det går 

därmed att räkna på ränteförluster och övriga kostnader under den uppskattade 

tiden och genom det komma fram till ett beslut baserat på en ekonomisk kalkyl.  

Trots att beslutsunderlaget därmed blir mer begripligt när det bara är tiden 

som är faktorn kan dock jämförelsen med en typisk kommersiell aktör 

ifrågasättas. En kommersiell aktör med likviditetsproblem kan inte vänta på ett 

förfarande som kanske tar tre år även om utfallet skulle bli bättre än en frivillig 

uppgörelse. Motsatsen blir ett mycket välmående bolag som inte alls behöver en 

snabb betalning och därmed inte har några incitament för en snabb uppgörelse 

till en lägre nivå. Det allmänna har sällan likviditetsproblem och har därmed 

oftast mer gemensamt med ekonomiskt välmående kommersiella aktörer som 

inte har någon egentlig brådska med att få ärendet avgjort. 

Att principerna om den marknadsekonomiska aktören har som utgångspunkt 

att det går att identifiera ett typiskt beteende hos jämförelseobjekten, de 

kommersiella aktörerna, är en del av den kritik som riktats mot principerna.439 

Såsom nämnts tidigare har, i den EU-rättsliga praxis där principerna om den 

marknadsekonomiska aktören prövats, betonats att bedömningen ska präglas av 

en helhetssyn där samtliga relevanta omständigheter vägs in.440 

Helhetsbedömningen innebär att det inte finns något egentligt stopp på mängden 

faktorer som kan vägas in i bedömningen när prövning mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören görs.441 Något tvivel beträffande själva 

principerna och om de alls är lämpliga har dock inte framkommit utan det 

dominerande synsättet är att en jämförelse mellan det allmännas agerande och 

hur en fingerad kommersiell aktör skulle ha agerat i samma situation ska göras 

för att avgöra om ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF föreligger. Principerna om 

den marknadsekonomiska aktören är således väl etablerade.  

 
439 Se Steinicke, 2012, s. 458–459 och avsnitt 4.10 nedan. 
440 Se exempelvis de förenade målen C-329/93, C-62 och 63/95, Tyskland mot kommissionen, 

p. 36, mål C-124/10 P, kommissionen mot EDF, p. 86 och mål C-73/11 P, Frucona Kosice,  

p. 73.  
441 Se Bacon, 2017, s. 43, för ytterligare faktorer och praxis kring dessa. 
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4.10 Kritiken mot principerna om den marknadsekonomiska 

aktören 

Tillämpningen av principerna om den marknadsekonomiska aktören är väl 

etablerad i EU-rättslig statsstödspraxis. I ärenden där det allmännas affärer ska 

bedömas kommer principerna att ha en avgörande betydelse. Även om 

principerna om den marknadsekonomiska aktören sällan ifrågasätts i den EU-

rättsliga prövningen har de diskuterats och kritiserats. Kritiken kan i huvudsak 

sägas ta avstamp i två olika utgångspunkter. 442   

Den första utgångspunkten är instrumentell och riktar därmed in sig på själva 

instrumentet, det vill säga jämförelsen, som kritiseras för att vara felaktig. Det 

felaktiga vid jämförelsen är, enligt denna uppfattning, just föreställningen att 

jämförelseobjekten, de kommersiella aktörerna, är en homogen grupp som 

därför går att använda som referenspunkt när det allmännas agerande granskas.443  

Den andra utgångspunkten för kritik mot principerna är mer ideologisk. 

Centralt i den kritiken är att de olika aktörerna, det allmänna och de 

kommersiella, har helt olika mål med sin verksamhet och därmed inte kan 

jämföras.444  

4.10.1 Den instrumentella utgångspunkten 

I den instrumentella utgångspunkten är det som nämnts själva jämförelsen som 

ifrågasätts. En bärande tanke i kritiken är att hela föreställningen om att det, 

genom att jämföra med kommersiella aktörer, skulle vara möjligt att hitta något 

sorts benchmark, ett jämförelseobjekt, är felaktig från grunden. Detta eftersom 

de kommersiella aktörernas beslut inte går att förutsäga med någon precision. 

För att principerna om den marknadsekonomiska aktören ska fungera är 

utgångspunkten den motsatta; att de kommersiella aktörerna agerar enligt ett 

mönster som, i någon mening, är förutsägbart. Kritikerna menar att det, förutom 

de rent ekonomiska, finns en stor mängd övriga faktorer som kan påverka en 

kommersiell aktör i sina beslut. Exempel kan vara personliga intressen eller att 

aktören känner särskilt för ett visst geografiskt område eller en viss bransch. Att 

det över huvud taget finns en typisk kommersiell aktör som värderar risker och 

fattar sina beslut efter ett rationellt marknadsstyrt mönster, opåverkad av 

personliga preferenser, avfärdas därmed.445 

 
442 Se Steinicke, 2012, s. 458–461 och Rubini, 2010, s. 246–259.  
443 Se Steinicke, 2012, s. 459. 
444 Se Steinicke, 2012, s. 460–461. 
445 Parish, 2003, s. 72–73. 
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I samband med diskussionen om principerna om den marknadsekonomiska 

aktören från instrumentell utgångspunkt har det även förts fram argument för ett 

mer balanserat synsätt som ligger mellan det totala avfärdandet enligt ovan och 

det mer okritiska tillämpandet som syns i praxis. Enligt den uppfattningen finns 

det skäl att tala om en marknad där kommersiella aktörer styrs av vissa principer 

som i huvudsak baseras på rationella ekonomiska överväganden, där 

vinstmaximering och självintresse är viktiga. Trots att det kan vara svårt att hitta 

ett perfekt jämförelseobjekt är uppfattningen här att det bästa sättet att utvärdera 

det allmännas agerande på marknaden är genom en jämförelse med hur en 

kommersiell aktör skulle ha agerat enligt principerna om den 

marknadsekonomiska aktören.446 

Skillnaden mellan uppfattningen att jämförelsen med en typisk kommersiell 

aktör i principerna om den marknadsekonomiska aktören är fel i grunden och 

därmed omöjlig och den mer försiktiga ståndpunkten; att jämförelser nog går att 

göra, ligger mycket i inställningen till om det går att vetenskapligt belägga hur en 

kommersiell aktör typiskt sett agerar på den öppna marknaden. Företrädare för 

den förra uppfattningen menar till och med att ”[f]inance is not a science; it is 

not even an imprecise one, as it based on predicting events whose occurrence 

depends upon people, whose conduct can never be formalized in a set of rules 

no matter how much data one has.”447  

I motsats till detta tillmäts den ekonomiska vetenskapen mer tyngd i den 

senare uppfattningen. Där pekas ut att det finns empiriska data som ger stöd för 

uppfattningen att det hos kommersiella aktörer finns ett rationellt beteende som 

huvudsakligen styrs av vinstintresset.448  Vidare påpekas vikten av en flexibel 

tillämpning av vad som utgör ett typiskt agerande för en kommersiell aktör.449 

Detta stämmer till stor del in på de tankar som kommit till uttryck i praxis 

innebärande att bedömningen ska präglas av en helhetssyn där samtliga relevanta 

omständigheter vägs in.450   

4.10.2 Den ideologiska utgångspunkten 

Den andra utgångspunkten för kritiken mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören är mer ideologisk. Här är det inte det omöjliga i 

 
446 Rubini, 2010, s. 247. 
447 Parish, 2003, s. 72. 
448 Rubini, 2010, s. 248. 
449 Rubini, 2010, s. 250. 
450 Se avsnitt 4.9. 
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att hitta ett jämförelseobjekt och därmed själva instrumentet, jämförelsen, som 

är i fokus utan kritiken är istället riktad mot att jämförelse görs mellan två aktörer 

med fundamentalt olika mål med sitt agerande.451  

Det finns två centrala frågor att behandla när principerna om den 

marknadsekonomiska aktören diskuteras utifrån en ideologisk utgångspunkt. 

Först frågan om de mål och de hänsyn och överväganden som präglar det 

allmännas verksamhet ska kunna vägas in i jämförelsen med kommersiella 

aktörer. Om sådana hänsyn ska vägas in blir nästa fråga när den bedömningen 

ska göras.452  

Att skillnaden i mål och syfte mellan kommersiella och allmänna aktörer har 

betydelse inom statsstödsrätten är inte ifrågasatt. I artikel 107.2 och 107.3 FEUF 

finns ett antal undantag enligt vilka medlemsstater i de uppräknade situationerna 

kan ge stöd för att tillvarata samhälleliga intressen. Av samma skäl kan även 

företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

i viss mån undantas från statsstödsreglerna enligt artikel 106.2 FEUF. Det finns 

också undantag i sekundärrätt, exempelvis i den allmänna 

gruppundantagsförordningen.453 

Konstaterandet att mål och syften för allmänna aktörer redan har genomslag 

i statsstödsreglerna gör att det, för den första frågeställningen, mer blir en fråga 

om metoden för att väga in dessa värden; när och hur ska de vägas in. Det ena 

alternativet är att väga in de samhälleliga värdena redan vid prövningen mot 

principerna om den marknadsekonomiska aktören genom att öppna upp dem 

för annat än de mer kommersiella värdena. Det andra alternativet är att istället 

låta dessa värden beaktas senare genom det nuvarande systemet med undantag. 

En fara med att inarbeta prövningen av samhälleliga värden i principerna om den 

marknadsekonomiska aktören är att tillämpningen av principerna riskerar att bli 

mer komplicerad. En redan svår bedömning skulle med detta bli än mer komplex.  

Kritiken mot principerna om den marknadsekonomiska aktören från en 

ideologisk utgångspunkt mynnar därför ut i att den nuvarande modellen är att 

föredra. Samhälleliga värden hanteras då genom särskilt reglerade undantag och 

prövningen mot principerna om den marknadsekonomiska aktören avser 

huvudsakligen kommersiella överväganden.454 

 
451 Se Steinicke, 2012, s. 460–461 och Rubini, 2010, s. 252–259.  
452 Rubini, 2010, s. 252. 
453 Steinicke, 2012, s. 460. 
454 Steinicke, 2012, s. 461 och Rubini, 2010, s. 260. 
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4.11 Principerna om den marknadsekonomiska aktören och 

förhållandet till kommunallagen 

I avsnittet ovan har principerna om den marknadsekonomiska aktören kritiserats 

och diskuterats på ett mer generellt plan utifrån ett par olika utgångspunkter. 

Kritiken mot principerna tar avstamp i den EU-rättsliga regleringen och praxis 

rörande statsstödsfrågor. Förhållandet mellan svensk rätt och principerna om 

den marknadsekonomiska aktören blir också relevant i sammanhanget och 

principerna om den marknadsekonomiska aktören kan kritiseras och diskuteras 

även med utgångspunkt i kommunallagen. Utgångspunkten för kritiken ligger då 

närmast den ideologiska. Det är inte frågan om svårigheten att hitta ett 

jämförelseobjekt, som i den instrumentella utgångspunkten ovan, som sätts i 

fokus utan de bestämmelser som aktualiseras i kommunallagen är snarare ett 

utslag av de fundamentalt olika mål som det allmänna har jämfört med privata 

aktörer. 

Intressant ur ett kommunalrättsligt perspektiv är huruvida en åtgärd som är i 

linje med principerna om den marknadsekonomiska aktören och därmed inte 

bryter mot artikel 107.1, och inte innebär ett individuellt stöd som hindras av 

2 kap. 8 § KL, ändå kan strida mot kommunallagens mer generella bestämmelser 

om god ekonomisk hushållning och allmänt intresse.  

En annan aspekt av betydelse när principerna om den marknadsekonomiska 

aktören analyseras med utgångspunkt i den svenska kommunallagen är att 

kommunallagens regler inte är begränsade till när kommunen gör affärer med en 

näringsidkare. En grundförutsättning för artikel 107.1 FEUF är att stödåtgärden 

ska gynna ett företag. För att tillämpa fördragets regler på kommunala 

markaffärer krävs därför att marken köps av eller säljs till ett företag. 

Kommunallagens regler är tillämpliga även när affärer görs med privatpersoner. 

4.11.1 Kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning 

I avsnitt 4.7 ovan har reglerna om god ekonomisk hushållning och god 

ekonomisk avkastning i 11 kap. kommunallagen behandlats. Som framkommit 

är det tveksamt vilken betydelse reglerna kan ha i praktiken eftersom de 

ursprungligen var avsedda som allmänt hållna ändamålsregler. I samband med 

kritiken mot principerna om den marknadsekonomiska aktören finns det dock 

anledning att än en gång reflektera över användningen av kommunala medel och 

god ekonomisk hushållning. 

Som visats ovan är kommunens markaffärer oantastliga ur statsstödsrättslig 

synvinkel så länge de uppfyller principerna om den marknadsekonomiska 
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aktören. De nationella kommunalrättsliga reglerna om individuellt stöd till 

näringsidkare kan inte sägas vara striktare i det avseendet, vilket torde innebära 

att samma stödåtgärder är tillåtna enligt såväl EU-rättslig som svensk reglering.455 

Så länge 11 kap. kommunallagen inte är möjlig att åberopa i rättstillämpningen 

medför det att en kommun kan betala överpris för mark kommunen förvärvar i 

markexploateringssituationer så länge agerandet är i linje med hur en kommersiell 

aktör skulle ha agerat på en öppen marknad. 

I de fall kommunen betalar ett pris som kan ifrågasättas utifrån god 

ekonomisk hushållning för att komma åt mark som är aktuell för exploatering, 

bygger förvärvet av marken på en frivillig uppgörelse. I bakgrunden finns dock, 

som behandlats tidigare i avhandlingen, en möjlighet att i vissa sammanhang 

expropriera marken. Vid en expropriation ska, enligt 4 kap. 1 § ExprL, som 

ersättning utgå markens marknadsvärde plus 25 procent. Visserligen är det svårt 

att säga att det marknadsvärde som används som utgångspunkt vid expropriation 

är ett egentligt marknadsvärde enligt ekonomisk teori men genom värdering 

kommer ändå ett värde, i den mening som avses i expropriationslagen, att sättas 

på fastigheten.456 Detta värde kan sedan jämföras med vad kommunen betalar 

vid frivilliga uppgörelser om förvärv av likvärdig mark.  

I allmänhet torde det kommunerna betalar för mark inte på ett avsevärt sätt 

överstiga expropriationslagens nivå på marknadsvärde plus 25 procent. Det finns 

dock, som visats ovan, inget i statsstödsreglerna eller i de kommunalrättsliga 

reglerna om stöd till enskilda näringsidkare som hindrar att kommunen betalar 

väsentligt mer för marken så länge en kommersiell aktör på en öppen marknad 

skulle antas vara beredd att betala lika mycket. Det finns också skäl att anta att 

frivilliga uppgörelser på nivå över den lagstadgade expropriationsersättningen 

förekommer.457 I tidigare redogörelse för principerna om den 

marknadsekonomiska aktören vid frivilliga uppgörelser framkom också att det 

finns EU-rättslig praxis som ger ett visst stöd åt att även risken för en osäker och 

långdragen process får vägas in när ersättningsnivån bestäms. Det är därmed 

möjligt att en snabb uppgörelse kan få kosta lite mer just för att aktörerna slipper 

processa, utan att agerandet strider mot statsstödsreglerna.458 

Kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och avkastning i 

11 kap. 1 § KL blir då intressanta. Frågan blir om en uppgörelse som tydligt 

överstiger den lagstadgade expropriationsersättningen kan vara förenlig med 

 
455 Se avsnitt 4.6. 
456 Se Indén och Lundberg, 2011, s. 119–128 för en längre diskussion avseende marknadsvärdet. 
457 Vilket stöds av enkätsvar i Hellman och Svensson, 2015, s. 34–36. Där framgår att det 

fortfarande inte var ovanligt med ersättning över lagstadgad nivå i de frivilliga uppgörelserna. 
458 Se mål C-73/11 P, Frucona Kosice mot kommissionen, p. 100–104. 



 

 157 

stadgandet om god ekonomisk hushållning och avkastning. Kommunerna har, i 

allmänhet, en finansiell ställning som tillåter dem att avvakta till dess 

ersättningsfrågan avgjorts i ett expropriationsmål även om det förfarandet skulle 

ta längre tid. För det fall den tänkta exploateringen avser stora markområden med 

höga värden kan en snabbare uppgörelse för att undvika expropriationsprocessen 

innebära att stora summor skattemedel måste skjutas till. Förutsatt att frivilliga 

uppgörelser i linje med vad en kommersiell aktör skulle ha betalat träffas på en 

nivå över lagstadgad expropriationsnivå kan uppgörelserna således medföra en 

väsentligt ökad belastning på den kommunala ekonomin.  

En viktig skillnad mellan kommunen och en kommersiell aktör måste antas 

vara hur mycket den kommersiella aktören värderar undvikandet av en lång, 

osäker och möjligen varumärkesskadlig expropriationsprocess. Här måste den 

kommersiella aktören ta stor hänsyn till hur den uppfattas av såväl nuvarande 

och framtida kunder som samhället i stort eftersom det kan ha betydelse för 

framtida affärer.  Kommunen är självklart också intresserad av en god relation 

till kommunmedborgare och näringsliv men löper inte alls samma affärsmässiga 

risk om den väljer att låta en markåtkomst avgöras genom ett 

expropriationsärende istället för att träffa en frivillig överenskommelse. Att 

bedöma kommunens agerande med stöd av principerna om den 

marknadsekonomiska aktören kan därför sägas ge kommunerna ett omotiverat 

stort svängrum i fråga om ersättningsnivåer vid markåtkomst.459 

Att det finns ett visst utrymme för affärsmässighet i kommunal 

medelsförvaltning och i kommunala markaffärer har konstaterats i samband med 

att självkostnadsprincipen diskuterades i avsnitt 4.5.1 ovan. Innebörden av den 

affärsmässigheten var dock att kommunerna får göra vinst, det vill säga behöver 

inte hålla sig till en strikt självkostnad, på sina markaffärer. Att göra dåliga 

markaffärer där ersättningen från det allmänna är väsentligt högre än lagstadgad 

nivå kan dock inte sägas vara i linje med god ekonomisk hushållning enligt  

11 kap 1 § KL. 

 
459 Ifrågasättandet av tillämpningen av den marknadsekonomiska principen i denna situation 

bygger på samma tankar och argument som förs fram i den kritik mot principerna utifrån en 

ideologisk utgångspunkt som redogjorts för i avsnitt 4.10.2. Se Steinicke, 2012, s. 460–461 och 

Rubini, 2010, s. 252–259.  
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4.11.2 Principerna om den marknadsekonomiska aktören och det allmänna intresset enligt 

kommunallagen 

Förutom att det kan diskuteras om principerna om den marknadsekonomiska 

aktören är förenliga med kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning 

kan principerna ifrågasättas i förhållande till reglerna om kommunens allmänna 

befogenheter i 2 kap. 1 § KL.  

Ur statsstödsrättslig synvinkel är en förutsättning för att en markaffär ska vara 

i linje med artikel 107.1 FEUF att principerna om den marknadsekonomiska 

aktören uppfylls. I det scenario som diskuterats i avsnittet ovan skulle det kunna 

innebära att en kommun kan komma överens med ett markägande bolag att 

betala väsentligt högre pris än rådande marknadsvärde för exploateringsbar mark 

så länge agerandet kan sägas vara i linje med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören. Kommunallagens regler om individuellt stöd till 

näringsidkare i 2 kap. 8 § KL skulle vara tillämpliga om överpriset innebar ett 

individuellt stöd men om nivån var generell för alla markinköp från privata 

fastighetsägare skulle inget individuellt gynnande föreligga. 

I motsats till reglerna i 11 kap. kommunallagen är det klarlagt att de allmänna 

befogenhetsreglerna i 2 kap. kommunallagen, är möjliga att tillämpa i praktiken. 

Intressant blir då att undersöka om en markaffär där det allmänna betalar 

ersättning som är högre än expropriationsersättningen enligt 4 kap. ExprL, 

kommer i konflikt med 2 kap. 1 § KL. Frågan blir om det ligger inom det 

allmänna intresset, och därmed inom de kommunala befogenheterna, att träffa 

ett avtal där ersättningen är högre än marknadsvärdet. 

Allmänt intresse enligt 2 kap. 1 § KL är ett grundkrav när det ska avgöras om 

en åtgärd ligger inom den kommunala kompetensen.460 En åtgärd behöver inte 

vara av gemensamt intresse för det stora flertalet av kommunens medlemmar 

utan det kan räcka att åtgärden kommer en mindre del av kommunmedlemmarna 

till godo. Relevant blir då om åtgärdens art gör att kravet på allmänt intresse kan 

anses uppfyllt trots den mer avgränsade krets som drar nytta av den.  

En grundprincip som har betydelse i samband med markaffärer är att 

understöd till enskilda inte tillåts eftersom en sådan åtgärd normalt inte är att 

anse som ett allmänt intresse.461 En markaffär där den som säljer marken får en 

ersättning som överstiger marknadsvärde plus 25 procent skulle kunna komma i 

konflikt med denna princip just av skälet att det inte kan sägas ligga inom det 

allmänna intresset att betala mer än nödvändigt för marken. 

 
460 Se avsnitt 2.3 för en mer grundlig genomgång av den kommunala kompetensen. 
461 Se proposition 2016/17:171, s. 299 och proposition 1990/91:117, s. 148. 
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Vad som utgör ett allmänt intresse och därmed ligger inom den kommunala 

kompetensen är svårt att greppa. Någon definition finns inte och hela begreppets 

öppna och vaga karaktär gör bedömningar i enskilda fall svåra.462 Några faktorer 

eller förutsättningar som kan tjäna som utgångspunkter och riktmärken och 

därmed underlätta analysen av vad som kännetecknar ett kommunalt 

allmänintresse kan dock urskiljas.463  

En faktor som talar för att ett allmänt intresse föreligger är om det som 

undersöks är en kollektiv nyttighet vars behov bäst tillgodoses i kommunal 

regi.464 Vid den typ av markaffärer som här avses är det inte självklart att 

förutsättningen är uppfylld. Inte sällan ägnar sig kommunerna åt markaffärer 

långt innan det är klart exakt vad marken ska användas till och när detta ska ske. 

Huruvida markaffären då görs för en kollektiv nyttighet blir därför svårt att 

avgöra. Om syftet med markaffären är att långsiktigt underlätta för kommunens 

utveckling kan det möjligen ses som en kollektiv nyttighet.  

Samma resonemang skulle kunna användas för att hävda att nyttigheten bäst 

ska tillgodoses i kommunal regi. Att långsiktigt ansvara och underlätta för 

kommunens utveckling är möjligen en uppgift som bäst ska tillgodoses i 

kommunal regi. Här måste dock en gräns finnas för hur mycket mark en 

kommun kan äga. Att äga mycket mark kan inte självklart ses som en uppgift 

som behöver tillgodoses i kommunal regi. Så länge markägandet är av rimlig 

omfattning torde dock sedvanliga markaffärer uppfylla förutsättningarna för att 

ses som en kollektiv nyttighet som bäst tillgodoses i kommunal regi.  

Att de sedvanliga markaffärerna en kommun genomför kan antas uppfylla 

förutsättningarna innebär dock inte att markaffärer till överpriser nödvändigtvis 

ska ses på samma sätt. Bedömningen av huruvida markaffären och marken utgör 

en kollektiv nyttighet förändras knappast för att priset är högre. När det gäller 

frågan om nyttigheten bäst tillgodoses i kommunal regi är det dock rimligt att 

mena att markaffärer och markägande till villkor som är sämre än vad 

expropriationslagens regler skulle medföra inte är något som borde tillgodoses i 

kommunal regi. Består nyttigheten i att mark köps in, till överpris, för att 

eventuellt användas i framtida exploateringsprojekt är det tveksamt om 

förutsättningarna uppfylls och om den typen av markaffärer därmed är ett 

allmänt intresse enligt 2 kap. 1 § KL. 

 
462 Madell och Indén, 2010, s. 61, se även Örnberg, 2014, s. 182–183. 
463 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
464 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
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En andra användbar faktor eller förutsättning vid bedömningen av om kravet 

på allmänt kommunalt intresse är uppfyllt är att investeringskostnaderna för en 

verksamhet eller nyttighet är så höga att de knappast till fullo kan bäras av 

brukarna.465 Vid kommunala markaffärer, åtminstone om de görs utan att ett 

konkret projekt är under genomförande, är det svårt att identifiera vilka som är 

brukarna. Oavsett detta torde dock förutsättningen uppfyllas vid kommunala 

markaffärer syftande till att underlätta för kommunens framtida utveckling. 

Någon realistisk situation där markaffärerna och planerandet av dessa skulle 

bäras direkt av brukarna är svårt att hitta. För bedömningen har det inte heller 

någon betydelse på vilken ersättningsnivå som affären görs upp. 

En tredje faktor eller förutsättning är att något vinstintresse inte föreligger och 

att möjligheten att gå med vinst också är begränsad. Verksamheter där det finns 

vinstintresse och som har möjlighet att gå med vinst är således normalt inte att 

se som ett allmänt kommunalt intresse.466 Här kan kommunala markaffärer 

syftande till att underlätta kommunens framtida utveckling vara intressanta. 

Vinstintresset är nog sällan det som driver kommunen att göra markaffärer 

men när det gäller möjligheten att göra vinst på markinnehavet blir kommunens 

roll komplicerad. Om kommunen under en längre tid bedrivit en aktiv och lyckad 

markpolitik innebär det att kommunen har ett betydande markinnehav i 

exploateringsbara lägen. Att sälja mark till näringsidkare till ett pris under 

marknadsvärdet låter sig inte göras med hänsyn till statsstödsreglerna och 

kommunallagens regler om stöd till individuella näringsidkare. Detta innebär att 

kommunerna måste sälja marken till rådande marknadspris. I en uppåtgående 

marknad och i ett område där marken är eftertraktad medför det stora 

möjligheter för kommunerna att göra betydande vinster på markaffärerna.467 

Ett sätt att se på de markaffärer där kommunen avtalar om att köpa in mark 

till ett pris som överstiger marknadsvärdet är att denna extrautgift kompenseras 

av den vinst verksamheten gör totalt sett. Att kommunerna sammantaget gör 

vinster av varierande grad på markaffärerna kan väl sägas gynna 

kommunmedborgarna men innebär ändå inte per automatik att verksamheten 

just därför är ett allmänt kommunalt intresse. Just möjligheten att verksamheten 

går med vinst talar istället för att den inte är ett allmänt kommunalt intresse. 

Istället kan argument för att markägandet och de vinster det kan föra med sig 

 
465 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
466 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
467 Se exempelvis Dagens Samhälle, Markaffärer ger kommunerna en vinst på 8 miljarder,  

nr. 2, den 18 januari 2018. 
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borde bedrivas i privat regi få tyngd just av att verksamheten verkar lönsam och 

därmed attraktiv för privata näringsidkare.468 

En sista faktor eller förutsättning som talar för att ett allmänt kommunalt 

intresse föreligger är att privata alternativ och privata konkurrenter är få eller 

saknas helt.469 Att bedriva markaffärer är i allmänhet möjligt för alla privata 

aktörer med tillräckligt kapital. Huruvida det faktiskt finns få eller inga privata 

alternativ är dock, till stor del, beroende av hur stor den kommunala 

verksamheten på området är. Just när det gäller mark för framtida 

exploateringsprojekt går det inte heller att blunda för kommunens affärsmässiga 

fördel av att samtidigt vara den som har monopol på detaljplaneringen. Privata 

aktörer kan, utifrån offentlig information och gällande översiktsplan, agera för 

att förvärva attraktiv mark, men så länge inte detaljplanen tillåter exploatering av 

marken är aktören beroende av kommunens planläggning. Privata aktörer som 

handlar med mark finns dock i allmänhet inom de flesta kommuner och det går 

därför inte att hävda att det är ett allmänt kommunalt intresse att bedriva 

markaffärsverksamhet eftersom det inte finns privata alternativ. Skulle 

kommunen vara väldigt aktiv i sin markpolitik och äga en stor del av den 

exploateringsbara marken går det att argumentera för att en sådan verksamhet 

inte är ett allmänt kommunalt intresse. 

Kommunens kompetens att bedriva en aktiv markpolitik och med det att köpa 

och sälja mark har behandlats i domstol ett flertal gånger. I rättspraxis har 

kommunerna getts rätt stor frihet i fråga om markaffärer och det har ställts låga 

krav på att marken, av kommunen, förvärvas för ett speciellt ändamål eller att 

den tänkta användningen av marken konkretiserats i formella planer.470 Frågan 

om kommunens möjlighet att betala de priser som krävs även om det skulle 

innebära att nivån väsentligt överstiger normalt marknadsvärde har inte prövats 

i förhållande till kommunallagens krav på allmänt intresse. 

Sammantaget finns flera olika problem i förhållandet mellan kommunallagens 

krav på allmänt intresse och såväl kommunala markaffärer i allmänhet som 

principerna om den marknadsekonomiska aktören i synnerhet. En viss 

kommunal markägarverksamhet där kommunerna köper mark för att underlätta 

för den kommunala utvecklingen går att förena med kravet på allmänt intresse i 

2 kap. 1 § KL. En verksamhet i vilken kommunen är väldigt aktiv i sin markpolitik 

och även, i enlighet med principerna om den marknadsekonomiska aktören, 

 
468 Se även SOU 2000:117, s. 143–144. 
469 Se Indén, 2008, s. 43. 
470 Se även Lindquist med flera, 2016, s. 263–264. 
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betalar de priser som krävs på marknaden för att göra strategiskt viktiga 

markförvärv är mer tveksam. Inte heller en mycket aktiv verksamhet som 

genererar betydande vinst kan självklart förenas med kravet på allmänt intresse, 

särskilt inte som privata aktörer ofta finns på marknaden.471 

4.12 Det allmännas försäljning av fast egendom 

Ovan har den statsstödsrättsliga problematiken med huvudsaklig inriktning på 

när det allmänna köper in mark genomlysts. Statsstödsrätten är emellertid inte 

bara tillämplig vid inköp utan frågorna är i hög grad aktuella även vid försäljning 

av mark. I ett markexploateringsprojekt förekommer ofta såväl köp som 

försäljning av fastigheter där det allmänna är en av parterna. De rekvisit i artikel 

107.1 FEUF och principerna om den marknadsekonomiska aktören som 

redogjorts för ovan är därför tillämpliga även när det allmänna agerar som säljare 

av fastigheter. 

Eftersom LOU bara reglerar inköp för det allmännas räkning och, enligt  

1 kap. 6 § LOU, inte är tillämplig på inköp av fast egendom är lagen inte heller 

aktuell att tillämpa vid försäljning av mark. Området är dock inte alls oreglerat. 

Förutom den mer generella statsstödsrättsliga regleringen påverkas det 

allmännas agerande specifikt vad gäller fastighetsaffärer av budgetlagen 

(2011:203) och av förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta 

egendom, m.m. som ger riktlinjer vid överlåtelser av fastigheter. På området har 

också Sveriges kommuner och landsting arbetat fram cirkuläret 2007:8, 

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings 

försäljning och köp av mark och byggnader.  

På den EU-rättsliga nivån ger kommissionens meddelande om inslag av stöd 

vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader riktlinjer för 

förfarandet när det allmänna säljer fast egendom.472  

Meddelandet har tagits fram för att klargöra kommissionens synsätt 

beträffande eventuellt statligt stöd vid överlåtelser av mark och för att begränsa 

antalet ärenden som kommissionen måste granska. Tanken är att vägledningen 

ska beskriva ett enkelt förfarande som ska möjliggöra överlåtelser utan att riskera 

inslag av statsstöd.473 

 
471 Se Indén, 2008, s. 42–43. 
472 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark 

och byggnader, EGT 97/C209/03. 
473 Inledningen till Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader, (97/C 209/03). 
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Innan kommissionens meddelande analyseras närmare kommer den svenska 

rättsliga regleringen av det allmännas försäljning av fast egendom att behandlas 

mer i detalj. 

4.12.1 Det allmännas förfarande vid försäljning av fast egendom, den svenska regleringen  

Redan 1809 års regeringsform innehöll i 77 § ett förbud mot försäljning av staten 

tillhörig mark om inte riksdagen lämnat samtycke till försäljningen. Från 1942 

infördes ett system där riksdagen varje år lämnade ett generellt 

försäljningsbemyndigande till regeringen med vissa värdegränser.474 Baserat på 

väsentliga delar ur 1942 års riksdagsbeslut utfärdade regeringen år 1971 ett 

cirkulär för att reglera försäljningen.475 1971 års regler gällde fram till den 1 

januari 1997 då nuvarande förordning trädde i kraft.  

Det grundlagsstadgade förbudet att sälja staten tillhörig mark upphörde med 

1974 års regeringsform. Motsvarigheten i 1974 års regeringsform fördes in i 

9 kap. 9 § RF men gäller då generellt för statens tillgångar och inte enbart för fast 

egendom så som 77 § i 1809 års regeringsform. I 9 kap. 9 § RF stadgas att det är 

riksdagen som beslutar om grunderna för förvaltningen av och förfogandet över 

statens tillgångar. För fast egendom har grunderna angående försäljning bestämts 

i 8 kap. 2 och 7 §§ budgetlagen, där en mer konkret vägledning finns. I 2 § anges 

att regeringen får besluta att sälja fast egendom som inte har ett värde 

överstigande 75 miljoner och som inte alls eller i ringa utsträckning behövs i 

statens verksamhet, om det inte finns särskilda skäl för att egendomen 

fortfarande ska ägas av staten. För försäljning till en kommun för 

samhällsbyggnadsändamål får försäljning ske även om den strider mot det 

ovanstående.  Att förvärv och försäljning ska ske affärsmässigt om inte särskilda 

skäl talar emot det stadgas i 7 § budgetlagen. Rättsläget är alltså i stor utsträckning 

liknande det som gällde under 1809 års regeringsform eftersom riksdagsbeslut 

som huvudregel behövs för mer omfattande försäljning av statens egendom. 

Den ovan nämnda förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom 

anknyter till budgetlagen och ger riktlinjer för hur myndigheterna under 

regeringen ska förfara vid försäljning av statens fasta egendom. På samma sätt 

som i budgetlagen finns beloppsgränser för att avgöra när fastighetsförvaltande 

myndigheter får besluta om försäljning och det anges också att en förutsättning 

för försäljningen är att egendomen inte alls eller i ringa utsträckning behövs i 

 
474 Proposition 1967:100, s. 20. 
475 Förordning (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m. m. Förordningen 

var ursprungligen ett cirkulär som föregicks av liknande cirkulär 1967. Se även proposition 

1971:175, s. 2. 
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statens verksamhet. Även i förordningen finns specialregler för försäljning till 

kommuner och det stadgas också att staten ska samordna markförsäljning med 

kommunernas översiktsplaner. 

I ett statsstödsperspektiv är regleringen av de ekonomiska villkoren för 

försäljning av fast egendom av stort intresse. I linje med budgetlagens 8 kap. 7 § 

anges även i 16 § förordningen om överlåtelse av statens fasta egendom att 

försäljningen ska ske affärsmässigt. Säljande myndighet ska, enligt förordningens 

17 §, låta beskriva och värdera fastigheten för att fastställa ett marknadsvärde. De 

försäljningar som skulle kunna ske till företag, en förutsättning för att 

statsstödsproblematik ska kunna uppstå, regleras i förordningens 21 §. Som 

förfarande anges här offentlig auktion eller anbud, allt efter annonsering som ska 

få tillräcklig spridning. Som alternativ försäljningsform anges också förhandling 

med olika spekulanter eller annars lämpligt sätt om inte ett tillfredsställande pris 

kan nås genom auktion eller anbud eller om dessa metoder bedöms mindre 

ändamålsenliga med tanke på vilket ändamål fastigheten är avsedd till.  

Även betalningsvillkoren vid försäljning är intressanta ur ett statsstödsrättsligt 

perspektiv. Dessa regleras i 22 § förordningen om överlåtelse av statens fasta 

egendom. Säljande myndighet får, enligt bestämmelsen, besluta om 

betalningsvillkor men får då inte eftersätta statens rätt och skäliga anspråk på 

säkerhet. 

Förutom dessa regler i budgetlagen och förordningen om överlåtelse av 

statens fasta egendom kan även en försäljning där det allmänna säljer fast 

egendom omfattas av konkurrenslagens (2008:579) bestämmelser om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 §. Att märka här är 

att konkurrenslagens bestämmelse är tillämplig på både statliga och kommunala 

försäljningar.  

Bestämmelsen går ut på att det allmänna vid försäljning inte får tillämpa ett 

förfarande som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller 

hämmar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Syftet med 

regeln är att hindra den snedvridning av konkurrens som kan uppstå om det 

allmänna säljer något i konkurrens med privata aktörer.476  

När det gäller det allmännas fastighetsöverlåtelser i samband med 

markexploateringar är det svårt att se en risk för sådan snedvridning. En 

förutsättning för det skulle då vara att det finns privata aktörer som verkar på 

samma marknad och alltså erbjuder att sälja mark som skulle vara användbar i 

samma markexploateringsprojekt. Även om situationen inte kan uteslutas är den 

 
476 Proposition 2008/09:231, s. 35. 
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tämligen svår att föreställa sig. Det blir därför också svårt att se att 

konkurrenslagens regler skulle bli tillämpliga i dessa situationer. 

4.12.2 Statens försäljning av fast egendom, förfarande enligt kommissionens meddelande 

I inledningen av kommissionens vägledning uppmärksammas just det faktum 

som nämnts ovan; det finns i de flesta länder budgetbestämmelser som hindrar 

försäljning av det allmännas fastigheter till underpris. Vägledningen har 

utformats så att den ska gå att följa utan att dessa nationella regler behöver 

ändras. I inledningen förtydligas också att den bara är tillämplig vid försäljning 

av fastigheter, inte vid köp.477 

I vägledningen finns två olika varianter för försäljning av mark: överlåtelse 

genom villkorslöst anbudsförfarande av auktionstyp eller överlåtelse utan 

villkorslöst anbudsförfarande.478  

När det villkorslösa anbudsförfarandet används anses det bästa eller enda 

anbudet definitionsmässigt som marknadspris. En försäljning till detta pris 

utesluter därmed risk för inslag av statsstöd. Detta gäller även om en värdering 

före försäljningen har indikerat ett annat värde än det antagna budet.479 

I det villkorslösa anbudsförfarandet ingår att det ska vara vederbörligen 

offentliggjort. Här anges i vägledningen att en planerad överlåtelse ska 

offentliggöras på det sätt som är lämpligt för att nå alla tänkbara köpare. 

Beroende på vilket objekt som avses kan det innebära att även internationella 

kanaler måste användas.480 

Med villkorslöst avses enligt vägledningen att försäljningen är öppen för alla 

köpare, oberoende av om de driver rörelse eller inte och oberoende av vilken 

form av rörelse de driver. De inskränkningar som kan accepteras är för att 

förhindra olägenheter för allmänheten, skydda miljön, eller hindra 

spekulationsköp. För det fall köparen, som ett villkor för köpet, ska åta sig 

förpliktelser som är till förmån för säljande myndighet eller för samhällsnyttan i 

 
477 I. Inledning, Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader, (97/C 209/03). 
478 II. Principer, Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader, (97/C 209/03). 
479 II. Principer, p. 1. Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
480 II. Principer, p. 1. Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, a), Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
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allmänhet, innebär villkorslöst att alla tänkbara köpare omfattas av samma villkor 

och att de också kan uppfylla villkoret oavsett om de är näringsidkare eller inte.481 

Den andra varianten, överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande bygger på 

användandet av oberoende värderingsmän och förhandling med tänkbara 

köpare. Det marknadspris som fastställts i värderingen är det lägsta pris som kan 

avtalas utan risk för att statligt stöd ska anses föreligga. Beträffande det centrala 

marknadsvärdet definieras det i vägledningen som ”det pris som mark och 

byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en 

villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen 

offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i 

normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig 

tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet.”482 

Som nämnts ovan är utgångspunkten i vägledningen att det uppskattade 

marknadsvärdet är det lägsta pris som kan accepteras. Skulle fastigheten inte gå 

att sälja till uppskattat marknadspris anges i vägledningen att även ett pris som 

då avviker med högst fem procent från detta ska anses vara i enlighet med 

marknadsvillkoren. Om fastigheten fortfarande inte går att sälja måste en ny 

värdering göras där erfarenheterna från den misslyckade försäljningen vägs in.483 

Precis som vid överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande finns i 

vägledningen även råd som avser särskilda förpliktelser när fastighet överlåts utan 

villkorslöst anbudsförfarande. De särskilda förpliktelserna måste gälla för alla 

tänkbara köpare och också kunna uppfyllas av alla tänkbara köpare oberoende 

av om de är näringsidkare eller inte och oberoende av vilken näring de driver. 

Skillnaden mot anbudsförfarandet är att här ska den ekonomiska nackdelen av 

villkoren värderas av oberoende värderingsmän och räknas av från 

försäljningspriset.484 Skillnaden blir alltså att värdet av de villkor som innehåller 

särskilda förpliktelser här måste beräknas separat eftersom marknadsvärdet på 

 
481 II. Principer, p. 1. Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, b) och c), 

Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 

byggnader, (97/C 209/03). 
482 II. Principer, p. 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande, a), Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
483 II. Principer, p. 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande, b), Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
484 II. Principer, p. 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande, c), Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
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fastigheten bygger på den värdering som gjorts utan dessa villkor. Vid 

anbudsförsäljning kommer istället värdet av villkoren att beräknas av 

anbudsgivaren som då utformar sitt anbud med dessa villkor i åtanke. 

När det gäller värdering finns också riktlinjer i vägledningen för de situationer 

där en offentlig myndighet förvärvat fastigheten relativt nyligen. Under tre år från 

förvärvet bör inte marknadsvärdet fastställas till ett belopp under den 

ursprungliga kostnaden för förvärvet om inte värderingsmannen konstaterat en 

allmän nedgång på marknaden.485 

Som framgått ovan syftar kommissionens meddelande till att vägleda vid 

försäljning av statlig mark. De förfaranden som pekas ut är därmed inte bindande 

utan ska ses som rekommenderade modeller att använda för att utesluta inslag 

av statsstöd. Kommissionen har också påpekat detta faktum i ett antal 

avgöranden.486 För det fall andra försäljningsmetoder än de som pekats ut i 

vägledningen har använts har säljande myndighet, för det fall försäljningen 

kommer till prövning, att i efterhand, genom en oberoende värdering, visa att 

marken sålts till marknadspris. I praxis har uttryckts att kommissionen, vid en 

prövning av stödåtgärder, måste ta hänsyn till den osäkerhet ett fastställande av 

marknadsvärde i efterhand innebär.487  

Trots att kommissionens meddelande egentligen avser försäljning av mark 

och byggnader och dessutom inte är bindande, har kommissionen tillämpat de 

principer som lagts fast i meddelandet även på andra situationer än de 

ursprungligen avsedda. I kommissionens praxis har principerna tillämpats vid all 

form av avyttrande av det allmännas tillgångar, vilket omfattat privatiseringar och 

vid uthyrning och förhyrning av mark och byggnader.488  

 
485 II. Principer, p. 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande, d), Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
486 Se kommissionens beslut 1999.02.24, 1999/718/EG, avsnitt V 2.2. 
487 Se mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 93 och T-274/01, Valmont Nederland BV 

mot kommissionen, p. 45. Målet T-366/00, Scott SA mot kommissionen, har senare upphävts 

genom dom i mål C-290/07 P, Kommissionen mot Scott, eftersom EU-domstolen, i p. 98, 

menade att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underkände 

kommissionens handläggning av målet. I övriga delar är dock mål T-366/00 upplysande vad 

gäller fastställande av marknadsvärde.  
488 Se kommissionens beslut 2000.04.11, 2000/628/EG, p. 85–90, angående försäljning av 

offentliga tillgångar, de förenade målen C-214/12 P, C-215/12 P och C-223/12 P, Land 

Burgenland mot kommissionen, p. 93, angående privatisering och kommissionens beslut 

2002.04.09, 2003/162 EG, p. 30, angående hyra. 
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4.12.3 Försäljning av fast egendom utan att förfarandet i kommissionens meddelande 

använts 

Försäljningar där förfarandet avviker från det som föreskrivs i kommissionens 

meddelande har prövats vid ett par tillfällen. Det avgörande för om åtgärderna 

ansetts medföra ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF eller inte har då varit om 

marknadsvärdet fastställts med hjälp av en annan lämplig metod. På 

statsstödsområdet, där principerna om den marknadsekonomiska aktören är 

allmängiltiga, kommer villkoren vid en försäljning då att jämföras med de villkor 

som försäljningen skulle ha kunnat genomföras till på en öppen marknad.489 

Värdet av ett eventuellt stöd likställs med skillnaden mellan vad en köpare av 

marken betalat till det allmänna och vad köparen skulle ha fått betala om marken 

sålts på den öppna marknaden.490 

Vid bedömning av marknadsvärde kan inte det pris det allmänna betalat för 

marken och de kostnader som senare lagts ned på marken användas som 

utgångspunkt för värderingen. Tidigare inköpspris är bara en indikation på vad 

marken kan vara värd och detta gäller särskilt om det har gått en längre tid sedan 

marken köptes in av det allmänna.491 Vid beräkningen av marknadsvärdet kan 

också faktorer som hur väl affären passar in i den tänkta utvecklingen av området, 

synergieffekter och hur trovärdiga konkurrerande anbud är vägas in.492 

Gällande fastställande av marknadsvärde ska kommissionen i 

statsstödsärenden tillämpa den marknadsekonomiska principen för att avgöra 

om de avtalade villkoren är i linje med vad som hade varit rimligt att acceptera 

på en öppen marknad. Kommissionen kan vid bedömningen inte förlita sig på 

grova uppskattningar av marknadsvärde, värderingar gjorda i efterhand eller 

inköpskostnader. Vid bedömningen måste kommissionen väga in all relevant och 

aktuell data och kan även använda sig av egna eller lokala experter för 

bedömningen. Parternas egna bedömningar och material som tillförts av parterna 

måste också beaktas vid prövningen.493 

När frågor om statsstöd avgörs ska således inblandade myndigheter beakta en 

mängd olika faktorer för att bedöma huruvida likvärdiga villkor hade gått att 

 
489 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 93 och mål T-274/01, Valmont Nederland 

BV mot kommissionen, p. 45.  
490 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 105. 
491 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 106. Se även Säcker och Montag, 2016,  

s. 1089. 
492 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 68–75. 
493 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 115-124 och Säcker och Montag, 2016,  

s. 1089–1090. 
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uppnå på en öppen marknad. Om överprövande domstol menar att 

kommissionen eller tribunalen missat eller felbedömt en enstaka del i den 

komplexa prövningen ska inte tidigare beslut helt ogiltigförklaras. De olika 

beståndsdelarna i prövningen av statsstödet ska behandlas separat och ett 

ogiltigförklarande av tidigare beslut ska bara avse den bristande delen.494 

4.13 Överlåtelseformens betydelse i statsstödsfrågor 

I avslutningen av tredje kapitlet behandlades olika former för genomförande av 

markaffärer. Där presenterades, förutom köp i enlighet med jordabalkens regler, 

även köp genom att paketera fastighet i bolag och förvärv genom 

fastighetsbildningsåtgärder. Vilken överlåtelseform som i framtiden kommer att 

dominera de kommersiella transaktionerna beror mycket på vad som händer med 

de reformförslag som presenterades i slutbetänkandet av Utredningen om vissa 

frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.495  

Oaktat de eventuella förändringar som i framtiden kan komma på området 

medför de olika överlåtelseformerna ytterligare frågor som behöver analyseras ur 

ett statsstödsrättsligt perspektiv. I många avseenden spelar det, statsstödsrättsligt, 

mindre roll hur markaffären görs upp. Vilken form som används i en markaffär 

kan dock ha betydelse i förhållande till de allmänna förutsättningarna för EU:s 

statsstödsregler. Formen för affären kan då påverka bedömningen. En närmare 

analys av formerna för markaffärer i förhållande till statsstöd är därför motiverad. 

Skattefrågor i relation till statsstöd är i sig ett tämligen omfattande område 

med en hel del praxis. I avhandlingen analyseras inte frågor om skatt generellt i 

förhållande till statsstöd närmare.496 Skatter har berörts ovan när begreppet 

statliga medel och vad som kan anses ingå under det utreddes. Där konstaterades 

att stödåtgärder, förutom att tillföra resurser, också kan bestå i att staten 

medverkar till att exempelvis ett företag får minskade kostnader genom 

skattelättnader. Principen är att det föreligger ett stöd om staten, genom åtgärden, 

går miste om intäkter som annars skulle ha flutit in.497 Den grundläggande 

förutsättningen, att åtgärden innebär ett stöd, kan därmed uppfyllas genom en 

skatterabatt. 

 
494 Mål C-295/07 P, Kommissionen mot Scott SA, p. 103–110. 
495 SOU 2017:27. 
496 För en mer utvecklad beskrivning av skatter i relation till statsstödsfrågor se exempelvis 

Heidenhain, 2010, s. 118–130, Quigley, 2015, s. 97–152, Säcker och Montag, 2016, s. 1109–1162 

och Bacon, 2017, s. 58-60. 
497 Se förenade målen C-182/03 och C-217/03, Belgien mot kommissionen, p. 128–129. 
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4.13.1 Överlåtelseformen och begreppet statliga medel 

En betydelsefull aspekt på överlåtelseformerna är den stora skillnaden i skatt som 

uppkommer beroende på hur en fastighetsaffär genomförs. Som nämnts ovan 

kan ett statsstöd bestå i att det allmänna medverkar till att ett företag får minskade 

kostnader genom skattelättnader.498 

När det gäller överlåtelseformer har Utredningen om vissa frågor inom 

fastighets- och stämpelskatteområdet i sitt slutbetänkande visat att det blir en 

betydande skillnad i skatt beroende på vilken form affären ges.499 Skulle övriga 

förutsättningar för ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF vara uppfyllda torde den 

skatterabatt som ges vid paketering av fastigheter i bolag och vid förvärv genom 

fastighetsbildningsåtgärder ses som ett stöd med statliga medel. Detta eftersom 

reglernas utformning medför att det allmänna kan sägas gå miste om 

skatteintäkter som skulle ha flutit in om köp enligt jordabalken använts.  

4.13.2 Överlåtelseformen och snedvridning av konkurrensen 

Ordalydelsen i artikel 107.1 FEUF är att en åtgärd snedvrider eller hotar att 

snedvrida konkurrensen. Det räcker således med att en åtgärd potentiellt kan 

snedvrida konkurrensen för att den ska träffas av regleringen.500 

Det avgörande för om en åtgärd kan potentiellt bedömas kunna snedvrida 

konkurrensen är stödmottagarens finansiella ställning. En åtgärd som stärker 

mottagande företags ekonomiska ställning i förhållande till konkurrenterna anses 

ha potential att snedvrida konkurrensen.501 Åtgärden kan förutom direkt stöd 

bestå i att mottagande företag får minskade kostnader.502 

Den reduktion av skatt som kan uppnås genom att välja en överlåtelseform 

som är skattemässigt gynnsam innebär att kostnaderna minskar för inblandade 

företag. Genom att använda fastighetsbildningsåtgärder eller 

fastighetsförsäljning genom paketering i bolag kommer skyldigheten att betala 

skatt att reduceras avsevärt i jämförelse med om en aktör är hänvisad till att göra 

köpet enligt jordabalken.503 Konkurrensen kan därmed potentiellt snedvridas. 

 
498 Se förenade målen C-182/03 och C-217/03, Belgien mot kommissionen, p. 128–129. 
499 SOU 2017:27, s. 288. 
500 Se exempelvis mål C-373/97, Italien mot kommissionen, p. 44 och mål C-66/02, Italien mot 

kommissionen, p. 111. 
501 Se mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, p. 11–12. 
502 Se exempelvis mål T-217/02, Ter Lembeek mot kommissionen, p. 177. 
503 SOU 2017:27, s. 288. 

 



 

 171 

4.13.3 Selektivitetsvillkoret och överlåtelseformen 

Ytterligare ett rekvisit i artikel 107.1 FEUF är att en stödåtgärd ska gynna vissa 

företag eller sektorer i jämförelse med andra företag i jämförbar situation, det så 

kallade selektivitetsvillkoret.504  

Hur selektivitetsvillkoret ska förstås har beskrivits ovan i delen som behandlar 

de allmänna förutsättningarna för EU:s statsstödsreglering. I den EU-rättsliga 

praxisen har selektivitetsvillkoret behandlats flitigt och ovan har EU-rättslig 

praxis också använts för att belysa rättsläget.505 

Sammanfattningsvis är selektivitetsvillkoret uppfyllt om bolag som i faktiskt 

och rättsligt hänseende är jämförbara ändå behandlas olika, såvida åtgärden inte 

kan anses motiverad med hänsyn till karaktär och struktur på det system inom 

vilket åtgärden vidtas. I målen var det skattefrågor som aktualiserades, vilket 

gjorde att skattesystemets karaktär och struktur analyserades.506 

Vid fastighetsöverlåtelser i samband med markexploateringar är 

skatteeffekterna av de olika överlåtelseformerna intressanta ur ett statsstöds- och 

selektivitetsperspektiv.  Jämförelse måste därför göras mellan hur bolag normalt 

behandlas inom skattesystemet och hur bolag som gör fastighetsaffärer 

behandlas. En skattelättnad som inte andra branscher eller sektorer kan få del av, 

eller som gynnar en viss företagsform eller organisationsmodell, kan vara en 

selektiv åtgärd.507 

I målet C-374/17, A-Brauerei, behandlade EU-domstolen frågan om 

skattelättnader när fastighetsöverlåtelser skett i samband med 

ägandeförändringar inom vissa typer av bolag. Målet rör tysk rätt men torde 

också vara högst relevant för svenska förhållanden och det kommer därför att 

behandlas ingående nedan. För att sätta målet i sitt rätta sammanhang behöver 

dock först svenska förhållanden och den EU-rättsliga praxisen i anknytning till 

dessa belysas ytterligare. 

I SOU 2017:27 gjordes en jämförelse mellan skattesituationen för bolag 

verksamma i fastighetsbranschen och samtliga bolag. En jämförelse mellan 

 
504 Se exempelvis mål C-172-03, Heiser, p. 40. 
505 De förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, World Duty Free Group och mål T-399/11, 

Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen. 
506 De förenade målen C-20/15 P och C-21/15 P, World Duty Free Group, p. 57, mål T-399/11, 

Banco Santander, SA och Santusa Holding, SL mot kommissionen, p. 36 och mål C-88/03, 

Portugal mot kommissionen, p. 52. 
507 Mål C-374/17, A-Brauerei, p. 26., mål T-399/11, Banco Santander, SA och Santusa Holding, 

SL mot kommissionen, p. 38, de förenade målen C-393/03 och C-41/05, Air Liquide Industries 

Belgium, p. 32 och mål C-66/02, Italien mot kommissionen, p. 99–100. 
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bolagsskatt på bokföringsmässigt resultat visade att fastighetsbranschen i viss 

mån var gynnad vad gäller inkomstskatt i jämförelse med genomsnittet för alla 

bolag. Denna skillnad vägdes dock upp av mer fastighetsspecifika skatter, 

fastighetsskatt och stämpelskatt, vilket gjorde att utredningen kom fram till att 

fastighetsbranschen knappast kunde anses gynnad totalt sett.508 

De siffror som redovisas i utredningen tyder dock på att fastighetsbranschen 

gynnas men att skillnaderna mot genomsnittet av bolag inte kan sägas vara 

avsevärd. I utredningen har försök gjorts att analysera den skattemässiga 

belastningen på fastighetsbranschen uppdelat efter vad bolagens 

fastighetsanknutna verksamhet består av. När det gäller bolag som fokuserar på 

fastighetstransaktioner visar den undersökning som gjorts, även om utredningen 

menar att underlaget är begränsat, att dessa bolag behåller en klart större andel 

av resultatet efter avdragen skatt. Tydligt är att den inkomstskatt bolagen erlagt 

är låg vilket utredningen menar troligen beror på att de undersökta bolagen gjort 

skattefria vinster vid försäljningarna. Bolag som sålt fastigheter hade under  

2013–2014 erlagt en bolagsskatt på 4 procent medan skatten för de bolag som 

under samma år både köpt och sålt fastigheter uppgick till 6,5 procent. 

Motsvarande siffra för samtliga bolag, oavsett bransch var mellan 2008 och  

2014 13,5 procent.509  

Trots att underlaget, som påpekas i utredningen, är begränsat är det tydligt att 

bolag som handlar med fastigheter, sett enbart till bolagsskatten, är gynnade 

skattemässigt. Sett isolerat till bolagsskatten kan den sektor som dessa bolag 

utgör ses som gynnade och därmed är selektivitetsvillkoret uppfyllt.  

Frågan om differentierade skatter har prövats av EU-domstolen i mål  

C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, som rörde försäljning av läkemedel till apotek 

i Frankrike. De två olika kanaler som fanns, grossister och direktförsäljning från 

läkemedelslaboratorierna, beskattades olika. Skälet var att grossisterna hade 

ålagts allmännyttiga skyldigheter och för att utjämna konkurrensskillnaden som 

därmed uppstått infördes en skatt som enbart belastade direktförsäljningen.510  

EU-domstolen menade här att förhållandena var att jämställa med att 

grossisterna undantagits från skatteplikt och att franska staten därmed avstått 

från att uppbära skatteintäkter. Ett gynnande av grossisterna hade därmed skett 

och domstolen menade att gynnandet kunde anses utgöra ett otillåtet statligt 

stöd.511 

 
508 SOU 2017:27, s. 15 och s. 102. 
509 SOU 2017:27, s. 97–99. 
510 Mål C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, generaladvokat Tizzanos förslag till avgörande,  

p. 35–41. 
511 Mål C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, p. 20–22. 
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Domstolen bedömde därefter om den förmånliga beskattningen motsvarades 

av ökade kostnader för att fullgöra de allmännyttiga skyldigheter som ålagts 

grossisterna. Som stöd för att en sådan avvägning skulle göras hänvisade 

domstolen till rådets direktiv 75/439/EEG som behandlade ersättning för att 

omhänderta spillolja. Domstolen tillämpade ett nettoresonemang där stöd endast 

kunde anses förekomma om fördelen översteg merkostnaden.512 

I det senare målet Laboratoires Boiron använde EU-domstolen resonemanget 

från Ferring SA mot ACOSS och uttalade att skatten på direktförsäljning ”utgör 

ett statligt stöd till partihandlare endast om skatten medför en överkompensering 

till förmån för de sistnämnda, det vill säga om den förmån som partihandlare får 

genom att inte vara skattskyldiga till skatt på direktförsäljning av läkemedel 

överstiger de merkostnader som de har för att fullgöra allmännyttiga skyldigheter 

som åligger dem enligt den nationella lagstiftningen.”513  

I fokus i målet Laboratoires Boiron var inte själva frågan huruvida 

skattebefrielsen utgjorde ett statligt stöd utan huvudfrågorna handlade om de 

mer processuella frågorna vad Laboratoires Boiron kunde använda som grund 

för sin talan och var bevisbördan för missförhållandet mellan förmån och 

merkostnad skulle placeras.514 

Av praxis framgår tydligt att en lägre skatt för en viss grupp eller kategori 

företag kan ses som en stödåtgärd om inte åtgärden kan motiveras av 

skattesystemets karaktär, inre logik eller allmänna systematik.515 Vid prövning av 

en stödfråga ska eventuella merkostnader för den aktuella gruppen företag också 

beaktas och stödet utgörs bara av ett eventuellt överskott när merkostnaderna 

dragits bort. 

Angående frågan om skattemässiga lättnader för viss typ av fastighetsaffär är 

målet C-374/17, A-Brauerei, väldigt intressant. I tysk rätt beskattas överlåtelse av 

fastigheter mellan fysiska och juridiska personer generellt.516 År 2009 infördes ett 

undantag för att underlätta vid omstrukturering av företag och då särskilt för 

omvandlingar som innefattade överföring av fastigheter mellan bolag inom en 

bolagskoncern.517 Förutsatt att överlåtelsen skett mellan ett dominerande bolag 

och ett beroende bolag medgav undantaget skattefrihet för 

 
512 Mål C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, p. 23–27. 
513 Mål C-526/04, Laboratoires Boiron, p. 27. 
514 Mål C-526/04, Laboratoires Boiron, p. 42–48 och 50–57. 
515 Se exempelvis mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline, p. 42, mål C-53/00, Ferring SA mot 

ACOSS, p. 12, mål C-308/01, GIL Insurance, p. 72.  
516 C-374/17, A-Brauerei, p. 5. 
517 C-374/17, A-Brauerei, p. 28–30. 
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fastighetstransaktionen.518 För att ett bolag ska anses vara dominerande ska det, 

enligt undantaget, ha ägt minst 95 procent av tillgångarna i det beroende bolaget 

under minst fem år.519 

EU-domstolen fastställde att den referensram som prövningen i målet skulle 

utgå ifrån var det normala förfarandet enligt skattesystemet i Tyskland; att alla 

överlåtelser av äganderätt till fastighet skulle beskattas. När bolag som, i faktiskt 

eller rättsligt hänseende, befann sig i jämförbara situationer genomförde 

fastighetsöverlåtelser menade domstolen att undantaget medförde att skillnad 

gjordes mellan bolag som omfattades av undantaget och de bolag som inte 

omfattades för att de inte uppfyllde de krav på ägarstruktur som ställts upp.520 

För att en skattelättnad ska vara tillåten krävs att den kan motiveras utifrån det 

system åtgärden är en del av. Motivet till undantaget från skattskyldighet var, i  

A-Brauerei-målet, att undvika dubbelbeskattning. Genom att 

fastighetstransaktionen, enligt de tyska reglerna, beskattats inledningsvis när det 

fastighetsägande bolaget integrerats i den koncern som var under ombildning 

skulle en ny beskattning vid ombildningen vara alltför ingripande.521 EU-

domstolen menade därför att undantaget, trots att det gjorde åtskillnad på företag 

som, i faktiskt eller rättsligt hänseende, befann sig i jämförbara situationer var 

motiverat eftersom det syftade till att undvika dubbelbeskattning. Domstolen 

menade att syftet med det aktuella systemet och de tillämpbara reglerna var att 

beskatta fastighetstransaktioner och att förhindrande av dubbelbeskattning 

därmed kunde sägas vara i linje med den art eller struktur som skattesystemet 

hade.522 

Översatt till svensk fastighetsmarknad leder den EU-rättsliga praxisen till en 

intressant diskussion. Såsom framgått av SOU 2017:27 ovan betalar vissa 

kategorier av bolag i fastighetsbranschen klart lägre procentuell bolagsskatt än 

genomsnittet av alla bolag som jämförts. Slutsatserna i utredningen är dock att 

fastighetsbranschen totalt sett inte är skattegynnad eftersom den skattefördel 

som finns på bolagsskattesidan kompenseras av att branschen istället erlägger 

större andel fastighetsskatt och stämpelskatt än övriga bolag.523 

Med tillämpning av resonemanget från mål C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, 

ovan skulle det innebära att de kategorier bolag som betalar mindre i bolagsskatt 

eftersom de, enligt antagandet i utredningen, förmodas göra skattefria vinster 

 
518 C-374/17, A-Brauerei, p. 30–31. 
519 C-374/17, A-Brauerei, p. 5–6. 
520 C-374/17, A-Brauerei, p. 39–43.  
521 C-374/17, A-Brauerei, p. 45–46. 
522 C-374/17, A-Brauerei, p. 48–50. 
523 SOU 2017:27, s. 102. 
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måste vara samma kategori bolag som kompenserar för den skattefria vinsten 

genom att betala mer fastighetsskatt och stämpelskatt. Endast ifall kategorierna 

överensstämmer så att den förmånliga bolagsbeskattningen helt kompenseras av 

merkostnader i form av annan skatt kan det, i enlighet med praxis ovan, uteslutas 

att skatteförmånen utgör ett statligt stöd.  

I utredningen har konstaterats att branschen som helhet inte är skattegynnad 

men samtidigt är det klart att bolag som är transaktionsinriktade betalar klart 

mindre bolagsskatt än övriga fastighetsbolag och övriga bolag oavsett bransch. 

Kompenseras då denna förmån av högre fastighetsskatt för just dessa bolag? Inte 

enligt utredningen som, även om reservation görs för underlagets storlek, visar 

att dessa bolag dessutom betalar lägre fastighetsskatt än övriga bolag i 

fastighetsbranschen. I utredningen konstateras också att ”det finns visst 

empiriskt stöd för att bolag involverade i fastighetstransaktioner har en mer 

fördelaktig skattesituation än andra fastighetsföretag.”524 

Slutsatsen blir att den skatteförmån bolag involverade i fastighetstransaktioner 

kan få genom att välja överlåtelseform mycket väl kan ses som ett stöd enligt 

artikel 107.1 FEUF. Vissa kategorier bolag i fastighetsbranschen gynnas 

uppenbarligen skattemässigt och det är inte nödvändigtvis samma bolag som 

kompenserar för fördelen genom att betala en högre andel fastighetsskatt i 

förhållande till bolagets vinst. 

Frågan är därefter om den förmånliga beskattningen kan ses som en del av 

skattesystemets karaktär, inre logik eller allmänna systematik vilket, i enlighet 

med praxis, skulle göra att reglerna om statsstöd inte blir tillämpliga.525  

Slutsatserna ur A-Brauerei-målet talar emot att se den förmånliga 

beskattningen som en del i skattesystemets karaktär, inre logik eller allmänna 

systematik. Det var där fråga om ett undantag som syftade till att undvika att 

vissa bolag drabbades av dubbelbeskattning. Att alla fastighetstransaktioner 

skulle beskattas var syftet med systemet och dubbelbeskattning kunde då sägas 

ligga utanför vad systemet syftade till. För att upprätthålla systemets syfte var 

undantaget motiverat och godkändes också av EU-domstolen. 

De undantag från beskattning av vissa typer av affärer som det svenska 

skattesystemet medger har inte någon liknande bakgrund och kan inte motiveras 

genom att det skulle verka i samma riktning som skattesystemet är tänkt. 

Tvärtom går dessa möjligheter att undvika skatt rakt emot systemets syfte.  

 
524 SOU 2017:27, s. 97–100. 
525 Se exempelvis mål C-374/17, A-Brauerei, p. 48, mål C-308/01, GIL Insurance, p. 72, mål  

C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, p. 12, mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline, p. 42.  
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Något som väl illustrerar att möjligheterna att undvika skatt på markaffärer i 

det svenska skattesystemet avviker från skattesystemets syfte är att användningen 

av fastighetsöverlåtelser genom paketering i bolag har utretts ett flertal gånger 

utan att några konkreta åtgärder vidtagits.526 Frågan om reglering är åter aktuell 

genom SOU 2017:27. Att påstå att den förmånliga beskattningen är en del av 

skattesystemets karaktär eller allmänna systematik är därmed svårt. Snarare kan 

möjligheten att undvika skatt genom att göra transaktionen i en gynnsam form 

ses som en avvikelse från skattesystemets allmänna systematik. Just det faktum 

att frågan har utretts ett flertal gånger tyder på att de skattemässiga fördelar som 

följer också borde ses som en avvikelse från skattesystemets allmänna systematik 

som lagstiftaren försöker hitta ett sätt att komma till rätta med. 

Mot att se möjligheten till förmånlig beskattning genom att använda 

bolagspaketerade fastigheter som en avvikelse från skattesystemets karaktär kan 

anföras att transaktionsformen är tillgänglig för alla bolag som sysslar med 

fastighetstransaktioner. Selektivitetsvillkoret skulle därmed inte vara uppfyllt. 

Grundprincipen är att åtgärder som gynnar alla företag i en medlemsstat inte 

anses vara selektiva och att åtgärderna därmed inte utgör ett statsstöd i EU-

rättslig mening.527 Här måste dock en åtgärds verkningar analyseras. Trots att en 

åtgärd verkar vara generell och är utformad på ett generellt sätt kan den anses 

selektiv om dess verkningar, i praktiken, bara medför fördelar för en viss kategori 

bolag.528 

Det är tydligt att verkningarna av nuvarande regelverk, i praktiken, medför att 

vissa kategorier bolag kan dra fördel av att välja rätt transaktionsform och därmed 

minska bolagsskatten.529 Trots att reglerna är generella till sin utformning är de 

därmed att se som selektiva i praktiken. 

Förhållandet mellan det svenska systemet med bolagspaketerade 

fastighetstransaktioner och utländska bolag inom gemenskapen med intresse av 

att köpa och sälja fastigheter i Sverige är också av intresse. Att även ett utländskt 

bolag som säljer fastigheter i Sverige normalt är skattskyldig för vinsten följer av 

6 kap. 11 § 1 st. 1 p inkomstskattelagen. Paketeringen och de skattemässiga 

förmåner den medför regleras sedan i 24 kap. 35 § inkomstskattelagen där 

beskattning av utdelning regleras. Regleringen omfattar, enligt 1 st. 5 p samma 

 
526 SOU 2017:27, s. 55–59. 
527 Mål C-143/99, Adria-Wien Pipeline, p. 35. Se här Bacon, 2017, s. 77 för en mer utförlig 

genomgång av vad som i praxis funnits vara sådana generella åtgärder som inte utgör statsstöd. 
528 Se mål C-374/17, A-Brauerei, p. 32, mål C-75/97, Belgien mot kommissionen, p. 32–34 och 

Indén, 2013, s. 102. 
529 SOU 2017:27, s. 97–99. 
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lagrum, även bolag inom EES som motsvarar de svenska associationsformerna i 

samma paragraf 1 st. 1–4 p. För att reglerna ska vara tillämpliga krävs dock att 

det utländska bolaget har ett fast driftställe i Sverige. Ingen direkt diskriminering 

av utländska bolag sker således utan det utländska företaget ska kunna ta emot 

skattefria utdelningar som är knutna till dess svenska driftställe på samma vis som 

om det varit ett svenskt bolag.530 

Samma synpunkt som ovan kan göras gällande beträffande regelverkets 

verkningar i förhållande till utländska bolag. I praktiken kommer den förmånliga 

beskattningen i huvudsak att utnyttjas av svenska bolag och reglerna kan därmed 

se som selektiva även om de har en generell utformning. 

När det gäller andra skattemässigt gynnade former för markaffärer i det 

svenska systemet, överföring av mark genom fastighetsreglering och uppdelning 

av mark genom klyvning, kan liknande resonemang som i frågan om 

bolagspaketerade fastigheter tillämpas.  

Stämpelskatten på fastighetsöverlåtelser är en grundläggande och väl 

inarbetad del i det svenska skattesystemet. Att undvika stämpelskatten genom att 

använda fastighetsbildningsåtgärder för att föra över mark istället för att sälja 

marken enligt jordabalken kan svårligen ses som en del av skattesystemets 

karaktär, inre logik eller allmänna systematik. Snarare rör det sig även här om en 

avvikelse från systemet. I SOU 2017:27 ingick också att utreda om just 

fastighetsbildning användes i ett skatteundandragande syfte och att föreslå 

lagändringar om det skulle vara motiverat. Frågan om stämpelskatt och 

fastighetsbildning har även den utretts tidigare.531 

Reglerna om stämpelskatt är i sig generella och det skulle kunna ifrågasättas 

om de därmed är selektiva. Precis som vid paketeringar enligt ovan är det dock 

verkningarna av reglerna som måste analyseras. Eftersom överföringen av mark 

med hjälp av fastighetsbildning bygger på att inblandad part redan har mark i 

området är det rimligt att anta att den förmånliga beskattningen i praktiken 

kommer att gynna i huvudsak bolag som redan äger mark i Sverige. Bolag som 

redan äger och handlar med mark i Sverige kommer därför att, i högre grad, 

kunna dra nytta av möjligheten att kringgå stämpelskatten genom 

fastighetsbildning än vad nya aktörer på den svenska marknaden kan. Förmånen 

riskerar därmed att stänga ute aktörer från andra medlemsstater eller åtminstone 

att göra det affärsmässigt svårare för dem. 

I 2017 års utredning om vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet har också uppmärksammats också att förmåner i 

 
530 Proposition 2000/2001:22, s. 66. Se även mål C-307/97, Saint-Gobain ZN, p. 63. 
531 SOU 2017:27, s. 277–282. 
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stämpelskattehänseende riskerar att träffas av de EU-rättsliga statsstödsreglerna. 

Frågan behandlas dock avgränsat till en situation där jord- och skogsbruket skulle 

ges en särställning när det gäller lämplighetsbedömningar i 

fastighetsbildningsärenden. I utredningen påtalas risken för att gynnandet av en 

viss bransch skulle kunna utgöra ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF.532 De faktiska 

verkningarna av en, till formen, generell lagstiftning berörs inte och därmed görs 

inga kopplingar till hur reglerna förhåller sig till utländska aktörer på den svenska 

marknaden. 

4.13.4 Överlåtelseformen och påverkan på samhandeln 

Ett rekvisit som är helt avgörande när det gäller EU-rättens räckvidd är det så 

kallade samhandelsrekvisitet. Endast när samhandelsrekvisitet är uppfyllt ligger 

åtgärden inom tillämpningsområdet för EU:s statsstödsregler.533 

Stödmottagarens finansiella ställning blir avgörande genom att en åtgärd som på 

något sätt stärker mottagande företags ekonomiska ställning i förhållande till 

konkurrenterna anses kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna.534 Här 

krävs inte att det är styrkt att handeln påverkas utan det räcker med att det finns 

risk att den kan påverkas. Om ett företag understöds av statliga medel finns risk 

för att företaget kan öka sin verksamhet inom landet vilket i sin tur gör att det 

blir svårare för företag från andra medlemsländer att slå sig in på marknaden. 

Stödet kan också medföra att det stödmottagande företaget kan konkurrera i 

handeln mellan medlemsstaterna på ett sätt som inte hade varit möjligt utan 

stödet.535 

Företag som ägnar sig åt gränsöverskridande verksamhet inom EU uppfyller 

samhandelsrekvisitet och bara det faktum att stödmottagaren är verksam i en 

bransch med stora inslag av samhandel inom EU gör rekvisitet uppfyllt.536  

De bolag som sysslar med köp och försäljning av fastigheter på den svenska 

marknaden gynnas skattemässigt enligt vad som visats ovan. Reglerna är 

visserligen neutralt utformade men vid tillämpningen kommer verkningarna av 

dem att vara selektiva.  

 
532 SOU 2017:27, s. 306. 
533 Mål T-93/02, Confédération nationale du Credit Mutuel (”Livret bleu”), p. 82.  
534 Mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, p. 11–12 och de förenade målen C-197/11 

och C-203/11, Libert, p. 77. 
535 Se exempelvis mål 102/87, Frankrike mot kommissionen, p. 19 och C-280/00, Altmark,  

p. 77–78, mål C-148/04, Unicredito Italiano, p. 58 och de förenade målen C-197/11 och  

C-203/11, Libert, p. 76–78. 
536 De förenade målen C-393/03 och C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, p. 35. 
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I enlighet med de resonemang EU-domstolen fört i praxis innebär det att 

risken finns för att de fastighetsbolag som kan dra nytta av regelverket växer sig 

så starka på den inhemska marknaden att det blir svårt för konkurrerande bolag 

inom gemenskapen att komma in på den svenska marknaden. Det kan också 

påverka samhandeln på så vis att de bolag som kan dra nytta av den förmånliga 

beskattningen i det svenska skattesystemet kan slå sig in på den gemensamma 

gränsöverskridande marknaden med stöd av de förmånliga villkor de åtnjutit på 

den svenska marknaden.  

Även vid köp enligt jordabalken är de skattemässiga villkoren generellt 

tillämpbara på alla bolag som är inblandade i transaktionen. Skillnaden här är att 

reglernas verkningar också i praktiken är lika för alla eftersom det inte är möjligt 

att erhålla skatterabatter genom ett visst förfarande. Samhandeln påverkas 

därmed inte.  

4.13.5 Överlåtelseformen och beräkning av stödets storlek 

Den form som väljs för en affär påverkar, åtminstone på ett principiellt plan, hur 

storleken på en stödåtgärd ska beräknas. 

Vid en fastighetsöverlåtelse enligt jordabalken ska beräkningen av stödet att 

följa de principer som utarbetats i den EU-rättsliga praxisen. I första hand 

bedöms då det aktuella priset med utgångspunkt i normala marknadsmässiga 

villkor.537 Normalt anses en försäljning ha genomförts till marknadspris om ett 

offentligt, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det högsta anbudet 

antagits har använts.538 Enligt senare praxis har dock EU-domstolen utvecklat 

synen på marknadspris något.  

En försäljning i enlighet med högsta anbud behöver, enligt EU-rättslig praxis, 

inte alltid innebära att försäljning skett till marknadspris. Skulle det högsta 

anbudet tydligt överstiga övriga anbud och uppskattat värde på fastigheten och 

antas ha en spekulativ karaktär, är det inte klart att det anbudet kan sägas utgöra 

marknadsvärde på fastigheten. Andra faktorer kan då behöva beaktas.539 Stödets 

storlek ska likställas med skillnaden mellan vad mottagaren faktiskt har betalat 

 
537 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 93 och mål T-274/01, Valmont Nederland 

BV mot kommissionen, p. 45. Se även kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga 

myndigheters försäljning av mark och byggnader, (97/C 209/03). 
538 Se II. Principer, p. 1. Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande i Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
539 Mål C-39/14, BVVG, p. 39–40. 

 



 

 180 

och vad som skulle ha betalats under normala marknadsvillkor för motsvarande 

fastighet.540 

Värderingen av en fastighet som ska säljas genom en bolagsöverlåtelse 

kommer i många avseenden att gå till på samma sätt. Den principiella skillnaden 

mellan formerna är att det särskilda meddelande kommissionen utarbetat för 

försäljning av mark och byggnader inte är direkt tillämpligt på affären när 

fastigheten säljs genom aktieöverlåtelse. Analogt har dock kommissionen, i ett 

granskningsärende, tillämpat meddelandet vid förvärv av aktier i ett 

fastighetsbolag.541  

Ärendet rörde en transaktion mellan ett fastighetsbolag och Högfors stad i 

Finland. Fastighetsbolaget ägdes gemensamt av stålproducenten Componenta 

och Högfors stad och transaktionen gick ut på att Högfors stad skulle förvärva 

hela äganderätten till fastighetsbolaget genom att förvärva Componentas aktier. 

Klagomål inkom till kommissionen från fackföreningen Metalls verkstadsklubb 

vid Componenta i Alvesta i Sverige eftersom affären, enligt deras uppfattning, 

inneburit ett stöd från Högfors stad till Componenta i Finland.542 

Kommissionen menade att principerna från kommissionens meddelande om 

inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader kunde 

användas även om ärendet avsåg en aktieaffär, eftersom värdet på aktierna i 

huvudsak skulle bestämmas av värdet på den mark som ingick i bolaget. 

Kommissionen hänvisade sedan till principerna om den marknadsekonomiska 

aktören som innebär att inget stöd förekommit om markaffären görs upp till ett 

pris som en privat investerare på en öppen marknad skulle ha accepterat.543 

Den relativt detaljerade beräkning av aktiernas värde som kommissionen 

gjorde i ärendet baserades till stora delar på de ingående fastigheternas värde, 

värdeutvecklingen av fastigheterna, den långsiktiga strategin med markinnehavet 

och de intäkter i form av arrendeavgifter som marken skulle generera. Förutom 

fastigheternas värde beaktades även ett lån från aktieägarna när aktierna 

värderades.544  

Några stora faktiska skillnader mellan värdering vid köp enligt jordabalken 

och vid köp av fastighet i bolag föreligger således inte. Bolaget i ärendet ovan 

innehöll ett flertal fastigheter av olika typ och det hade dessutom en del skulder. 

Bortsett från eventuella skulder och tillgångar som inte är fastigheter går 

 
540 Mål T-366/00, Scott SA mot kommissionen, p. 105. 
541 Kommissionens beslut 2011.04.20, 2011/529/EU, p. 31. 
542 Kommissionens beslut 2011.04.20, 2011/529/EU, p. 1–5. 
543 Kommissionens beslut 2011.04.20, 2011/529/EU, p. 31–32. 
544 Kommissionens beslut 2011.04.20, 2011/529/EU, p. 33–83. 



 

 181 

värderingen av aktierna ut på att fastställa ett marknadspris på fastigheterna på 

samma sätt som vid ett köp enligt jordabalken. 

Värderingen vid markaffärer som sker genom fastighetsbildningsåtgärder och 

beräkning av eventuellt stöd innebär inte heller den något avsteg från principerna 

om den marknadsekonomiska aktören. Marknadsvärdet på en öppen marknad 

för den överförda marken måste alltså beräknas för att kunna avgöra om erlagd 

ersättning kan anses utgöra stöd. Kommissionens meddelande om inslag av stöd 

vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader är inte heller här 

direkt tillämpligt eftersom affären definitionsmässigt inte innebär en överlåtelse 

av mark. Samma principer som läggs fast i meddelandet gäller dock. 

Vid fastighetsreglering är det inte helt ovanligt med olika bytesaffärer där det 

allmänna och den privata aktören kommer överens om markbyten för att 

möjliggöra för en planerad exploatering. Markbyte har varit föremål för 

kommissionens utredning i ett granskningsärende rörande Real Madrid CF och 

Madrids kommun.545 

Ärendet var relativt komplicerat med en mängd olika ömsesidiga förpliktelser 

som spände över många år. Det började med ett avtal om ombyggnation av Real 

Madrids stadion 1991. Därefter följde en mängd olika avtal om marköverlåtelser 

och andra åtgärder. År 2011 slöt parterna ett förlikningsavtal och ett 

stadsutvecklingsavtal. Förlikningsavtalet hamnade i fokus för kommissionens 

granskning.546 

Den fråga i ärendet som är av intresse här är hur marknadsvärdet för en av 

tomterna som ingick i bytesaffären skulle fastställas. Tvisten rörde i första hand 

hur marken klassificerats där det högre värde Spanien använt i förlikningsavtalet, 

enligt kommissionens uppfattning, inte var korrekt eftersom tomtens 

användningsområde var begränsat till idrottsutövning. Spanien hävdade att den 

värdering som gjorts av den tekniska avdelningen på Madrids kommun var en 

oberoende värdering som följde spansk lag. Kommissionen menade att värdet av 

tomten var ungefär en femtedel av det värde som använts i förlikningsavtalet och 

att den ersättning Madrids kommun avtalat om inte var i linje med principerna 

om den marknadsekonomiska aktören. Real Madrid hade därmed fått ett stöd 

som inte var förenligt med den inre marknaden.547 

Slutsatsen är att formen en markaffär har är underordnad principerna om den 

marknadsekonomiska aktören vid värderingen. Oavsett inbyggda svårigheter i 

 
545 Kommissionens beslut 2016.07.04, 2016/2393/EU. 
546 Kommissionens beslut 2016.07.04, 2016/2393/EU, p. 6–21. 
547 Kommissionens beslut 2016.07.04, 2016/2393/EU, p. 62, 66, 106–112 och 131–136. 
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form av bolag med andra tillgångar eller skulder eller i form av invecklade 

bytesaffärer blir det avgörande hur en privat aktör på en öppen marknad skulle 

ha agerat.548  

4.14 Fastighetsförsäljningar och privatisering 

En fråga som naturligt anknyter till de olika formerna för överlåtelse som kan 

aktualiseras i ett markexploateringsprojekt och som ovan analyserats ur ett 

statsstödsrättsligt perspektiv, är hur begreppet privatisering passar in i 

sammanhanget. Den principiellt intressanta frågan är om en försäljning av en 

fastighet genom tillämpning av jordabalken, eller genom försäljning av aktier i ett 

bolag som kontrolleras av det allmänna, eller där överlåtelsen sker genom 

fastighetsbildningsåtgärd enligt FBL, egentligen utgör en form av privatisering 

när fastigheten eller aktierna övergår från det allmänna till privat ägo. 

Statsstödsrättsligt är frågan om en försäljning ska ses som en privatisering av 

begränsad betydelse. Det är fortfarande en prövning mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören som blir avgörande.  

4.14.1 Privatisering som begrepp 

Det finns ingen tydlig definition av begreppet privatisering men vanligtvis avses 

någon form av konkurrensutsättning av en verksamhet som tidigare bedrivits i 

offentlig regi, vilket innebär att uppgifter överlåts till privata aktörer. Av 3 kap. 

12 § KL framgår att kommunen får överlämna skötsel av kommunala 

angelägenheter till privata utförare.549 Just det ökade antalet privata utförare och 

konkurrens på områden som traditionellt varit kommunala brukar beskrivas som 

en ökad privatisering.550 

Det som gör privatiseringstermen svår att fånga är att den används för en 

mängd olika marknadsorienterade åtgärder. Det kan ifrågasättas om vissa av 

dessa ska ses som privatisering eller om det egentligen är fråga om en 

avkommunalisering av tidigare kommunala verksamhetsområden.551 

 
548 För ett exempel där andra faktorer än bara markens värde fick betydelse se avsnitt 4.15 nedan 

där mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, presenteras mer ingående. 
549 Se Örnberg, 2014, för en grundlig analys av utförande av kommunal verksamhet genom 

privaträttsliga subjekt. 
550 Örnberg, 2014, s. 53. 
551 Örnberg, 2014, s. 53. 
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 I privatisering kan ingå att tillgångar i en verksamhet eller kontrollen över 

verksamheter överförs men också att bolag eller verksamheter överlåts. I de 

situationer där privatisering sker kan den i sin tur delas upp i formell och materiell 

privatisering.552 

Med formell privatisering avses en förändring som i princip bara påverkar den 

rättsliga statusen för en verksamhet. Exempelvis att en verksamhet det allmänna 

bedrivit förs över i ett aktiebolag som fortfarande kontrolleras helt av det 

allmänna.553  

Den materiella privatiseringen är den som är av störst intresse i 

markexploateringssituationer och i de markaffärer som det allmänna ägnar sig åt 

inom ramen för dessa projekt. Här innebär privatiseringen att hela ansvaret för 

en verksamhet förs över från det allmänna till en privat aktör. Det allmänna kliver 

därmed bort från verksamheten och överlåter den till privata aktörer. 

Överlåtelsen av verksamheten kan genomföras såväl genom att den läggs ut på 

entreprenad som genom mer konkreta överlåtelser av tillgångar i form av 

aktieöverlåtelser eller överlåtelser av mark från det allmänna till privata aktörer.554 

4.14.2 Förfarande och marknadsvärde vid privatisering 

När det gäller försäljning enligt jordabalkens regler finns riktlinjer för förfarandet 

i kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader som behandlats tidigare i avhandlingen.555 En 

förutsättning för att statsstöd överhuvudtaget ska bli aktuellt är att det är det 

allmänna som säljer till privata företag och meddelandet är således avsett för just 

en privatiseringssituation innebärande att mark säljs från det allmänna till en 

privat aktör. En försäljning i enlighet med de riktlinjer som finns i meddelandet 

ska därmed utesluta ett förfarande med inslag av statsstöd. Huruvida riktlinjerna 

är lämpliga för mer komplexa markexploateringsprojekt har dock ifrågasatts.556 

Vid motsvarande försäljning av fastigheter genom bolag är förhållandet till 

kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader mer oklar. De principer kommissionen 

utarbetat för privatiseringar i den 23:e rapporten om konkurrenspolitiken, nedan 

kallad konkurrensrapporten, överensstämmer inte helt med de förfaranden som 

 
552 Se Indén, 2008, s. 23, Heidenhain, 2010, s. 471–472 och Indén, 2013, s. 58. 
553 Heidenhain, 2010, s. 471–472. 
554 Heidenhain, 2010, s. 472. 
555 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark 

och byggnader, (97/C 209/03). 
556 Simonsson, 2005, s. 466. 
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anges i meddelandet. Vid privatiseringar av offentligägda bolag anges i 

konkurrensrapporten egentligen bara två varianter. Om bolaget säljs genom en 

introduktion på aktiemarknaden eller genom försäljning av aktier på börsen anses 

försäljningen ha skett på marknadsvillkor och statligt stöd har därmed inte 

förekommit. Alternativt säljs bolaget utanför börsen och för att försäljningen då 

ska anses ha skett utan inslag av statligt stöd ska den genomföras genom ett öppet 

och konkurrensutsatt anbudsförfarande där anbudsgivarna har tillräcklig tid och 

information för att kunna bedöma tillgångarnas värde och där bolaget säljs till 

högstbjudande.557  

I kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader finns dessutom varianten med överlåtelse 

efter värdering av oberoende värderingsman.558 Detta förfarande motsvaras inte 

direkt av någon av de principer som enligt konkurrensrapporten ska tillämpas vid 

privatiseringar. 

Expertvärderingar i samband med privatisering av bolag har behandlats av 

kommissionen vid ett par tillfällen. I ett ärende diskuterade kommissionen om 

en expertvärdering skulle kunna användas för att kompensera eventuella brister 

vid anbudsförfarandet i samband med en privatisering. Kommissionen hänvisade 

till konkurrensrapporten och menade att det där inte anges att det räcker med en 

oberoende expertvärdering angående det objekt som ska privatiseras, för att man 

ska kunna utgå från att det inte ingår något statligt stöd i affären. Kommissionen 

menade vidare att utgångspunkten såväl vid fastighetsförsäljning som vid 

privatisering är att marknadspris ska fastställas inom ramen för ett 

anbudsförfarande.559 

Ett liknande resonemang använde kommissionen i ett annat beslut rörande 

privatisering av ett bolag där inget anbudsförfarande hade använts utan istället 

förhandling med ett antal utvalda intressenter hade inletts. Kommissionen 

menade även här att expertvärderingar, i enlighet med kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 

byggnader, bara kunde ge en uppskattning av värdet av det aktuella bolaget och 

 
557 Kommissionens 23:e rapport om konkurrenspolitiken, p. 403 och arbetsdokument från 

kommissionens avdelningar, 2012.02.10, swd (2012)14, s. 11–12.  
558 Se II. Principer, p. 2. Överlåtelse utan villkorslöst anbudsförfarande i Kommissionens 

meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 

(97/C 209/03). 
559 Kommissionens beslut 2008.04.30, 2008/719/EG, p. 107–109. 
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att expertvärderingar var mindre användbara vid privatiseringar av bolag 

eftersom värderingen blir mer komplex än vid fastighetsförsäljning.560 

Å andra sidan har EU-domstolen i en dom 2013 uttryckt sig mer positivt vad 

gäller användningen av expertvärderingar. Domstolen menade här att nationell 

myndighet kunde använda sig av offentlig upphandling när marknadspriset skulle 

fastställas vilket då skulle säkerställa marknadsmässiga villkor. Domstolen 

menade vidare att ett expertutlåtande utarbetat i samband med överlåtelsen också 

kunde beaktas.561 

Om ett anbudsförfarande genomförts måste resultatet av det beaktas. 

Expertvärderingar kan inte ogiltigförklara anbudsförfarandet och möjliggöra 

försäljning till ett lägre pris. Vid fastställande av marknadspris följer av nuvarande 

praxis att resultatet av ett anbudsförfarande prioriteras högre än hypotetiska 

värderingar.562 

En markaffär som sker som en marköverföring enligt fastighetsbildningslagen 

är inte direkt reglerad i kommissionens meddelande angående försäljning. Ett 

rimligt antagande är ändå att de principer och riktlinjer som där dras upp är 

analogt tillämpliga även om affären sker i form av marköverföring. 

4.14.3 Kritiken mot förfarandet 

Kommissionens hållning och de principer och riktlinjer som tillämpas i 

privatiseringsfrågor har kritiserats för att vara verklighetsfrånvända och därför 

omöjliga att tillämpa i praktiken. Det första alternativet, att sälja det bolag som 

ska avyttras på börsen, är väldigt sällan ett alternativ både eftersom bolagen oftast 

inte är lämpliga för börsintroduktion och för att andra försäljningsalternativ, 

åtminstone i tider av osäker börsutveckling, kan ge bättre betalt.563 

Den huvudsakliga kritiken mot det öppna anbudsförfarandet som förordas i 

praxis, principer och riktlinjer är att det är orealistiskt med tanke på hur 

privatiseringar går till i praktiken. Kritiken kan brytas ned i olika, mer konkreta, 

delar.564 Den öppna och helt transparenta processen som förespråkas kritiseras 

för att vara omöjlig att använda i de flesta fall, såväl med hänsyn till de politiska 

 
560 Kommissionens beslut 2008.06.17, N 90/2008, p. 17. Se här även Heidenhain, 2010, s. 473. 
561 De förenade målen C-214/12 P, C-215/12 P och C-223/12 P, Land Burgenland mot 

kommissionen, p. 92. 
562 Kommissionens beslut 2008.04.30, 2008/719/EG, p. 112. Se även Säcker och Montag, 2016, 

s. 1026. 
563 Simonsson, 2005, s. 463. 
564 Se Indén, 2013, s. 59–60 och Simonsson, 2005, s. 465. 
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kontroverser ett privatiseringsbeslut kan föra med sig som med hänsyn till 

potentiella köpares önskan om att hemlighålla en affär fram till dess den är 

avslutad. Att använda det öppna anbudsförfarandet som förespråkas kritiseras 

dessutom för att vara alltför tidskrävande.565  

I det öppna anbudsförfarandet ingår att alla intressenter ska få tillräcklig 

information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om det aktuella 

bolaget. Kritiken är här att den genomgång och analys som krävs som underlag 

för en information som är tillräcklig i detta avseende är mycket kostsam att ta 

fram och bara affärsmässigt motiverad i större privatiseringsprojekt. Att låta 

intressenter själva utvärdera bolaget skulle kunna föra med sig svårigheter både 

beträffande eventuell personals integritet och beträffande affärshemligheter. 

Möjligheten att använda expertvärderingar för att få fram ett marknadsvärde på 

bolaget kritiseras av samma skäl som ovan för att bli mycket dyrt.566 

I anbudsförfarandet ska säljaren, som huvudregel, sälja till högsta bud. I 

praktiken är dock buden sällan rena från villkor, vilket innebär att högsta bud 

mycket väl kan vara tämligen ointressant med tanke på de villkor som 

anbudsgivaren ställt upp i samband med sitt bud. Även om säljaren anger tydliga 

ramar för budgivningen tenderar anbudsgivarna att föra in egna villkor för sina 

anbud beroende på deras egna affärsmässiga överväganden, vilket gör att fler 

faktorer än pris behöver beaktas vid utvärderingen av anbuden.567 

Sammanfattningsvis finns egentligen bara en säker väg vid försäljning av 

fastigheter såväl när den görs med tillämpning av jordabalken och genom 

paketering i bolag och det är det öppna anbudsförfarandet. När en försäljning 

analyseras statsstödsrättsligt kommer principerna om den marknadsekonomiska 

aktören att vara avgörande. Om ett öppet anbudsförfarande används kommer 

priset att vara marknadsmässigt vilket utesluter statsstöd och någon underrättelse 

till kommissionen behöver inte göras. Vid jordabalksförsäljning kan till det läggas 

möjligheten att använda expertvärderingar för att påvisa marknadsvärdet även 

om rättsläget vad gäller expertvärderingar för att fastställa marknadsvärdet vid 

fastighetsförsäljningar genom bolag är mer oklart. Klart är dock att en 

börsintroduktion, i de få fall en sådan är möjlig, medför att det aktuella bolaget 

anses vara sålt till marknadspris. 

Kritiken mot de principer och riktlinjer som tillämpas vid privatisering riktar 

framförallt in sig på att de förfaranden som förespråkas är omöjliga att tillämpa 

 
565 Simonsson, 2005, s. 465–466. 
566 Simonsson, 2005, s. 465. 
567 Simonsson, 2005, s. 465. 
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vid verkliga privatiseringar och att kommissionen borde överge nuvarande 

formalistiska synsätt och fokusera mer på vilka ekonomiska effekter en 

privatisering för med sig.568  

4.15 Komplexa försäljningar och principer för värdering – 

exemplet Åre kommun 

Som ett konkret exempel på hur komplexa ärenden om markexploateringar kan 

vara kan en markaffär mellan Åre kommun och Konsum Nord tjäna. I ärendet 

kom kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 

försäljning av mark och byggnader att behandlas och värdering av mark var i 

fokus vid tribunalens prövning.569  

Åre kommun hade i juni 2005 antagit en översiktsplan för att utveckla Åre 

torg i samhällets centrum. Konsum Nord hade butik vid Åre torg men behövde, 

som ett led i torgets utveckling flytta verksamheten till en annan plats. Konsum 

Nord förvärvade av den anledningen mark av Åre kommun i ett område som var 

detaljplanerat för att möjliggöra utveckling av ett nytt handelsområde.570 

Det belopp som Konsum Nord ursprungligen skulle betala för marken var en 

(1) krona. Den 23 augusti 2005 lade Lidl Sverige KB ett bud på 6,6 miljoner 

kronor för samma mark. Efter omförhandlingar godkände kommunstyrelsen i 

Åre kommun en försäljning av marken till Konsum Nord för 1 miljon kronor. 

Försäljningen överklagades vilket ledde till att kommunstyrelsen i september 

upphävde sitt tidigare försäljningsbeslut. Nya förhandlingar ledde fram till att 

Konsum Nord i oktober köpte den aktuella marken och ett tilläggsområde för 

totalt 3 miljoner kronor. Även denna försäljning överklagades och upphävdes i 

april 2008 av Kammarrätten i Sundsvall.571 

Redan innan försäljningen upphävts hade kommissionen, i november 2005, 

uppmärksammats på överlåtelsen och begärde därför in upplysningar och inledde 

ett granskningsförfarande. Förfarandet mynnade 2008 ut i ett beslut där 

kommissionen konstaterade att försäljningen av den aktuella marken utgjorde ett 

statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF.572 

 
568 Simonsson, 2005, s. 466–467. 
569 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen. 
570 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 1–3.  
571 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 4–15. 
572 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 16–20, kommissionens beslut 

2008.01.30, 2008/366/EG. 
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Kommissionen hänvisade i sitt beslut till det ovan behandlade meddelandet573 

och erinrade om att det, enligt meddelandet, fanns två sätt att utesluta att det i en 

försäljning förekommit statligt stöd: genom anbudsförfarande eller genom 

användande av oberoende expertvärdering. Kommissionen konstaterade också 

att inget av förfarandena hade använts på ett korrekt sätt vid den aktuella 

försäljningen.574 Den värdering som hade gjorts underkändes av kommissionen 

som menade att den bästa indikator för marknadsvärdet som fanns i affären var 

budet från Lidl, vilket låg väsentligt högre än försäljningspriset.575 

Kommissionens beslut överklagades av Konsum Nord till tribunalen. Vid sin 

prövning hade kommissionen jämfört markens försäljningspris när det såldes till 

Konsum Nord med det bud som Lidl hade lagt på samma mark. Kommissionen 

menade att budet var jämförbart med försäljningspriset och att kommissionen 

därför kunde konstatera att försäljningen inte skett till marknadspris. 

Resonemanget underkändes av tribunalen.576  

Den första fråga tribunalen hade att utreda var Konsum Nords påstående att 

affären ingick som en del i en serie markaffärer mellan de inblandade parterna. 

Kommissionen hade menat att det inte var visat att det fanns någon formell 

koppling mellan de olika överlåtelserna i affären och att det inte heller fanns några 

särskilda förpliktelser knutna till försäljningen i den mening som avses i 

kommissionens meddelande.577  

I motsats till kommissionen menade tribunalen att det fanns en tydlig 

koppling mellan de olika transaktionerna och att det formella synsätt 

kommissionen tillämpat, där avsaknaden av tydliga juridiska bindningar i 

köpekontrakt vägt tungt, inte gav en rättvisande bild av de verkliga förhållandena 

i affären. Trots att de olika försäljningarna rent formellt inte var kopplade till 

varandra menade tribunalen att det inte hindrade att de var en del i en större 

uppgörelse.578  

Tribunalen konstaterade därefter att kopplingen mellan de olika affärerna 

hade betydelse eftersom samtliga relevanta uppgifter, de sammanhang de ingick 

i och situationen för den myndighet som vidtagit åtgärderna måste vägas in i 

bedömningen. Eftersom affären med Konsum Nord var en del i genomförandet 

 
573 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark 

och byggnader, (97/C 209/03). 
574 Kommissionens beslut 2008.01.30, 2008/366/EG, p. 40–43. 
575 Kommissionens beslut 2008.01.30, 2008/366/EG, p. 50. 
576 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 76. 
577 Kommissionens beslut 2008.01.30, 2008/366/EG, p. 40–43. 
578 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 50–55. 
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av den detaljplan som antagits för det nya handelsområdet, var affären en 

nödvändig förutsättning för att planen skulle gå att genomföra. En försäljning till 

Lidl hade medfört att planen inte gått att genomföra och kopplingen mellan de 

olika leden i affären var därför avgörande.579  

Därefter prövade tribunalen tillämpningen av principerna om den 

marknadsekonomiska aktören vid försäljningen. Kommissionen hade i sitt beslut 

menat att Åre kommun, för att uppfylla principen, skulle ha sålt marken till 

samma pris som Lidls bud.580 Vid prövning mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören ska det göras en jämförelse med hur en 

kommersiell aktör i samma situation skulle ha agerat. Här menade tribunalen att 

en sådan prövning, i detta fall, måste medföra att även detaljplanen och dess 

genomförande skulle vägas in. När även dessa faktorer beaktades fann tribunalen 

att Lidls bud inte var jämförbart med det aktuella försäljningspriset.581 De 

faktorer som tribunalen fäste vikt vid var (1) att köpekontraktet från oktober 

2005 innehöll vissa skyldigheter för Konsum Nord beträffande 

fastighetsbildning, byggnadsarbeten och iakttagande av gällande detaljplan. Lidls 

bud innehöll inga närmare uppgifter rörande detaljplanen. (2) Att affären med 

flyttning av Konsum Nords lokaler från Åre torg till den nya fastigheten var ett 

projekt som varit aktuellt under lång tid och som ingick som ett led i en större 

planerad förändring av Åre torg i enlighet med översiktsplan. En överlåtelse av 

fastigheten till Lidl hade inte lett till vad kommunen ville uppnå i fråga om helhet 

i samhällsbyggandet vilket innebar (3) att det förelåg kvalitativa skillnader mellan 

avtalet med Konsum Nord och Lidls intresseanmälan eftersom Lidl inte kunde 

bidra till en samlad lösning för att uppnå målen med översiktsplanen.582 

Konsekvensen av att tribunalen fann de två buden icke jämförbara var att 

Lidls bud inte gick att använda för att fastställa ett marknadsmässigt pris och att 

det därmed inte gick att, med utgångspunkt från det, hävda att försäljningen 

brutit mot principerna om den marknadsekonomiska aktören. Tribunalen 

menade att kommissionen, i sitt beslut, hade bortsett från sammanhanget och 

den situation som Åre kommun befunnit sig i.583 

Med anledning av granskningen av Åre kommuns försäljning av mark till 

Konsum Nord arbetade Sveriges kommuner och landsting fram ett cirkulär 

angående hur EU-rättens statsstödsregler ska tillämpas när kommuner och 

 
579 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 56–58. 
580 Kommissionens beslut 2008.01.30, 2008/366/EG, p. 56–60. 
581 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 60–66. 
582 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 67–70. 
583 Mål T-244/08, Konsum Nord mot kommissionen, p. 73–75. 
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landsting säljer mark och byggnader.584 Cirkuläret tar avstamp i kommunallagens 

allmänna regler om förbud mot stöd till enskild, likställighet och förbudet mot 

individuellt stöd till näringslivet. Efter att därefter ha introducerat EU:s 

statsstödsrätt baseras cirkuläret i övrigt till stora delar på det meddelande från 

kommissionen585  som redogjorts för ovan.586  

Cirkuläret från Sveriges kommuner och landsting avslutas med ett par 

exempel på situationer där en analys av statsstödsreglerna är nödvändig innan 

försäljning. Det första är försäljning av fastigheter där kommunen av något skäl 

har ett fortsatt intresse, exempelvis kulturhistoriskt intressanta byggnader eller 

hotell. Kommunen kan där ha intresse av att byggnaden underhålls eller att 

hotellet fortsätter att drivas och försäljningen kan därför villkoras med åtaganden 

för köparen. Här rekommenderas i cirkuläret ett villkorslöst anbudsförfarande 

där samtliga villkor för försäljningen klart framgår för intressenterna.587 

Det andra exemplet rör försäljning och köp i samband med nyexploateringar 

av områden. Kommunen är då ofta med som aktör i egenskap av markägare, 

planmyndighet och huvudman för allmän plats, vägar och vatten- och 

avloppsanläggningar. Här rekommenderas att, åtminstone i större projekt, 

använda oberoende expertvärdering för att undvika konflikt med EU:s 

statsstödsregler.588  

4.16 Sammanfattning och slutsatser 

Kapitel två och tre, där den kommunala kompetensen, kommunernas roll i 

markexploateringar och frågor om markåtkomst och ersättning analyserats har 

bildat utgångspunkt för de frågor som varit i fokus i detta kapitel i avhandlingen. 

Att det ligger inom den kommunala kompetensen att delta som part i 

markexploateringsprojekt är en grundläggande förutsättning för avhandlingens 

kapitel fyra och fem. Vid analysen av frågor om stöd till näringslivet har reglerna 

om markåtkomst och den ersättning som följer av dessa varit en referenspunkt. 

De EU-rättsliga statsstödsreglerna hänger samman med att EU:s 

medlemsländer är eniga om att använda ett marknadsekonomiskt system för den 

ekonomiska sidan av samarbetet. För ett fungerande marknadsekonomiskt 

system förutsätts bland annat att konkurrens ska råda och då måste också 

 
584 Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, 2007:8. 
585 Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark 

och byggnader, (97/C 209/03). 
586 Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, 2007:8, s. 1–3. 
587 Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, 2007:8, s. 5. 
588 Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, 2007:8, s. 5–7. 
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regelsystemet verka i samma riktning. Reglering syftande till att skydda 

konkurrensen finns både på EU-rättslig och nationell nivå och den reglerar såväl 

konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning som regler 

om stöd till näringslivet. I kapitel fyra har den reglering av stöd till näringslivet 

som kan aktualiseras vid ett markexploateringsprojekt varit i fokus. 

4.16.1 Den rättsliga regleringen av stöd till näringslivet 

När frågor om stöd till näringslivet ska behandlas i samband med 

markexploateringar är den rättsliga regleringen av vad som utgör ett otillåtet stöd 

en bra utgångspunkt. Tidigare i detta kapitel har de olika regelverken analyserats 

var för sig vilket medfört att liknande rekvisit först behandlats utifrån de EU-

rättsliga reglerna och sedan behandlats utifrån de kommunalrättsliga reglerna. I 

några avseenden har rekvisiten samma betydelse och här nedan görs därför en 

sammanfattande analys av dem. 

Artikel 107.1 FEUF innehåller fyra rekvisit: (1) stödet ska ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, (2) stödet ska snedvrida eller hota 

att snedvrida konkurrensen, (3) stödet ska gynna vissa företag eller viss 

produktion och (4) stödet ska påverka handeln mellan medlemsstaterna. I 

statsstödsmål har EU-domstolen, utan direkt stöd i artikel 107, fokuserat på 

åtgärdens effekt snarare än dess avsikt. 

I ett kommunalrättsligt sammanhang är det bara två av rekvisiten som är 

direkt jämförbara och därför kan behandlas gemensamt. Enligt 2 kap. 8 § KL ska 

stödet (1) ges av kommun eller landsting och (2) mottagare av stödet ska vara en 

enskild näringsidkare.  

Till rekvisiten ska dessutom själva stödbegreppet läggas eftersom även frågan 

om vilka åtgärder som faktiskt utgör ett stöd prövats ett flertal gånger. 

 

Stödbegreppet 

Inom EU-rätten har stödbegreppet tolkats tämligen brett. Förutom direkta 

subventioner har en mängd andra åtgärder bedömts utgöra stöd enligt fördragets 

mening. Som utgångspunkt kan sägas att om ett företag fått en ekonomisk fördel 

det inte skulle ha fått under normala marknadsmässiga förhållanden föreligger ett 

stöd.  

En intressant del av själva stödbegreppet baseras på mål T-14/96, BAI mot 

kommissionen. I målet fann tribunalen att upphandling av tjänster det inte fanns 

något egentligt behov av skulle ses som en otillåten stödåtgärd.  

Resonemanget från BAI mot kommissionen är intressant om en kommun är 

aktiv i sina markaffärer och köper upp mark som det inte finns något egentligt 
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aktuellt behov av. Kommunalrättsligt har kommunerna en stor frihet att bedriva 

en aktiv markpolitik och låga krav ställs på ett tydligt och konkret ändamål vid 

köpet. Enligt resonemanget i BAI mot kommissionen skulle köp av mark som 

inte är nödvändig för att tillgodose ett aktuellt behov kunna ses som en 

stödåtgärd. Statsstödsreglerna lämnar därmed mindre utrymme för att göra vissa 

typer av markaffärer än vad som följer av kommunallagens regler. 

Inom kommunalrätten har stödbegreppet behandlats i både förarbeten och 

praxis. Även här är det andra åtgärder än direkta subventioner som är mer 

utmanande. Kommunerna har möjlighet att föra en generell lågprislinje vid 

markupplåtelser och för lokaler till näringslivet så länge inga individuella 

prisförmåner förekommer. Om det förmånliga priset är individuellt ses det som 

en stödåtgärd. Bygg- och anläggningsarbeten för att iordningsställa mark och 

lokaler till näringslivet är en stödåtgärd om den är individuellt inriktad men tillåtet 

till näringslivet i stort. Andra åtgärder som i förarbetena angetts som otillåtna är 

aktieteckning, köp av mark till överpris, köp av mark i syfte att sedan överlåta till 

underpris och köp av maskiner för uthyrning eller försäljning. 

 

Av en medlemsstat, kommun eller med hjälp av statliga medel 

Det första rekvisitet i artikel 107.1 FEUF är att stödet ska ges av en medlemsstat 

eller med hjälp av statliga medel. Av målet C-379/98, PreussenElektra, följer att 

rekvisitets båda delar ska vara uppfyllda för att stöd ska anses föreligga.  

Det intressanta i förhållande till markexploateringar blir egentligen den 

diskussion som följde på PreussenElektra-målet, där frågan var om inte mer 

hänsyn borde ha tagits till en åtgärds effekt. I många andra sammanhang är det 

effekten av ett visst handlande som EU-domstolen riktat in sig på. I 

PreussenElektra-målet bortsåg dock domstolen från effekten av den aktuella 

regleringen, ett gynnande av vissa företag, med hänvisning till att finansieringen 

inte skedde med statliga medel.  

Kommunalrättsligt har frågan om stödverksamhet genom kommunala bolag 

prövats och där slogs fast att även verksamhet i kommunala bolag måste förhålla 

sig till reglerna om individuellt stöd. Att stödet kommer via ett bolag hindrar 

således inte att det kan ses som ett stöd med allmänna medel. 

Att stödåtgärder som på något sätt tillför resurser anses ske med statliga medel 

är väl etablerat. Som stödåtgärder ses även när staten medverkar till att ett företag 

får minskade kostnader genom skattelättnader. Det är därför tydligt att 

exempelvis vissa former av markaffärer som gynnas skattemässigt skulle kunna 

ses som stödåtgärder med allmänna medel enligt rekvisitet eftersom staten, 

genom åtgärden, går miste om intäkter som annars skulle ha flutit in. 
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I skattefrågor kan kommunerna inte påverka regelverket men ett liknande 

resonemang som ovan går att tillämpa på kommunala avgifter och kommunala 

markaffärer. Skulle kommunen gå miste om intäkter genom att gynna 

individuella företag med låga avgifter eller billig mark kan det ses som ett stöd 

med allmänna medel.  

 

Snedvrida konkurrensen  

Förutom att stödet ska ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel 

framgår av artikel 107.1 FEUF att åtgärden måste snedvrida eller hota att 

snedvrida konkurrensen för att vara otillåten enligt EU-rätten. Här är 

stödmottagarens finansiella ställning avgörande. Stärks mottagande företags 

ekonomi i förhållande till konkurrenterna anses åtgärden kunna påverka handeln 

och därmed snedvrida konkurrensen. 

Snedvriden konkurrens regleras inte i kommunallagens regler om individuellt 

stöd. Konkurrensfrågor har dock diskuterats av Utredningen om en 

kommunallag för framtiden år 2015 när den nya kommunallagen utreddes.589 Det 

förslag som lades fram där ledde inte vidare till lagstiftning. 

 

Gynna vissa företag eller viss produktion 

Det tredje rekvisitet i artikel 107.1 FEUF är att stödet ska gynna vissa företag 

eller viss produktion. Av intresse i markexploateringar är här främst 

bedömningen av om en åtgärd ska anses som selektiv. När bolag som är 

jämförbara faktiskt och rättslig behandlas olika är åtgärden, som utgångspunkt, 

selektiv. Skulle karaktären, den inre logiken eller den allmänna systematiken i det 

system inom vilket åtgärden vidtas vara sådant att bolaget behandlats på ett sätt 

som är normalt inom systemet kan åtgärden ändå ses som motiverad. Inom 

skattesystemet skulle en åtgärd ses som en otillåten stödåtgärd om den ger en viss 

bransch eller sektor skattelättnader som inte andra branscher eller sektorer kan 

få del av även om de agerar på samma vis.  

Fastighetsbranschen och huruvida den är skattemässigt gynnad diskuteras i 

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.590  

Bilden för fastighetsbranschen är där något blandad även om slutsatsen är att 

fördelar på vissa skatteområden jämfört med andra branscher äts upp av 

nackdelar som främst är fastighetsskatten. Skulle skattesituationen analyseras 

efter affärsmodell måste utredningen förstås som att de bolag som oftare köper 

och säljer fastigheter och alltså har en snabbare omsättning på fastigheterna är 

 
589 SOU 2015:24. 
590 SOU 2017:27. 
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skattemässigt gynnade. De skattemässiga fördelarna för dessa bolag skulle därför 

mycket väl kunna uppfylla selektivitetsrekvisitet i artikel 107.1 FEUF. 

Själva företagsbegreppet inom EU-rätten har getts en tämligen vid tolkning. 

Om samma tolkning gällde avseende näringslivsbegreppet i kommunallagen 

skulle det innebära att det stöd till egna kommunala företag som medges 

kommunalrättsligt skulle vara otillåtet. Praktiskt får dock skillnaden i tolkning 

liten betydelse eftersom de EU-rättsliga stödreglerna ska tillämpas inom EU och 

det inte är möjligt att nationellt tillåta stöd som går emot den EU-rättsliga 

regleringen. På stödåtgärder som understiger den beloppsgräns som EU-rätten 

föreskriver kan skillnaden i regelverken däremot ha betydelse eftersom det då är 

kommunallagens regler som gäller.  

Det största problemet med de olika regleringarna och tolkningarna av 

företagsbegreppet torde dock vara risken för misstag. En stödåtgärd som 

kommunallagen tillåter och en kommun därför vidtagit skulle kunna träffas av 

den vidare företagsdefinitionen i EU-rätten vilket skulle göra åtgärden otillåten. 

 

Påverka handeln mellan medlemsstaterna 

Slutligen måste en åtgärd också ha påverkan på handeln mellan medlemsstaterna, 

det så kallade samhandelsrekvisitet. Förutom när stödmottagaren har en 

gränsöverskridande verksamhet inom gemenskapen uppfylls även 

samhandelsrekvisitet när företaget är verksamt i en bransch med stora inslag av 

samhandel eller många multinationella aktörer, även om mottagaren bara verkar 

på en nationell marknad. Markexploateringar bedrivs av bolag som både kan vara 

mycket lokala och vara internationellt verksamma. Oavsett aktörens verksamhet 

innehåller dock branschen såväl stora inslag av samhandel som multinationella 

aktörer, vilket torde göra att samhandelsrekvisitet är uppfyllt. 

Samhandelsrekvisitet har ingen motsvarighet inom kommunalrätten. 

 

Synnerliga och särskilda skäl till individuellt stöd  

I svensk reglering ges, som nämnts, kommunerna rätt att ägna sig åt generellt 

näringslivsfrämjande åtgärder men samtidigt är regleringen mycket restriktiv när 

det gäller att lämna individuellt stöd till enskilda näringsidkare. Enligt 2 kap 8 § 

KL krävs synnerliga skäl för stöd till enskilda näringsidkare medan 

befogenhetslagen i 3 kap 6 § istället använder uttrycket särskilda skäl för att stöd 

till individuella näringsidkare ska kunna godtas. Skillnaden innebär att 

befogenhetslagen lämnar något större möjligheter till stöd till enskilda 

näringsidkare än kommunallagen. 

Någon motsvarande möjlighet till stöd med hänvisning till särskilda skäl finns 

inte inom EU-rätten. 
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Den öppning för stödåtgärder som ges med de nämnda undantagen skulle 

kunna komma ifråga för viss markexploatering om någon typ av basservice 

saknas eller riskerar att försvinna i kommunen.  

 

Undantagen i EU:s statsstödsregler 

Möjligheterna till undantag från EU:s statsstödsregler är omfattande och 

reglering av undantagen finns i fördragstexten, gruppundantagsförordningen och 

i särskilda undantag för specifika områden. Undantagsreglerna ska, enligt EU-

domstolen alltid tolkas restriktivt och därmed kan inte liknande situationer 

analogivis tolkas in i de specifika undantagsregler som finns. 

För de markexploateringar som behandlas i avhandlingen är de undantag som 

anges i FEUF av begränsat intresse. Däremot kan vissa delar av 

gruppundantagsförordningen vara relevanta.  

Av störst betydelse är där möjligheten till undantag för stöd till 

idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur i artikel 55 i 

gruppundantagsförordningen. Ett exploateringsprojekt med kommunalt 

deltagande skulle mycket väl kunna innefatta infrastruktur av den typen.  

Kommissionen har prövat stöd till idrottsinfrastruktur vid några tillfällen. I 

prövningen har åtgärderna setts som förenliga med de EU-rättsliga 

statsstödsreglerna så länge kravet på att anläggningen ska vara öppen för 

allmänheten i enlighet med artikel 55, uppfyllts.  

4.16.2 Förhållandet mellan svensk och EU-rättslig stödreglering  

Förhållandet mellan de båda regelverken är intressant och rekvisiten i de olika 

bestämmelserna har en liknande men inte identisk utformning. 

Stödbegreppet har inom såväl EU-rätten som kommunalrättsligt tolkats 

väldigt öppet. Praxis är riklig och pekar på att alla åtgärder som på något sätt har 

potential att förbättra mottagarens ekonomi ryms inom stödbegreppet. 

När det gäller kommunallagens krav på att stödet ska genomföras av en 

kommun eller ett landsting motsvaras det EU-rättsligt av att stödet ska ges av en 

medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Direkt understöd medför sällan 

några svårigheter men när stödet kanaliserats genom ett bolag som inte har tydlig 

koppling till kommunen kan det bli svårare att bedöma. Slutsatsen för både den 

EU-rättsliga och den kommunalrättsliga sidan blir här att det är tillräckligt att det 

bolag som står för stödåtgärden kunnat göra det genom att resurser från det 

allmänna tillförts bolaget i någon form. 



 

 196 

Även när understödet är mer indirekt i form av minskade skatter, avgifter eller 

liknande åtgärder som minskar mottagarens kostnader kommer åtgärden att ses 

som ett stöd som ges av det allmänna. 

Att en åtgärd, för att vara ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF, ska hota att 

snedvrida konkurrensen verkar instinktivt vara ett rekvisit som enbart har bäring 

på den inre marknaden och därmed EU-rätten. Även kommunalrättsligt har dock 

konkurrensen varit aktuell och det har då varit fråga om konkurrens mellan 

kommuner i fråga om näringslivsetableringar och liknande. Där har tydliggjorts 

att näringslivspolitiken är statens ansvar. Det torde därmed inte föreligga någon 

skillnad mellan det EU-rättsliga rekvisitet och nationella svenska krav på 

konkurrensneutralitet. 

Det kommunalrättsliga näringsidkarbegreppet är mer problematiskt. Här är 

alltså frågan om mottagaren av stödet är ett företag, i enlighet med det EU-

rättsliga företagsbegreppet, eller en näringsidkare i enlighet med kommunallagen. 

Som nämnts innefattar det EU-rättsliga företagsbegreppet alla enheter som 

bedriver ekonomisk verksamhet. Samma vida tolkning skulle kommunalrättsligt 

innebära ett stopp för allt stöd till egna kommunala företag även på de områden 

där kommunerna har kompetens att bedriva näringsverksamhet. Något 

likhetstecken mellan begreppen är därför knappast rimligt att sätta, utan 

slutsatsen blir att det kommunala näringsidkarbegreppet är snävare än det EU-

rättsliga företagsbegreppet. 

Oavsett om ett stöd därmed kanske inte omfattas av det kommunalrättsliga 

näringsidkarbegreppet innebär det inte någon praktisk skillnad i möjligheterna att 

ge stöd. De EU-rättsliga stödreglerna är tillämpliga även på verksamhet som 

bedrivs i kommunal regi och en stödåtgärd kan därför alltid prövas mot de EU-

rättsliga reglerna.  

Kommunallagen medger stöd till enskilda näringsidkare om synnerligt skäl 

finns och befogenhetslagen om särskilt skäl finns. EU-rätten innehåller inte 

någon motsvarande möjlighet. Exempel på situationer där stöd kan medges kan 

här vara stöd till en verksamhet som har anknytning till en pågående kommunal 

verksamhet, exempelvis försäljning av plantskoleväxter från stadsträdgårdar. 

Även stöd till näringslivet när visst serviceområde, exempelvis bensinstationer 

eller hotell, faller bort i glesbygd har angetts som exempel.  

Det är svårt att se en situation där synnerliga skäl skulle anses föreligga vid en 

markexploatering av den typ som studeras i avhandlingen. De stödåtgärder som 

kan medges med hänvisning till synnerliga skäl ska rimligen vara av en mer 

begränsad omfattning och inte innefatta även större markexploateringsprojekt 

syftande till att exempelvis stödja ett hotellbygge. 
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En potentiell konflikt mellan befogenhetslagens regler och de EU-rättsliga 

stödreglerna ligger i att möjligheten att tillhandahålla lokaler för näringslivet, 

enligt befogenhetslagen, begränsas till att avse situationer där det föreligger 

affärsmässiga grunder för beslutet. Verksamheten ska vara långsiktigt 

vinstgivande och hyror ska vara i linje med rådande marknadshyror. 

Kravet på affärsmässighet gäller i samtliga fall då kommunen tillhandahåller 

lokaler. Därmed gäller det även när det saknas privata aktörer som är villiga att 

investera i aktuella lokaler. Kravet på affärsmässighet framstår med det som 

motsägelsefullt eftersom det troligen, om det fanns affärsmässigt grundade skäl 

att göra investeringen, skulle finnas privata aktörer som skulle vara intresserade 

av den affären. Bedömer privata aktörer att tillhandahållande av lokaler inte är 

möjligt av affärsmässiga skäl borde kommunens bedömning vara densamma. 

Detta skulle då alltid utesluta den möjlighet som befogenhetslagen ger. För att 

det, i något enskilt fall, ska vara aktuellt att tillämpa undantaget är en rimlig 

tolkning att affärsmässigheten inte kan bedömas alltför strikt. 

Ställt mot principerna om den marknadsekonomiska aktören, såsom de 

tolkats i EU-rätten, är det mycket tveksamt om ett stöd som inte är strikt 

affärsmässigt motiverat skulle vara tillåtet. Det företag som drar nytta av stödet 

får tillgång till lokaler som det inte skulle ha haft tillgång till utan åtgärden från 

det allmänna. Det får därmed en fördel det inte skulle ha haft om det allmänna 

skulle ha agerat som en privat aktör på en öppen marknad. 

En strikt tolkning av kravet på affärsmässighet i befogenhetslagen skulle, å 

andra sidan, vara helt i linje med hur principerna om den marknadsekonomiska 

aktören tolkats i den EU-rättsliga praxisen. 

4.16.3 Kommunallagens regler om god ekonomisk förvaltning 

I 11 kap. 1 § KL föreskrivs att kommunerna ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet och att de ska förvalta sina medel med god 

avkastning och betryggande säkerhet. Enligt praxis och förarbeten är 

bestämmelserna av ändamålskaraktär och inte avsedda att ligga till grund för 

prövning.  

I statsstödssammanhang är regleringen trots detta intressant för att analysera 

kommunala markaffärer mot principerna om den marknadsekonomiska aktören, 

vilket görs nedan. Mycket talar dock för att reglerna fortfarande inte är möjliga 

att tillämpa. Mot den uppfattningen kan ställas att det ursprungliga 

förarbetsuttalandet snart är 30 år gammalt och därför inte längre kan sägas ha 

samma tyngd. Även propositionen till 2018 års kommunallag hänvisar till samma, 

närmare 30 år gamla, förarbetsuttalande. 
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Rättssäkerhetsargument kan också anföras för att 11 kap. 1 § KL ska kunna 

tillämpas rättsligt. Lagtexten antyder på inget vis att den inte är avsedd att 

tillämpas. Att rättsläget bara kan klarläggas efter att ha studerat förarbeten 

tillsammans med praxis är bekymmersamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

4.16.4 Marknadsvärde och principerna om den marknadsekonomiska aktören 

Marknadsvärdet är centralt vid beräkning av expropriationsersättning och har 

varit så sedan 1800-talet. I förarbetena till den nu gällande expropriationslagen 

förklaras begreppet marknadsvärde som det pris en fastighet sannolikt skulle 

betinga vid en försäljning på den allmänna marknaden. I senare utredningar har 

angetts att det sannolika försäljningspriset ska tas fram genom att man tänker sig 

ett mycket stort antal försäljningar av den aktuella fastigheten på en öppen 

marknad. Det pris som fastigheten sålts för flest gånger utgör då marknadsvärdet.  

Begreppet marknadsvärde i expropriationsrättslig mening och det 

statsstödsrättsliga marknadsvärdebegreppet har inte nödvändigtvis samma 

betydelse. Inom statsstödsrätten är kopplingen till ekonomisk teori för att 

definiera begreppet mer tydlig och marknadsvärdet definieras därmed som det 

pris där utbudet på en marknad är lika med efterfrågan och således utbudskurvan 

skär efterfrågekurvan. Vid en expropriation kan knappast den som blir av med 

sin fastighet sägas vara en säljare och en utbudskurva saknas därför. Något 

marknadsvärde i enlighet med ekonomisk teori kan därför inte sägas förekomma 

i expropriationsärenden.  

I samband med att expropriationsersättningen höjdes till 125 procent av 

marknadsvärdet diskuterades om en sådan ersättning kunde ses som ett statsstöd. 

Eftersom marknadsvärdebegreppet, enligt vad som sagts ovan, har olika 

betydelse i expropriationsrättsliga och statsstödsrättsliga sammanhang innebär 

inte den höjda ersättningen nödvändigtvis ett brott mot statsstödsreglerna. De 

olika marknadsvärdesbegreppen gör således att frågan om ersättningen utgör 

statsstöd istället behöver analyseras med utgångspunkt i de principer om den 

marknadsekonomiska aktören som växt fram i EU-domstolens praxis. 

Principerna om den marknadsekonomiska aktören har två olika 

utgångspunkter. När det allmänna investerar allmänna medel analyseras affären 

utifrån den marknadsekonomiska investeringsprincipen. Det är då centralt om 

investeringen skulle ha genomförts på samma villkor av en kommersiell aktör på 

en öppen marknad.  

När det allmänna har lämnat krediter till privata företag ska, inom ramen för 

den marknadsekonomiska kreditorsprincipen, även här en jämförelse göras med 
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de villkor som borde ha gällt om borgenären varit en kommersiell aktör på en 

öppen marknad. 

I stället för expropriation är det vanligare att det allmänna, i samband med ett 

markexploateringsprojekt, träffar frivilliga uppgörelser för att få åtkomst till 

behövlig mark. Även dessa uppgörelser måste då analyseras med hjälp av 

principerna om den marknadsekonomiska aktören och en jämförelse med 

agerandet hos en kommersiell aktör ska därför göras. Frågan blir under vilka 

villkor en kommersiell aktör hade ingått motsvarande avtal.  

Expropriationslagens nivå med marknadsvärde ökat med 25 procent kan 

antas vara den lägsta nivå som en säljare av marken skulle acceptera. I annat fall 

har markägaren inget att vinna på att träffa en frivillig uppgörelse. En 

kommersiell aktör skulle därmed vara tvungen att acceptera minst en ersättning 

till expropriationslagens nivå. Att framgångsrikt hävda att en ersättning som är i 

linje med expropriationslagens ersättningsnivå skulle utgöra ett stöd enligt artikel 

107.1 FEUF är därmed svårt. 

En kommersiell aktör är dock fri att väga in precis vilka hänsyn som helst i 

sitt beslut och kan därför mena att det är kommersiellt motiverat att träffa en 

uppgörelse på en högre nivå än vad som följer av expropriationslagen för att få 

åtkomst till ett markområde.  

När det gäller frivilliga uppgörelser säger den EU-rättsliga praxisen att det, 

under vissa omständigheter, kan vara rationellt för en kommersiell aktör att 

undvika en rättstvist med osäker utgång. Det skulle därmed vara likaledes 

rationellt av en kommun att agera på liknande sätt för att undvika att låta 

ersättningsfrågan prövas av domstol i ett expropriationsmål. Frivilliga 

överenskommelser skulle, med det resonemanget, kunna träffas av kommunen 

på den nivå som en kommersiell aktör skulle finna lämpligt utan att ersättningen 

skulle kunna anses utgöra ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF.  

Beträffande tidsåtgången för ett rättsligt förfarande är slutsatsen att det är 

rimligt att anta att en kommersiell aktör väger in tidsåtgången och att det då kan 

vara rationellt att välja en frivillig uppgörelse. Även denna omständighet skulle 

således en kommun kunna hänvisa till.  

Ett tydligt problem med jämförelsen med en typisk kommersiell aktör är att 

agerandet hos denna så mycket styrs av den ekonomiska situationen hos den 

privata aktören. Har den privata aktören likviditetsproblem är inte ett långdraget 

förfarande ett alternativ men är bolaget inte i behov av likvida medel finns inget 

egentligt skäl att efterge krav för att komma till en snabb uppgörelse. Kommunen 

kommer här normalt att vara mer likt det ekonomiskt välmående bolaget och 

jämförelsen med en typisk kommersiell aktör riskerar att leda fel.  
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4.16.5 Kritiken mot principerna om den marknadsekonomiska aktören 

En utgångspunkt i principerna om den marknadsekonomiska aktören som knyter 

an till resonemanget om den ekonomiska situationen hos den privata aktören är 

antagandet att det går att identifiera ett typiskt beteende hos de kommersiella 

aktörerna som det allmännas agerande sedan kan jämföras mot. Denna 

utgångspunkt har kritiserats av rättsvetenskapliga forskare. 

Kritiken är dels instrumentell dels ideologisk. Den instrumentella kritiken 

riktar in sig mot just jämförelsen och föreställningen att de kommersiella 

aktörerna är en homogen grupp som går att använda som referenspunkt. Den 

ideologiska kritiken är inriktad på att den verksamhet och de aktörer som ska 

jämföras har helt olika mål och syfte med sin verksamhet och att de därför inte 

kan jämföras.  

Även om det är lätt att peka på och lätt att inse att de kommersiella aktörerna 

inte alls är en homogen grupp och att beteendet och agerandet hos dessa inte 

heller går att förutsäga med precision är det svårt att helt avfärda principerna om 

den marknadsekonomiska aktören enbart av den anledningen. Till stöd för att de 

kommersiella aktörerna agerar rationellt och förutsägbart finns viss empiri. Att 

även fortsättningsvis göra en jämförelse med hur en typisk kommersiell aktör 

skulle ha agerat kan därför vara motiverat.  

Den mer ideologiskt inriktade kritiken mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören handlar om hur de mål, syften och hänsyn som 

präglar det allmännas verksamhet ska kunna vägas in när verksamheten jämförs 

med hur de kommersiella aktörerna agerar. Att det finns grundläggande 

skillnader mellan det allmänna och kommersiella aktörer är inte ifrågasatt och 

hanteras också genom en mängd undantag i statsstödsreglerna. Genom 

undantagen ges det allmänna möjlighet att ge stöd till samhälleliga intressen utan 

att bryta mot statsstödsreglerna. Det är att föredra att de samhälleliga intressena 

hanteras genom tydliga undantag och inte genom att vägas in i de kommersiella 

överväganden som ingår i prövningen mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören. 

Med en mer nyanserad syn på möjligheten att hitta en typisk kommersiell 

aktör att jämföra med och genom att tillämpa och, vid behov, utveckla 

undantagen i statsstödsreglerna tappar det mesta av kritiken mot principerna om 

den marknadsekonomiska aktören betydelse. Kvarstår gör dock problemet att 

förena kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och allmänt 

intresse med principerna om den marknadsekonomiska aktören.  

Som framkommit ovan är det tveksamt om kommunallagens regler om god 

ekonomisk hushållning kan tillämpas praktiskt. Det finns dock anledning att, i 
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samband med kritiken mot principerna om den marknadsekonomiska aktören, 

än en gång diskutera dessa regler. 

 

God ekonomisk hushållning 

Så länge de kommunala markaffärerna inte står i strid med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören är de, som nämnts, oantastliga ur statsstödsrättslig 

synvinkel. De nationella kommunalrättsliga reglerna om stöd till individuella 

näringsidkare överensstämmer i detta avseende med de EU-rättsliga reglerna och 

öppnar därmed inte någon ytterligare rättslig väg för att ifrågasätta en kommunal 

markaffär så länge den inte innebär ett individuellt stöd till näringsidkare. En 

generell lågprispolitik vid försäljning av mark till kommersiella aktörer eller 

generellt hög ersättning när kommunen köper in mark av privata fastighetsägare 

torde vara i linje med de kommunalrättsliga reglerna och kan också klara en 

jämförelse med principerna om den marknadsekonomiska aktören. Som pekats 

på i tidigare avsnitt är generella avvikelser från marknadspris vid kommunala 

markaffärer inte prövade EU-rättsligt.591 

De markaffärer som kan ifrågasättas utifrån god ekonomisk hushållning är 

affärer där det allmänna valt att träffa en frivillig överenskommelse trots att den 

aktuella marken, i något skede i exploateringsprocessen, skulle ha varit möjlig att 

expropriera. För samma markområde skulle kommunen i så fall ha behövt betala 

expropriationslagens ersättningsnivå på marknadsvärde plus 25 procent. Här är 

det således möjligt att göra en tydlig jämförelse med expropriationsersättningen. 

Någon motsvarande möjlighet till jämförelse finns inte i de fall kommunen driver 

en generell lågprislinje när mark säljs. Det blir då svårare att hävda att marken 

kunde ha sålts till ett högre pris. 

I tillämpliga stödregler eller relevant praxis finns ingenting som sätter ett tak 

för vad kommunen kan betala för marken så länge priset inte avviker från vad en 

kommersiell aktör på en öppen marknad skulle vara beredd att betala. Att 

kommunerna genom frivilliga uppgörelser, i vissa situationer, betalar mer än 

lagstadgad expropriationsersättning för mark är också ett helt rimligt 

antagande.592  

Ställt mot kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning är 

uppgörelser som tydligt överstiger den lagstadgade expropriationsersättningen 

intressanta ur ett par aspekter. För det första har kommunerna knappast, av 

ekonomiska skäl, någon anledning att skynda på förfarandet. Om en 

expropriationsprocess skulle dra ut på tiden är det sällan så att den kommunala 

 
591 Se avsnitt 4.6. 
592 Se här Hellman och Svensson, 2015, vars undersökning bekräftar antagandet. 
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ekonomin är beroende av att ett projekt går snabbt. Att välja att träffa en frivillig 

uppgörelse till en högre kostnad för att spara viss tid torde därför inte kunna ses 

som god ekonomisk hushållning med de kommunala medlen. 

En andra skillnad mellan kommunen och en kommersiell aktör är vilka hänsyn 

som måste tas till hur nuvarande och framtida kunder och samhället i stort 

uppfattar aktören. Oavsett att kommunen också vill ha en god relation till 

kommunmedborgare och övriga aktörer finns inte alls samma affärsmässiga risk 

med att driva en expropriationsprocess. Att träffa en överenskommelse till en 

högre kostnad för att undvika dålig publicitet kan därför knappast heller ses som 

god ekonomisk hushållning med de kommunala medlen. 

Slutsatsen blir att statsstödsreglerna och kommunallagens regler om stöd till 

individuella näringsidkare ger kommunerna stora möjligheter att göra 

markaffärer till villkor som inte nödvändigtvis sammanfaller med vad som kan 

sägas vara god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. kommunallagen.  

 

Det allmänna intresset 

I motsats till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning är dock 

reglerna om kommunens allmänna befogenheter och det allmänna intresset i 

kommunallagens 2 kap. avsedda att användas i rättstillämpningen.  En intressant 

fråga blir då om markaffärer där det allmänna betalar ersättning som är högre än 

expropriationsersättningen kommer i konflikt med dessa regler. 

Att det finns ett allmänt intresse för en åtgärd är ett grundkrav när det ska 

avgöras om en åtgärd ligger inom den kommunala kompetensen. Frågan här blir 

hur markaffärer till överpriser förhåller sig till allmänt intresse.  

Själva begreppet allmänt intresse är vagt men det finns förutsättningar eller 

faktorer som kan vara till hjälp vid bedömningen av om ett kommunalt allmänt 

intresse föreligger. Det ska, för det första, vara frågan om en kollektiv nyttighet 

vars behov bäst tillgodoses i kommunal regi. Om det är fråga om normala 

markaffärer som syftar till att underlätta för kommunens långsiktiga utveckling 

är kravet på kollektiv nyttighet uppfyllt. Syftet att utveckla kommunen på lång 

sikt bedrivs också bäst i kommunal regi. När det gäller markaffärer till överpriser 

för framtida utveckling av kommunen är det dock mer tveksamt om det kan 

anses vara något som bäst ska göras i kommunal regi. Detsamma gäller om 

kommunen är väldigt aktiv i sina markaffärer. Så länge markaffärerna görs till 

rimliga priser och i rimlig omfattning är det rimligt att se dem som en kollektiv 

nyttighet som bäst tillgodoses i kommunal regi. 

Att investeringskostnaderna inte kan bäras till fullo av brukarna är en andra 

förutsättning som kan tala för att åtgärden har ett allmänt intresse. Vad gäller 
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markaffärer uppfylls detta eftersom långsiktiga kommunala markaffärer inte alltid 

har några identifierbara brukare som kan bära kostnaderna. 

Som tredje faktor kan verksamhetens vinstintresse och möjligheten att driva 

verksamheten med vinst vara av betydelse när allmänt intresse bedöms. Finns 

vinstintresse och vinstmöjligheter talar det mot att se verksamheten som ett 

allmänt intresse. De kommunala markaffärerna är, i många kommuner, 

vinstgivande och det finns därmed både ett vinstintresse och möjlighet att gå med 

vinst på verksamheten. Detta talar mot att se, åtminstone mer omfattande 

kommunala markaffärer, som ett allmänt intresse.  

Slutligen kan, som en fjärde förutsättning, även den privata konkurrensen 

beaktas. Saknas eller finns det få privata alternativ och privata konkurrenter talar 

det för att se verksamheten som ett allmänt intresse. I många kommuner finns 

privata aktörer som handlar med mark och det är därför svårt att hävda att 

verksamheten är ett allmänt kommunalt intresse eftersom det saknas privata 

alternativ.  

Slutsatsen blir att en viss verksamhet bestående i att kommunerna köper mark 

för den kommunala utvecklingen går att rymma inom kravet på allmänt intresse. 

Är kommunen väldigt aktiv i sin markpolitik, betalar överpriser och bedriver en 

verksamhet som genererar stora vinster i konkurrens med privata aktörer är det 

tveksamt om den verksamheten kan sägas ligga inom det allmänna intresset. 

Att kommunala markaffärer inte kommer i konflikt med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören eller kommunallagens regler om individuellt stöd 

till näringsidkare behöver således inte samtidigt medföra att de uppfyller 

kommunallagens krav på allmänt intresse. Uppfylls inte kravet på allmänt intresse 

innebär det att affärerna ligger utanför den kommunala kompetensen som 

analyserats ovan i kapitel två. 

4.16.6 Överlåtelseformerna och statsstödet 

Det finns olika former för fastighetsöverlåtelser och den stora skillnaden i skatt 

mellan de olika formerna är statsstödsrättsligt relevant. Att staten medverkar till 

att ett företag får minskade kostnader genom skattelättnader kan ses som en 

stödåtgärd av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel om staten därmed 

går miste om intäkter som annars skulle ha flutit in. Avgörande blir då om de 

övriga rekvisiten för att en åtgärd ska ses som ett EU-rättsligt statsstöd är 

uppfyllda.  

När det gäller rekvisitet att en åtgärd ska snedvrida eller hota att snedvrida 

konkurrensen räcker det med att åtgärden potentiellt kan snedvrida 

konkurrensen. En affärsform som ger skattemässiga fördelar kan stärka 
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inblandade företags ekonomiska ställning i förhållande till konkurrenterna, vilket 

gör rekvisitet uppfyllt.  

Ett andra rekvisit är att en stödåtgärd ska gynna vissa företag eller sektorer i 

jämförelse med andra företag i jämförbar situation, det så kallade 

selektivitetsvillkoret. En jämförelse med hur bolag vanligtvis behandlas inom 

skattesystemet måste göras för att bedöma om fastighetsbolag är skattemässigt 

gynnade. Fastighetsbranschen har, i en offentlig utredning, inte ansetts 

skattemässigt gynnad i stort men samtidigt konstaterades att bolag som sålde, 

eller både sålde och köpte fastigheter under det år som undersöktes betalade klart 

lägre bolagsskatt.593  

Att utredningen menade att fastighetsbranschen inte var skattemässigt gynnad 

berodde på att vissa fastighetsspecifika skatter, stämpelskatt och fastighetsskatt, 

kompenserade för de lägre bolagsskatterna. Enligt EU-rättslig praxis ska 

merkostnader beaktas när ett gynnande beräknas. Bara nettot av ökade kostnader 

och lägre utgifter ska beaktas. För att selektivitetsvillkoret inte ska vara uppfyllt 

måste samma kategori fastighetsbolag som gynnas av lägre bolagsskatter genom 

lågbeskattade fastighetstransaktioner, vara de bolag som också drabbas av de 

fastighetsspecifika skatterna.594 

Enligt utredningen är det klarlagt att bolag som säljer eller både köper och 

säljer fastigheter betalar klart mindre bolagsskatt än övriga fastighetsbolag och 

övriga bolag oavsett bransch. Detta gynnande kompenseras inte av högre 

fastighetsskatt för just dessa bolag och någon stämpelskatt betalas inte heller om 

fastighetsaffärerna genomförs utan att jordabalken används. Slutsatsen blir att 

bolag involverade i fastighetstransaktioner har en mer fördelaktig skattesituation 

än andra bolag och att selektivitetsvillkoret därmed är uppfyllt. 

En förmånlig beskattning som kan ses som en del av skattesystemets karaktär, 

inre logik eller allmänna systematik innebär inte ett stöd enligt artikel 107.1 FEUF 

enligt praxis. En liknande situation gällande tysk rätt har prövats av EU-

domstolen i mål C-374/17, A Brauerei. Det undantag från dubbelbeskattning 

som i målet var i fokus ansågs av domstolen verka i samma riktning som det 

system det var en del av och selektivitetsvillkoret ansågs därmed inte uppfyllt.  

Den förmånliga beskattningen av vissa transaktionsformer i det svenska 

systemet går snarast tvärt emot syftet med skattesystemet. Frågan hur 

skattesystemet i Sverige ska utformas för att motverka skattemässigt gynnade 

transaktioner har också utretts mer än en gång och det blir därför svårt att hävda 

att den förmånliga beskattningen är en del av skattesystemets karaktär, inre logik 

 
593 SOU 2017:27. 
594 Se mål C-53/00, Ferring SA mot ACOSS, och mål C-526/04 Laboratoires Boiron. 
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eller allmänna systematik. De skattemässiga fördelarna som vissa affärsmodeller 

medför borde snarare ses som en avvikelse från skattesystemets allmänna 

systematik. 

Reglerna om fastigheter paketerade i bolag och fastighetsaffärer genom 

fastighetsbildningsåtgärder är generellt utformade och tillämpliga även för 

utländska bolag. Ett rimligt antagande är dock att reglerna, i praktiken, nästan 

uteslutande kommer att gynna svenska fastighetsbolag involverade i 

fastighetstransaktioner. Trots att reglerna är generella till sin utformning är de 

därmed att se som selektiva vid den praktiska tillämpningen. 

Slutligen är det avgörande för EU-rättens tillämplighet att en åtgärd kan 

medföra risk att handeln mellan medlemsstaterna påverkas, det så kallade 

samhandelsrekvisitet. Om ett bolag gynnas finansiellt kommer dess 

konkurrenskraft såväl på hemmamarknaden som i handeln inom gemenskapen 

att stärkas. Det krävs också att det gynnade bolaget ägnar sig åt 

gränsöverskridande verksamhet men så snart bolaget är verksamt i en bransch 

med stora inslag av samhandel inom EU är rekvisitet uppfyllt.  

De bolag som sysslar med köp och försäljning av fastigheter på den svenska 

marknaden gynnas skattemässigt enligt vad som visats ovan. Reglerna är 

visserligen neutralt utformade men i praktiken kommer verkningarna av dem att 

vara selektiva.  

Sammantaget är det troligt att den gynnsamma skattesituationen för de 

transaktionsinriktade fastighetsbolagen inte är i linje med de EU-rättsliga 

statsstödsreglerna i artikel 107.1 FEUF. 
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5  Upphandling vid genomförande 

5.1 Introduktion  

I ett markexploateringsprojekt av den typ som behandlas i avhandlingen kan de 

markaffärer som analyserats ovan ofta vara en förberedelse till de mer konkreta 

bygg- och anläggningsåtgärderna av plangenomförandet. Syftet med 

markaffärerna är då att se till att ägandeförhållanden till marken är sådana att 

exploateringen kan tas vidare till skedet där bygg- och anläggningsåtgärderna tar 

vid. Markaffärer kan också vara ett senare led i en markexploatering där 

överlåtelser eller överföringar sker som en del i avslutet av projektet. 

Medan markaffärerna, oavsett när de sker i projektet, huvudsakligen är 

aktualiserar statsstödsrättsliga frågor inrymmer bygg- och anläggningsskedet 

såväl upphandlingsrättsliga som statsstödsrättsliga frågor. De statsstödsrättsliga 

frågorna har behandlats i kapitel fyra ovan och kapitel fem är därför inriktat i 

huvudsak på en analys av de upphandlingsrättsliga frågor som ett kommunalt 

markexploateringsprojekt kan ställas inför. Med offentlig upphandling avses, 

enligt 1 kap. 2 § LOU, de åtgärder som upphandlande myndighet vidtar i syfte 

att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. 

En utgångspunkt i EU-samarbetet är, som nämnts, att medlemsländerna är 

eniga om att använda ett marknadsekonomiskt system. I EU-fördraget uttrycks 

denna grundsats i artikel 3.3 där det stadgas att ”Unionen ska upprätta en inre 

marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på 

välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi 

med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg 

eftersträvas…”. 595 

Offentlig upphandling är inte uttryckligen reglerad i FEUF utan regleringen 

finns på sekundärrättslig nivå i fyra direktiv. Direktiv 2009/81/EG för försvars- 

och säkerhetsområdet, direktiv 2014/23/EU för koncessioner, direktiv 

2014/24/EU för den klassiska sektorn och direktiv 2014/25/EU för 

försörjningssektorn.596 Av den avgränsning som gjorts i kapitel ett i avhandlingen 

följer att det främst är LOU-direktivet, direktiv 2014/24/EU, som kommer att 

behandlas i kapitlet. 

 
595 I artikel 3.3 används uttrycket social marknadsekonomi. För en något mer utvecklad bild av 

begreppet, se Henriksson, 2013, s. 22–24. 
596 Med försörjningssektorn avses verksamheter inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster. 
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Även om upphandling inte regleras i FEUF bygger direktiven på principer 

som finns i fördraget.  I skälen till LOU-direktivet hänvisas till principerna om 

fri rörlighet för varor597, etableringsfrihet598, fri rörlighet för tjänster599 och de 

principer som följer av dessa där likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt 

erkännande, proportionalitet och öppenhet räknas upp.600 En mer 

genomgripande genomgång av de allmänna EU-rättsliga principerna följer i 

avsnitt 5.2 nedan. 

Den nationella svenska regleringen av offentlig upphandling har anor från 

1800-talet. Länge reglerades området genom kungörelser och förordningar och 

på den kommunala sidan genom olika upphandlingsreglementen och anvisningar 

om hur upphandlingen borde göras. Området blev sammanhållet lagreglerat för 

första gången 1994 genom lag om offentlig upphandling. Därigenom blev samma 

regelverk tillämpligt och bindande för såväl stat som kommun. 1994 års LOU 

ersattes av 2008 års LOU då också en ny lag om upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) trädde i kraft. Den 1 november 

2011 utökades floran av upphandlingslagar ytterligare då lag om upphandling på 

försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) trädde i kraft. Den 1 januari 2017 ersattes 

2008 års LOU och LUF med nya lagar och dessutom tillkom lag om upphandling 

av koncessioner (LUK).  

För närvarande regleras således upphandling i Sverige av fyra lagar: lag 

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om upphandling 

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

koncessioner (LUK). Av dessa lagar behandlas, i enlighet med 

avgränsningsavsnittet i kapitel ett, endast LOU i avhandlingen. 

Den svenska regleringen av området har gamla anor men lagstiftningen har, 

från och med 1994 års LOU, till väldigt stor del kommit att styras av den EU-

rättsliga regleringen. Det EU-rättsliga inflytandet började redan i och med 

Sveriges undertecknande av EES-avtalet 1992 som, när det trädde i kraft 1994, 

gav tillgång till EU:s inre marknad men samtidigt förde med sig att Sverige 

förband sig att införa ett regelverk som motsvarade EU:s. Efter EU-inträdet 1995 

har förändringar i den nationella regleringen i huvudsak föranletts av EU-direktiv 

och syftat till att implementera dessa.  

 
597 Artikel 34 och 35 FEUF. 
598 Artikel 49 FEUF. 
599 Artikel 56 FEUF. 
600 Se skäl 1 i LOU-direktivet. 
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Den EU-rättsliga regleringen av upphandlingsområdet tar bara sikte på 

upphandlingar över vissa bestämda tröskelvärden. Majoriteten rent numerärt av 

de upphandlingar som görs i Sverige ligger dock under dessa tröskelvärden och 

de kommer därmed att ligga utanför området som regleras i EU-direktiv och de 

delar av svensk rätt som anpassats till EU-direktiven.601  Upphandlingar under 

tröskelvärdena regleras i 19 kap. LOU. Hänvisningar från 19 kap. åter till övriga 

kapitel i LOU gör dock att samma regler till stora delar blir tillämpliga även för 

dessa upphandlingar även om de formellt inte styrs av de EU-rättsliga 

upphandlingsdirektiven.  

Eftersom den svenska upphandlingslagstiftningen syftar till att implementera 

aktuella EU-direktiv på området ska det råda samstämmighet mellan de två olika 

regleringarna. Utgångspunkten i detta kapitel är därför att samstämmighet råder 

om inte annat särskilt påpekas. Framställningen tar sikte på de 

upphandlingsrättsliga sakfrågor som är av intresse vid en markexploatering och 

dispositionen av det kommande blir därför inte uppdelad mellan EU-rätt och 

nationell rätt utan behandlar respektive fråga i ett sammanhang. 

LOU behandlar det som brukar kallas den klassiska sektorn med vilket avses 

upphandling som utförs av det som vanligtvis avses med det allmänna eller det 

offentliga. Exempel på upphandlande aktör kan vara kommun, statliga 

myndigheter eller offentligt ägda bolag. Begreppet upphandlande myndighet är 

här av central betydelse och används bara när det är fråga om den klassiska 

sektorn.602  

Trots att upphandlingsreglerna är tämligen omfattande kommer inte sällan 

frågor att behöva lösas med hjälp av de allmänna EU-rättsliga principer som växt 

fram på upphandlingsområdet. En genomgång av dessa principer tjänar som 

utgångspunkt för den kommande analysen av de upphandlingsfrågor av speciellt 

intresse vid markexploateringar. I avsnittet behandlas principerna med 

utgångspunkt i LOU. De är dock generella och gäller oavsett vilka 

upphandlingsregler som är aktuella att tillämpa.  

5.2 Principer vid upphandling 

Förutom de mer specifika regler som anger exempelvis hur utvärdering av anbud 

ska göras styrs upphandlingsområdet också av allmänna rättsprinciper. I den 

 
601 SOU 2011:73, s. 70. 
602 Proposition 2015/16:195, s. 357–358. 
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svenska upphandlingsregleringen är de principer som avses uttryckligen reglerade 

i 4 kap. 1 § LOU.603  

Eftersom de allmänna principerna ska tillämpas av upphandlande 

myndigheter och enheter kan dessa ses som ett ytterligare lager av normer som 

måste beaktas vid upphandlingen. Bara för att upphandlande myndighet eller 

enhet följer de detaljerade reglerna i respektive lag är det inte självklart att 

förfarandet är lagligt om det kan sägas strida mot någon av de allmänna 

principerna.604 

I LOU-direktivet återfinns principerna i artikel 18 och att de är av stor 

betydelse är också tydligt i skälen till LOU-direktivet. Principerna ingår där redan 

i skäl 1 där det framgår att offentlig upphandling måste överensstämma med 

principerna i FEUF, särskilt om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet 

att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, bland annat om 

likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

öppenhet.605  

En omfattande praxis har växt fram i EU-domstolen om de olika principernas 

innebörd. Vissa av rättsfallen är av direkt relevans när avhandlingens 

huvudfrågor med inriktning mot markexploatering analyseras. I följande 

genomgång av de olika principerna kommer de mer allmänna delarna att belysas.  

Att uppmärksamma är också att de olika principerna får delvis olika innebörd 

beroende på vilken fråga som behandlas. En princip som fått viss betydelse 

genom EU-domstolens praxis på upphandlingsområdet har därmed inte med 

säkerhet samma betydelse om frågan rör andra områden av EU-rätten.606 

5.2.1 Principen om likabehandling 

I nuvarande LOU-direktiv är likabehandlingsprincipen uttryckligen reglerad. 

Principen kom dock att formuleras av EU-domstolen redan innan den 

uttryckligen skrivits in i direktiv. I mål C-243/89, Stora Bält, betonade EU-

domstolen att likabehandlingsprincipen var central i dåvarande 

 
603 EU-rättsliga principer har varit föremål för ett flertal akademiska avhandlingar i större eller 

mindre utsträckning. För en mer heltäckande analys och systematisering av principerna se 

Groussot, 2005, Reichel, 2006, Trindimas, 2006, Hettne, 2008 och specifikt för 

upphandlingsområdet, Sundstrand, 2012, s. 36-48. Se även HFD 2018 ref. 60 där betydelsen av 

de allmänna principerna vid direktupphandling behandlas. 
604 Arrowsmith, 2014, s. 613. 
605 Skäl 1 i LOU-direktivet. 
606 Sundstrand, 2012, s. 42. 
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upphandlingsdirektiv även om den inte uttryckligen nämndes där. Syftet med 

direktivet var att utveckla en effektiv konkurrens på upphandlingsområdet och 

att kriterierna för urval och tilldelning skulle garantera konkurrens.607  

Likabehandlingsprincipen har kommit att bli en av de mest betydelsefulla 

principerna inom EU-rätten.608  I praxis har också EU-domstolen uttryckt att 

principen utgör grunden för upphandlingsdirektiven.609 Principen innebär, enligt 

den formulering EU-domstolen vanligen använder, att lika situationer inte får 

behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte 

finns sakliga skäl för en sådan behandling.610  

Vid EU-domstolens tolkning av principen har det tydliggjorts att det inte 

krävs någon koppling till nationalitet och diskriminering på grund av nationalitet 

utan att principen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, oberoende av 

nationalitet. Den kan således lika gärna tillämpas på en situation med enbart 

inhemska leverantörer.611 

Likabehandlingsprincipen är tillämplig under hela upphandlingsprocessen 

vilket innefattar samtliga etapper i upphandlingsförfarandet och inte enbart från 

den tidpunkt då anbud har lämnats. Det innebär att likabehandlingsprincipen 

även omfattar dem som inte lämnat anbud på grund av att upphandlande 

myndighet eller enhet tidigt i processen förfarit på ett sätt som avskräckt 

potentiella leverantörer från att lämna anbud.612 

I mål C-470/99, Universale-Bau, behandlade EU-domstolen en annan aspekt 

av att likabehandlingsprincipen ska gälla genom hela upphandlingsprocessen. 

Frågan var här om upphandlande myndighets beslut att inte, innan 

ansökningsförfarandet, ange exakt vilka bedömningskriterier som ansökningarna 

om deltagande i ett selektivt förfarande skulle bedömas efter, kunde anses bryta 

mot likabehandlingsprincipen. Ingen av de intresserade leverantörerna fick del 

av bedömningskriterierna utan dessa förvarades hos en notarie, vilket 

upphandlande myndighet menade säkerställde icke-diskriminering och 

objektivitet. Domstolen kom dock till motsatt slut och menade att upphandlande 

myndighet, för att uppfylla likabehandlingsprincipen, måste lämna insyn så att 

 
607 Mål C-243/89, Stora Bält, p. 33. 
608 Reichel, 2006, s. 29.  
609 Se mål C-470/99, Universale Bau, p. 91. 
610 Se exempelvis de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, p. 27 och mål C-336/12, 

Manova, p. 30. Se även Trindimas, 2006, s. 61–62. 
611 Se mål C-87/94, Wallonska bussarna, p. 33 och mål C-458/03, Parking Brixen, p. 48. 
612 Mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, p. 107–109. 
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det kan kontrolleras att principen uppfylls och att upphandlingsförfarandena är 

opartiska.613 

I mål C-216/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust 

och Coopservice, prövade EU-domstolen ett ramavtal där den totala kvantiteten 

som kunde komma att bli aktuell i upphandlingen inte angavs. Domstolen 

påtalade att samtliga villkor ska vara formulerade i förfrågningsunderlaget på ett 

klart och precist sätt för att potentiella anbudsgivare ska kunna förstå innebörden 

av villkoren och avtalet. EU-domstolen menade att likabehandlingsprincipen och 

öppenhetsprincipen skulle åsidosättas om inte avtalets totala kvantitet angavs 

tydligt.614 

Liknande resonemang angående likabehandlingsprincipens tillämpning 

genom hela processen med betoning på att principen gäller även under tiden när 

leverantörer utarbetar anbud förde EU-domstolen i målen C-87/94, 

Kommissionen mot Belgien och i mål C-19/00, SIAC.615 

Även i de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, var tidpunkt, här 

avseende sådant som hänt innan upphandlingsprocessen, en fråga. I fokus var en 

nationell belgisk lagregel som uteslöt en person som, innan 

upphandlingsprocessen, varit inblandad i experiment, analys eller utveckling av 

vissa arbeten, varor och tjänster från upphandling av dessa. Frågan EU-

domstolen hade att besvara var om regeln var i linje med den EU-rättsliga 

regleringen. Den belgiska regeln medgav ingen prövning av huruvida någon 

konkurrensfördel faktiskt förelegat i det enskilda fallet. EU-domstolen menade 

här att den person som deltagit i förberedande arbete, i enlighet med 

likabehandlingsprincipen, inte skulle behandlas lika som övriga anbudsgivare 

eftersom den personen inte befann sig i samma situation som övriga 

anbudsgivare. Att utesluta personen från processen utan att ge möjlighet till 

prövning av eventuell konkurrensfördel menade dock domstolen var att gå 

utöver vad som krävdes för att upprätthålla likabehandlingen av 

anbudsgivarna.616 Likabehandlingsprincipen ställdes här alltså mot 

proportionalitetsprincipen.  

Avvägning mellan likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen, 

såsom i Fabricom-målet, återkom även i mål C-213/07, Michaniki och mål  

C-538/07, Assitur där liknande ovillkorliga uteslutningsregler, i sig syftande till 

 
613 Mål C-470/99, Universale-Bau, p. 81–93. 
614 Mål C-216/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och 

Coopservice, p. 60–64. 
615 Mål C-19/00, SIAC, p. 34 och mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien, p. 54. 
616 De förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, p. 25–34. 
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att upprätthålla likabehandling mellan anbudsgivare, underkändes med 

hänvisning till att de varit oproportionerliga.617 

Förhandlingar mellan upphandlande myndighet eller enhet och anbudsgivare 

är inte tillåtet efter att anbud lämnats in. I EU-domstolens prövning har 

likabehandlingsprincipen använts i ett flertal mål där otillåtna förhandlingar 

bedömts.618 

I svensk rätt har Högsta förvaltningsdomstolen tillämpat 

likabehandlingsprincipen i mål HFD 2016 ref. 37 (I och II). I mål I valde 

upphandlande myndighet att utesluta en anbudsgivare som inte uppfyllt 

obligatoriska krav i anbudet, vilket HFD menade var en korrekt åtgärd med 

hänvisning till likabehandlingsprincipen. I mål II valde istället upphandlande 

myndighet att godta ett anbud trots att obligatoriska uppgifter saknades. HFD 

menade att förfarandet stred mot likabehandlingsprincipen eftersom potentiella 

leverantörer haft anledning att utgå från att det krav som sedan frånfallits varit 

viktigt för upphandlande myndighet.619 

Trots att likabehandlingsprincipen i praxis har fått en ganska vid tillämpning 

finns även fall där EU-domstolen kommit fram till att den inte kan tillämpas. I 

mål C-94/99, ARGE, var frågan om organ som erhållit subventioner från det 

allmänna skulle uteslutas från upphandlingsprocessen med hänvisning till 

likabehandlingsprincipen eller om de var fria att delta i processen. Domstolen 

menade att det faktum att ett organ erhållit subventioner och därmed potentiellt 

kunde lämna lägre anbud än övriga leverantörer inte innebar att det kunde 

uteslutas med stöd av likabehandlingsprincipen. För uteslutning skulle det istället, 

enligt domstolen, krävas att det uttryckligen föreskrevs i aktuellt direktiv att 

subventioner var grund för uteslutning.620  

5.2.2 Principen om icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering är uttryckligen reglerad i artikel 18 i LOU-

direktivet. Principen kan ses som en specificering av den mer generella 

likabehandlingsprincipen.621  

I praxis har principen om icke-diskriminering prövats av EU-domstolen vid 

något tillfälle. I målet C-31/87, Bentjes, slog domstolen fast att ett villkor som 

 
617 Mål C-213/07, Michaniki, p. 62–69 och mål C-538/07, Assitur, p. 27–33. 
618 Se exempelvis mål C-336/12, Manova, p. 31 och mål C-561/12, Nordecon, p. 38. 
619 Se mål HFD 2016 ref. 37. 
620 Mål C-94/99, ARGE Gewässerschutz, p. 24–27. 
621 Arrowsmith, 2014, s. 621. 
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innebar att leverantören skulle anställa långtidsarbetslösa kunde accepteras om 

det inte innebar någon form av diskriminering av leverantörer från andra 

medlemsländer.622 Ett villkor som innebar att leverantören i möjligaste mån 

skulle använda danska material och dansk arbetskraft underkändes av EU-

domstolen i mål C-243/89, Stora Bält.623  

Principen om icke-diskriminering användes även i mål C-199/07, 

Kommissionen mot Grekland. I målet hade upphandlande myndighet ställt upp 

ett villkor som, på grund av sin lydelse, verkade utesluta utländska leverantörer 

om de tidigare deltagit i upphandling hos samma upphandlande myndighet och 

då redovisat andra kvalifikationer än de som nu var aktuella. Grekland anförde i 

målet att klausulen tillämpats så att utländska leverantörer kunnat begära 

förtydligande av klausulen och därefter kunnat styrka sina kvalifikationer. 

Domstolen menade dock att klausulen, oavsett hur den tillämpats, innebar att 

potentiella anbudsgivare behandlats olika beroende på från vilket medlemsland 

de kommit och att den dessutom kunnat verka avhållande för utländska 

leverantörer som uppfattat klausulen som att de var automatiskt uteslutna från 

förfarandet.624 

5.2.3 Principen om öppenhet 

Principen om öppenhet är, på samma sätt som principerna ovan, uttryckligen 

reglerad i artikel 18 LOU-direktivet. I den svenska upphandlingsregleringen finns 

principen med övriga principer i 4 kap. 1 § LOU. Principen om öppenhet kan 

ses som en förutsättning för att det ska vara möjligt att upprätthålla 

likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering. EU-domstolen 

har i sin praxis sett det som att principen om öppenhet följer av de båda 

ovannämnda principerna, allt syftande till att säkerställa fri rörlighet och en icke 

snedvriden konkurrens i medlemsstaterna. Trots att principen använts frekvent 

av domstolen har ingen närmare definition av den formulerats.625  

På samma sätt som vid tillämpningen av likabehandlingsprincipen är 

principen om öppenhet tillämplig i hela upphandlingsförfarandet.626 Principens 

tillämpning under ett upphandlingsförfarande går att dela upp i fyra olika 

 
622 Mål C-31/87, Beentjes, p. 30–37. 
623 Mål C-243/89, Stora Bält, p. 4 och 23. 
624 Mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland, p. 35–43. 
625 Se Arrowsmith, 2014, s. 622. För EU-domstolens praxis se exempelvis mål C-275/98, 

Unitron Scandinavia, p 31, mål C-324/98, Telaustria, p. 61, mål C-532/06, Lianakis, p. 34 och 

mål C-599/10, SAG ELV Slovensko, p. 25. 
626 Mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien (de Wallonska bussarna), p. 54. 
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aspekter. För det första ska det råda öppenhet kring själva upphandlingstillfället, 

det vill säga att intresserade anbudsgivare vet att upphandlande myndighet vill 

upphandla. För det andra måste regler och villkor som kringgärdar 

upphandlingen vara öppna och kända. Detta innefattar såväl de generella reglerna 

om exempelvis upphandlingsförfaranden som de specifika villkor som gäller för 

just den aktuella upphandlingen. En tredje aspekt är att beslut i 

upphandlingsprocessen ska baseras på regler för att begränsa utrymmet för fritt 

skön av beslutsfattare. En avslutande fjärde aspekt är möjligheten att i efterhand 

kontrollera och få bekräftat att upphandlingsförfarandet skett i enlighet med 

regler och villkor.627 

I EU-domstolens praxis har principen om öppenhet avseende den första 

aspekten tillämpats i mål C-260/04, Kommissionen mot Italien. Målet rörde 

förnyelse av koncessioner för att anordna vadhållning på hästar där antalet 

koncessioner skulle ökas kraftigt. De nya koncessionerna tilldelades efter ett 

upphandlingsförfarande medan de befintliga förnyades utan upphandling. Här 

fann domstolen att den allmänna principen om öppenhet åsidosatts genom att 

förnyelse skedde utan inbjudan till anbudsgivning.628 

När det gäller de regler och villkor som kringgärdar en upphandling, den andra 

aspekten, har principen om öppenhet använts ett flertal gånger av EU-

domstolen. I mål C-470/99, Universale-Bau, var frågan om de fullständiga 

villkoren för upphandlingen måste offentliggöras om de bestämts i förväg av 

upphandlande myndighet. Villkoren avsåg där urvalskriterierna för vilka som 

skulle väljas ut som anbudssökande i ett selektivt förfarande. I målet hade 

upphandlande myndighet fastställt hur urvalskriterierna skulle viktas men valt att 

deponera dessa rangordningskriterier hos en notarie. EU-domstolen kom här 

fram till att upphandlande myndighet, om den fastställt hur urvalskriterierna ska 

rangordnas, måste offentliggöra även dessa uppgifter i anbudsunderlag eller 

motsvarande.629 

En delvis annan fråga hänförlig även den till den andra aspekten, de regler och 

villkor som kringgärdar upphandlingen, prövade EU-domstolen i mål C-19/00, 

SIAC. Här rörde målet hur tilldelningskriterierna skulle tolkas. Domstolen 

påtalade först att ett kriterium, för att få tillämpas, måste anges i anbudsunderlag 

eller motsvarande. Vidare betonade domstolen att principen om likabehandling 

 
627 Arrowsmith, 2014, s. 164–166. 
628 Mål C-260/04, Kommissionen mot Italien, p. 30–38. 
629 Mål C-470/99, Universale Bau, p. 84–100. Ett liknande resonemang finns i det äldre målet  

C-31/87, Beentjes, där domstolen i p. 37 slog fast att alla villkor av betydelse måste anges i 

anbudsunderlaget. 
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innebär en skyldighet att möjliggöra insyn så att intressenter kan kontrollera att 

principen uppfyllts. För tilldelningskriterierna innebär det att de måste 

formuleras på sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla 

anbudsgivare tolkar kriterierna på samma sätt.630 

Även i det tidigare nämnda mål C-216/17, Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice, berördes den andra 

aspekten av öppenhetsprincipen genom att alla relevanta villkor inte angavs i det 

ramavtal som var i fokus, vilket EU-domstolen menade bröt mot 

likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen.631 

Den tredje aspekten, att beslut i upphandlingsprocessen ska grundas på regler, 

har även den fått utrymme i EU-domstolens praxis. I mål C-87/94, 

Kommissionen mot Belgien (de Wallonska bussarna), hade upphandlande 

myndighet beaktat kostnadsbesparande egenskaper i ett anbud trots att dessa 

egenskaper inte fanns med bland de upphandlingskriterier som ställts upp. I 

behandlingen av frågan pekade domstolen först på den andra aspekten i 

principen om öppenhet, det vill säga att öppenhet ska råda gällande alla 

upphandlingskriterier och kriteriernas inbördes vikt. Att upphandlande 

myndighet måste besluta i enlighet med fastställda regler i upphandlingsärenden, 

den tredje aspekten, betonades av domstolen som framhöll att upphandlande 

enhet, för att säkerställa att ett kontrakt tilldelas på grundval av kriterier, endast 

får beakta kriterier som har angetts i upphandlingsunderlag eller motsvarande.632  

Även i målet C-399/98, La Scala, betonade EU-domstolen vikten av att 

upphandlingsförfarandet styrs av regler för att undvika favorisering.633 

Regelaspekten var aktuell även i mål C-19/00, SIAC, där EU-domstolen 

betonade att upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tolka kriterierna 

på samma sätt under hela upphandlingsförfarandet.634  

Den avslutande fjärde aspekten av principen om öppenhet, möjligheten att i 

efterhand kontrollera och få bekräftat att upphandlingsförfarandet skett i 

enlighet med regler och villkor, är i huvudsak behandlad i regleringen av det 

offentliggörande som ska följa efter att en upphandlande myndighet eller enhet 

fattat beslut om tilldelning. På LOU-området regleras annonseringen i artikel  

50–52 i LOU-direktivet och 10 kap. 4 § LOU. 

 
630 Mål C-19/00, SIAC, p. 40–42. 
631 Mål C-216/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och 

Coopservice, p. 60–64. 
632 Mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien (de Wallonska bussarna), p. 85–89. 
633 Mål C-399/98, La Scala, p. 75. 
634 Mål C-19/00, SIAC, p. 43. 
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5.2.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen finns uttryckligen reglerad i artikel 18 LOU-direktivet. 

I den svenska upphandlingsregleringen återfinns den med övriga principer i 

4 kap. 1 § LOU. I skälen till upphandlingsdirektiven återkommer proportionalitet 

i olika former vid ett flertal tillfällen vilket tydliggör att principen är en viktig del 

i regleringen.635 

På en generell EU-rättslig nivå innebär proportionalitetsprincipen ett krav på 

att de åtgärder som föreskrivs i en unionsbestämmelse är ägnade att leda till att 

det eftersträvade målet uppnås och att åtgärderna inte går utöver gränserna för 

vad som är nödvändigt för att uppnå målet.636  

I upphandlingsrättsliga sammanhang har proportionalitetsprincipen använts 

av EU-domstolen vid ett flertal tillfällen. I mål C-213/07, Michaniki, var frågan 

om de grunder för uteslutning från upphandlingsförfarandet som angivits i 

dåvarande upphandlingsdirektiv skulle ses som en uttömmande förteckning. EU-

domstolen menade att förteckningen var uttömmande men att direktivet ändå 

inte hindrade att en medlemsstat, i nationell reglering, lade till andra grunder för 

uteslutning om även dessa syftade till att säkerställa grundläggande principer om 

likabehandling och öppenhet. Förutsättningen för dessa regler, menade dock 

domstolen, var att de inte gick utöver vad som var nödvändigt för att uppnå de 

mål som principerna syftar till att säkerställa.637 

EU-domstolen har även, vilket berörts ovan i avsnittet om 

likabehandlingsprincipen, använt proportionalitetsprincipen i ett antal mål 

rörande regler som automatiskt uteslutit vissa anbudsgivare från deltagande i ett 

upphandlingsförfarande. I Fabricom-målet var grunden för uteslutning att någon 

tidigare varit involverad i exempelvis utvecklingen av den vara som nu skulle 

upphandlas. EU-domstolen kom där fram till att en automatisk uteslutning stred 

mot proportionalitetsprincipen.638  

I mål C-538/07, Assitur, prövades om en nationell italiensk regel som 

automatiskt uteslöt anbudsgivande företag som var anknutna till varandra genom 

att det förelåg ett kontrollförhållande mellan dem, var förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Även här menade EU-domstolen att regeln gick 

längre än vad som var nödvändigt, eftersom den inte medgav att bevisning fördes 

 
635 Se exempelvis skäl 1, 15, 57 och 66 i LOU-direktivet och skäl 4, 9, 63 och 67 i LUK-

direktivet. 
636 Se mål C-210/03, Swedish Match, p. 47. 
637 Mål C-213/07, Michaniki, p. 48–49. 
638 De förenade målen C-21/03 och C-34/03, p. 32–34. 
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avseende huruvida förhållandet mellan bolagen påverkade konkurrensen i 

upphandlingsförfarandet.639 

Ett liknande tema finns i mål C-376/08, Serratoni Srl mot Milano kommun, 

där den aktuella italienska regeln automatiskt uteslöt vissa typer av konsortium. 

Även här underkändes regeln eftersom den inte gav utrymme för motbevisning 

avseende påverkan på konkurrensen.640 

Proportionalitetsprincipen har även använts när anbudsgivare uteslutits trots 

att de genom komplettering av anbudet skulle ha kunnat delta utan att 

konkurrensen äventyrats.641  

I de förenade målen C-523/16 och C-536/16 MA.T.I.SUD SpA, prövade EU-

domstolen om en sanktionsavgift som, enligt italiensk rätt, utgick automatiskt 

om en anbudsgivare behövde komplettera ett anbud var förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Eftersom sanktionsavgiften var fastställd i förväg och 

lika stor oavsett vilken typ av komplettering som behövde göras menade 

domstolen att den stred mot proportionalitetsprincipen.642 

Såsom påtalats ovan förekommer proportionalitetsprincipen flitigt i LOU-

direktivet. Syftet med principen är inte enbart att komma åt situationer när det är 

en oproportionerlig åtgärd att utesluta en anbudsgivare utan principen kan även 

tillämpas för att på något sätt försöka minska de administrativa och processuella 

bördorna för parterna i ett anbudsförfarande.643  

5.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande är inte uttryckligen reglerad i artiklar i 

upphandlingsdirektiven men återfinns i skäl 1 för LOU-direktivet. I den svenska 

upphandlingsregleringen finns principen om ömsesidigt erkännande i  

4 kap. 1 § LOU.644 

Principen slogs fast redan i slutet av 1970-talet i, det inom EU-rätten helt 

grundläggande, mål 120/78, Cassis de Dijon. I målet kom EU-domstolen fram 

till att Tysklands nationella bestämmelser som föreskrev viss alkoholhalt i likör 

var att likställa med ett handelshinder eftersom regeln hindrade att fransk, 

 
639 Mål C-538/07, Assitur, p. 29–30. 
640 Mål C-376/08, Serratoni Srl mot Milano kommun, p. 29–39. 
641 Mål T-211/02, Tideland, p. 22. 
642 De förenade målen C-523/16 och C-536/16, MA.T.I.SUD SpA, p. 60–62. 
643 Arrowsmith, 2014, s. 628–629. 
644 Även om principen om ömsesidigt erkännande inte explicit uttrycks i direktivet används den i 

exempelvis artikel 42 angående tekniska specifikationer. 
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alkoholsvagare likör, marknadsfördes som likör även i Tyskland. Domstolen slog 

fast att hinder för import och försäljning av en vara som lagligen tillverkats i ett 

medlemsland inte var förenliga med EU-rätten.645 

Även i mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland, användes principen om 

ömsesidigt erkännande. Frågan var om villkoren för upphandlingen kunde sägas 

innebära att upphandlande myndighet eller enhet inte godtog certifikat och intyg 

på yrkesmässig erfarenhet från andra medlemsländer. I målet kom domstolen 

fram till att villkoret inte bröt mot principen om ömsesidigt erkännande.646 

Just när det gäller erkännande av kvalifikationer i upphandlingsprocessen är 

principen central på så sätt att villkoren för en upphandling inte får utformas så 

att de motverkar konkurrens i upphandlingen. Att ställa upp omotiverade krav 

på att leverantörer ska ha exempelvis en svensk behörighet eller auktorisation 

står i strid med principen om ömsesidigt erkännande.647 

5.2.6 Konkurrensprincipen 

En fråga som vållat diskussion är om det ur den EU-rättsliga praxisen 

tillsammans med artikel 18.1 i LOU-direktivet går att härleda en 

konkurrensprincip. Att konkurrens är i fokus i ett flertal upphandlingsrättsliga 

mål är ett faktum, men EU-domstolen använder inte en konsekvent terminologi 

och beskriver inte närmare vad som avses när den refererar till konkurrens. Det 

är därför mycket svårt att samla domstolens uttalanden till en mer tydlig 

princip.648 

Den EU-rättsliga praxisen på upphandlingsområdet har dock tydligt och i ett 

flertal fall pekat på att upphandlingsreglerna syftar till att öppna upp för 

konkurrens och hindra konkurrensbegränsande åtgärder. Tillsammans med den 

EU-rättsliga regleringen, där skäl 2 och 36 till 2004 års LOU-direktiv och artikel 

18.1 i 2014 års LOU-direktiv explicit pekar på vikten av konkurrens på 

upphandlingsområdet, är det tydligt att konkurrensen är en fundamental del på 

upphandlingsområdet.  

 
645 Mål 120/78, Cassis de Dijon, p. 3 och p. 14–15. 
646 Mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland, p. 44–46. 
647 Se Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 12–13. 
648 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 328–330. Se exempelvis mål C-470/99, Universale-Bau p. 

89–92, mål C-247/02, Sintesi, p. 35–40, mål C-336/12, Manova, p. 28 och mål C-213/13, 

Impresa Pizzarotti, p. 63. 
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Med stöd i den centrala roll konkurrensaspekten har i EU-rättslig 

upphandlingspraxis och reglering går det att argumentera för att det sammantaget 

kan sägas ha växt fram en konkurrensprincip.649 

Även i den svenska regleringen betonas vikten av konkurrens i 4 kap. 2 § LOU 

som är en av de bestämmelser som samlats under rubriken ”Principer för 

offentlig upphandling” i LOU. I propositionen görs dock klart att  

4 kap. 2 § LOU syftar till att förtydliga den allmänna regeln i 4 kap. 1 § LOU.650 

Förarbetsuttalandet måste rimligen tala emot att se konkurrensen som en egen 

självständig princip. 

Mot uppfattningen att konkurrensaspekten i sig växt till en princip talar vidare 

det faktum att ingen explicit konkurrensprincip fördes in i 2014 års LOU-direktiv 

trots att det diskuterats när direktivet utarbetades. Konkurrens vid upphandling 

kan istället snarast ses som ett sätt att säkerställa öppenhet och icke-

diskriminering.651 

En annan svårighet i att försöka härleda en konkurrensprincip ur artikel 18.1 

andra meningen LOU-direktivet är att den delen av artikeln är specifikt avgränsad 

till att gälla vissa åtgärder eller beteenden. För att fungera som princip borde 

formuleringen ha varit mer öppen och utformad i likhet med övriga principer i 

artikel 18.1 första meningen LOU-direktivet.652 

Oavsett om det fokus på konkurrens som otvetydigt finns på 

upphandlingsområdet ska ses som en självständig konkurrensprincip eller bara 

som en genomgripande idé råder enighet om dess centrala betydelse inom 

upphandlingsrätten. Konkurrens kommer därmed även i fortsättningen att spela 

en central roll och EU-domstolen kommer sannolikt att hänvisa till och beakta 

konkurrensaspekter även vid framtida prövningar. 

5.3 Tillämplighet 

Genomlysningen av de allmänna principerna ovan ska ses som en bakgrund till 

den rättsliga regleringen av de mer markexploateringsinriktade 

upphandlingsfrågor som behandlas i resterande del av kapitlet. Frågan om 

upphandlingsreglernas tillämplighet är inte en fråga om allmänna principer som 

bara potentiellt kan sättas i spel utan här är det istället frågan om ett konkret 

ställningstagande för upphandlande myndighet. När upphandlande myndighet 

 
649 Graells, 2015, s. 197–199.  
650 Proposition 2015/16:195, s. 973. 
651 Arrowsmith, 2014, s. 168–171. 
652 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 330. 
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har identifierat ett behov av att anskaffa något blir en av de inledande frågorna 

om den aktuella anskaffningen faller under upphandlingsregleringens 

tillämpningsområde.  

5.3.1 Upphandlingsregleringens tillämplighet 

I LOU anges i 1 kap. 2 § att lagen gäller för såväl offentliga upphandlingar som 

projekttävlingar. Begreppet offentlig upphandling definieras i paragrafen som de 

åtgärder som en eller flera upphandlande myndigheter vidtar i syfte att anskaffa 

varor, tjänster eller byggentreprenader från en eller flera valda leverantörer 

genom ett kontrakt, oberoende av om det som anskaffas är avsett för ett 

offentligt ändamål eller inte. Projekttävling definieras i 1 kap. 19 § LOU som en 

tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet 

i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till 

vinnande bidrag. Projekttävlingar kan vara intressanta vid markexploateringar 

men faller inte inom syftet för detta arbete.  

Även om syftet med upphandlingsregleringen är att den ska tillämpas brett 

för att bland annat säkerställa att offentliga medel utnyttjas så effektivt som 

möjligt är regleringen försedd med ett flertal undantag.653 Vad gäller tolkningen 

av undantagen har EU-domstolen framhållit, som en generell princip, att 

undantagen ska tolkas restriktivt.654 Det är dock tveksamt om den restriktiva 

tolkningen kan sägas vara fast praxis eftersom domstolen i andra avgöranden haft 

en mer tillåtande tolkning som kan anses tyda på en mer balanserad och öppen 

hållning till undantagen.655 De möjligheter till undantag från 

upphandlingsreglerna som är av relevans för avhandlingens frågeställningar 

behandlas nedan i avsnitt 5.7–5.8. 

En intressant fråga när det gäller tillämpligheten av upphandlingsregelverket 

är vid vilken tidpunkt ett upphandlingsförfarande inletts. Inledandet kommer att 

styra vilken reglering som ska tillämpas för det fall nya regler trätt i kraft under 

förfarandet som kan pågå under flera år. EU-domstolen har i praxis fastlagt att 

upphandlingsförfarandet inletts så snart upphandlande myndighet beslutat vilket 

upphandlingsförfarande som ska användas. Domstolen motiverade valet av 

tidpunkt med rättssäkerhetsskäl, främst att det ökade förutsägbarheten eftersom 

 
653 Se skäl 2 i LOU-direktivet och exempelvis förslag till avgörande av GA Wahl, mål  

C-213/13, p. 54–61. 
654 Se exempelvis de förenade målen C-20/01 och C-28/01, Kommissionen mot Tyskland, p. 58 

och mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 19. 
655 Se Arrowsmith, 2014, s. 476–478. 
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parterna, med denna utgång, kan överblicka vilka regler som blir tillämpliga på 

förfarandet även om nya regler träder i kraft efter upphandlingens inledande.656 

5.3.2 Tröskelvärden 

Upphandlingsdirektiven är bara tillämpliga på upphandlingar vars värde uppgår 

till minst de så kallade tröskelvärden som fastställts i direktiven. Huruvida 

upphandlingen uppgår till ett värde som överstiger gällande tröskelvärde måste 

därför bedömas tidigt i förfarandet.  

I de nationella svenska upphandlingslagarna har även anskaffningar som ligger 

under tröskelvärdet och därmed utanför direktivens tillämpningsområde 

reglerats i separata kapitel. Tröskelvärdena kommer därför att styra vilken del av 

upphandlingsregleringen som gäller. 

Tröskelvärden anges separat för byggentreprenadkontrakt, koncessioner och 

varu- och tjänstekontrakt där dessa även delas upp i kontrakt tilldelat av central 

upphandlande myndighet och kontrakt som tilldelats av annan upphandlande 

myndighet. I svensk upphandlingsreglering har, rörande beloppen, hänvisats till 

aktuella EU-direktiv eller till beslut eller meddelande från kommissionen.  

Eftersom det allmänna är en stor upphandlare inom LOU-området skulle 

tröskelvärdena alltid överskridas om inte en uppdelning mellan olika operativa 

enheter kunde göras. I skälen till LOU-direktivet framgår det att det bör vara 

tillåtet att göra en uppdelning av en upphandling om det motiveras av objektiva 

skäl. Som exempel på separata operativa enheter anges skolor eller daghem. Som 

förutsättning för en uppdelning anges dock att enheten i fråga självständigt 

ansvarar för sin upphandling och finansierar den ur egen budget. En uppdelning 

får inte göras om det bara är själva genomförandet av upphandlingen som 

decentraliserats till mindre enheter utan att enheten har eget ansvar för 

upphandlingen och egen budget.657 

Om inte den speciella regeln om separata operativa enheter i LOU är tillämplig 

finns i 5 kap. 7 § LOU ett uttryckligt förbud mot att dela upp en upphandling för 

att hamna under tröskelvärdena, annat än om det är motiverat av sakliga skäl. För 

det fall upphandlande myndighet, vid en anskaffning, använder sig av flera 

kontrakt genom delkontrakt, föreskrivs i 5 kap. 8 § LOU att det sammanlagda 

värdet av kontrakten ska användas vid värdering. Om det sammanlagda värdet 

överstiger tröskelvärdet ska upphandlingsregleringen tillämpas på varje enskilt 

 
656 Se mål C-337/98, Kommissionen mot Frankrike, p. 39–41 och mål C-138/08, Hochtief AG, 

p. 29. 
657 Se skäl 20 i LOU-direktivet. 
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delkontrakt. I LOU görs från det undantag för små kontrakt under vissa 

beloppsgränser om det sammanlagda värdet av de små kontrakten uppgår till 

högst 20 procent av det sammanlagda värdet. 

Hur tröskelvärdet ska beräknas är en central fråga och den är därför relativt 

utförligt reglerad i direktiv och lag. Utan att redogöra för alla detaljer ska 

beräkningen, vid upphandling enligt LOU, grundas på totalt belopp som ska 

betalas enligt upphandlande myndighets egen uppskattning.658 Vid beräkningen 

ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Om 

upphandlande myndighet planerar att betala premier och ersättningar till 

motparten ska detta också räknas in i värdet. Tidpunkten för beräkning av värdet 

är, enligt 5 kap. 5 § LOU, då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte 

behövs, när myndigheten inleder upphandlingsförfarandet. Hur 

byggentreprenadkontrakt ska värderas regleras särskilt i 5 kap. 9 § LOU där det, 

i tillägg till de generella beräkningsgrunderna, framgår att även värdet av varor 

och tjänster som görs tillgängliga av upphandlande myndighet för att utföra 

uppdraget ska räknas med.  

Beräkning av värdet av ett byggentreprenadkontrakt har prövats av EU-

domstolen i mål C-220/05, Auroux. Där hade ett avtal ingåtts mellan Commune 

de Roannes och SEDL syftande till att utveckla ett nöjescentrum. SEDL skulle 

bygga vissa anläggningar och affärslokaler, varav vissa skulle överlåtas till tredje 

man medan andra skulle lämnas över till upphandlande myndighet.659 

Avtalskonstruktionen medförde således att ersättningen till SEDL skulle komma 

både från upphandlande myndighet och från den tredje man till vilken vissa av 

de uppförda byggnaderna eller lokalerna överlåtits. Domstolen slog här fast att 

värdet av ett kontrakt sett ur en potentiell anbudsgivares synvinkel ska beaktas 

vid värderingen. För anbudsgivaren är både ersättning från upphandlande 

myndighet och ersättning från tredje man av betydelse och all sådan ersättning 

ska därför räknas in när avtalets värde bestäms.660 

En i LOU speciellt reglerad situation är när upphandlingen görs av något 

annat organ än den upphandlande myndigheten men med ekonomiskt stöd från 

den upphandlande myndigheten genom direkta bidrag. Enligt 1 kap. 6 § LOU 

ska upphandling göras om bidraget uppgår till mer än hälften av kontraktsvärdet 

och det totala värdet går över tröskelvärdet under förutsättning att avtalet avser 

 
658 Hur värdet av flera konsulttjänster under tröskelvärdena som upphandlats av samma 

kommun ska beräknas enligt nuvarande 19 kap 8 § 3 st. LOU prövades av HFD i mål HFD 2017 

ref. 74. 
659 Mål C-220/05, Auroux, p. 12–13. 
660 Mål C-220/05, Auroux, p. 54–57. 
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vissa utpekade byggnader eller anläggningar. Med bidrag ska här förstås även 

beställningar som görs inom ramen för ett offentligt-privat samarbete som 

innebär att det allmänna står för mer än hälften av kostnaden.661 

5.4 Grundförutsättningar för upphandlingspliktiga avtal 

Vissa grundläggande förutsättningar för att ett upphandlingspliktigt offentligt 

kontrakt på LOU-området ska föreligga är desamma, oavsett om avtalet avser 

det allmännas inköp av bilar till hemtjänstpersonalen eller om avtalet avser 

byggentreprenad i samband med en större markexploatering. Den allmänna 

definitionen av offentligt kontrakt finns i artikel 2.1.5 i LOU-direktivet följt av 

en specifik definition för offentliga byggentreprenadkontrakt i artikel 2.1.6. I 

LOU har definitionen av kontrakt införts i 1 kap. 15 § och definitionen av 

byggentreprenadkontrakt i 1 kap. 9 §.  

Om än inte med helt identisk ordalydelse innehåller båda definitionerna av 

kontrakt följande fyra rekvisit: (1) det ska träffas ett skriftligt avtal,662 (2) avtalet 

ska innehålla ekonomiska villkor, (3) parterna ska vara en eller flera leverantörer 

och en eller flera upphandlande myndigheter och (4) avtalet ska avse leverans av 

varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad. 

För de frågor som analyseras i avhandlingen är alla rekvisiten av betydelse men 

beträffande det fjärde är det främst utförande av byggentreprenad som är 

relevant. 

5.4.1 Skriftligt avtal 

I förarbetena till LOU diskuterades vilken terminologi som skulle användas vid 

den svenska implementeringen av LOU-direktivet. I direktivet är begreppet 

kontrakt det som används men vissa remissinstanser menade, tillsammans med 

lagrådet, att begreppet kontrakt har en snäv betydelse i svensk rätt och att vissa 

typer av avtal riskerar att hamna utanför definitionen. Genom att istället använda 

det vidare begreppet avtal kunde dessa problem undvikas. Regeringen menade 

att ett utmönstrande av begreppet kontrakt skulle medföra alltför stora 

konsekvenser med tanke på det komplexa regelverket och menade dessutom att 

begreppet kontrakt redan var etablerat i upphandlingsrättsliga sammanhang. 

 
661 Se Rosén Andersson med flera, 2015, s. 221. 
662 Här används begreppet kontrakt i direktivet. Kontraktsbegreppet diskuteras mer senare i 

kapitlet. 
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Regeringen pekade också på att definitionen av vad som utgör ett kontrakt är en 

EU-rättslig fråga och att medlemsstaternas definitioner inte är bindande vid en 

prövning av upphandlingsrättsliga ärenden inför EU-domstolen.663 

Frågan om nationell lagstiftning och nationella definitioner av 

kontraktsbegreppet har tidigare prövats av EU-domstolen bland annat i Auroux-

målet. EU-domstolen kom där fram till att definitionen av vad som utgör ett 

offentligt byggentreprenadkontrakt är en fråga för unionsrätten och därmed att 

nationell rätt inte är relevant vid bedömningen.664 

Skulle nationell lagstiftning eller nationell uppfattning om vad som utgör ett 

kontrakt eller avtal vara vidare än vad som följer av LOU-direktivet är det inget 

som hindrar att medlemsländer tillämpar direktivet även på dessa situationer.665 

Flera remissinstanser tog upp skriftlighetskravet som ett problem i samband 

med diskussionen om kontraktsbegreppet. Möjligheten att i svensk rätt träffa 

bindande upphandlingsavtal muntligt eller till och med konkludent anfördes som 

stöd för att den vidare termen avtal borde användas istället för kontrakt. 

Regeringen menade att frågan om skriftlighet borde hanteras i samband med 

definitionen av termen upphandling istället för att byta kontraktsbegreppet mot 

det vidare avtalsbegreppet.666 

Den definition av upphandling som används i artikel 1.2 LOU-direktivet är 

”en eller flera upphandlande myndigheters anskaffning genom ett offentligt 

kontrakt”. Eftersom regeringen var för fortsatt användning av 

kontraktsbegreppet kom diskussionen i propositionen att rikta in sig på hur 

kontrakt i denna del skulle förstås. Enligt ordalydelsen skulle formuleringen att 

anskaffning ska ske genom kontrakt kunna ge intryck av att reglerna bara är 

tillämpliga om ett skriftligt avtal ingås. Regeringen menade att det inte var någon 

tvekan om att avsikten inte var att definitionen skulle ha en så inskränkt betydelse 

och pekade också på att samma risk för feltolkning fanns redan i tidigare LOU 

utan att det hade lett till kända praktiska problem i tillämpningen.667 

Kravet på skriftlighet berördes i de förenade målen C-197/11 och C-203/11, 

Libert. EU-domstolen räknade där upp skriftligt kontrakt som ett villkor som 

behövde uppfyllas för att ett offentligt kontrakt skulle föreligga. Målet rörde 

 
663 Proposition 2015/16:195, s. 318–320. 
664 Se mål C-220/05, Auroux, p. 40 och även exempelvis mål C-536/07, Kommissionen mot 

Tyskland, p 54. 
665 Arrowsmith, 2014, s. 389. 
666 Proposition 2015/16:195, s. 319–320. Se även Arrowsmith, 2014, s. 394 och Hamer, 2016, s. 

185–186. 
667 Proposition 2015/16:195, s. 321–322. 
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belgisk rätt i vilken markexploatören, i situationen som var aktuell, förpliktades 

uppföra subventionerade bostäder enligt ett mark- och fastighetsdekret. 

Skyldigheten uppkom när markägaren ansökte om bygglov och 

markexploateringstillstånd. I dekretet föreskrevs också att markexploatören eller 

byggherren skulle ingå ett förvaltningsavtal med det allmännyttiga 

bostadsbolaget. I målet framkom att det avtalet inte reglerade själva uppförandet 

av bostäderna.668  

Domstolen jämförde avtalsskyldigheten i Libert-målet med motsvarande 

skyldighet i mål C-399/98, La Scala.669 I båda målen föreskrev nationella regler 

att avtal skulle träffas. Den skillnad som domstolen pekade på var att det i La 

Scala-målet var fråga om ett avtal som reglerade vilka byggentreprenader som 

skulle utföras och villkoren för utförandet, medan det i Libert-målet var frågor 

om senare överlåtelse som reglerades. I La Scala-målet kom domstolen fram till 

att den omständigheten att parterna i enlighet med nationella regler var tvungna 

att ingå avtal inte var tillräckligt för att utesluta att det förelåg ett skriftligt avtal i 

direktivets betydelse. EU-domstolens avgörande i Libert-målet måste förstås 

som att avsaknaden av reglering av byggentreprenadfrågorna i det avtal som 

träffades mellan parterna, innebar att det avtal som träffades i målet inte skulle 

ses som ett skriftligt avtal enligt LOU-direktivet.670  

 

Den fria partsviljan 

En annan del i själva konceptet avtal som EU-domstolen har haft att ta ställning 

till i ett antal mål är betydelsen av den fria partsviljan. I många rättsordningar 

ingår en fri partsvilja som en grundförutsättning när avtal träffas och EU-

domstolen har haft att pröva huruvida ett avtal fortfarande föreligger om 

partsviljan varit beskuren genom lagstiftning som styr avtalet, antingen genom 

att peka ut viss motpart, genom att en av parterna är tvingad att ingå avtal eller 

genom att villkoren för avtalet redan är bestämda.671  

Frågan om ett avtal ska anses föreligga även när motparten pekats ut i lag 

prövades i La Scala-målet. Målet rörde ett statsutvecklingsprojekt och Milano 

kommun med flera menade bland annat att avtal inte förelåg eftersom den 

 
668 De förenade målen C-197/11 och C-203/11, Libert, p. 109–114. 
669 Eftersom EU-domstolen menade att den inte förfogade över alla de omständigheter som 

krävdes för prövningen i Libert-målet överlämnade domstolen till hänskjutande domstolen att 

avgöra frågan, de förenade målen C-197/11 och C-203/11, Libert, p. 115. 
670 De förenade målen C-197/11 och C-203/11, Libert, p. 112-115 och mål C-399/98, La Scala, 

p. 71. 
671 Hamer, 2016, s. 183–184 och Arrowsmith, 2014, s. 389. 
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aktuella italienska lagstiftningen föreskrev att det var fastighetsägaren som skulle 

utföra de anläggningsarbeten som markexploateringen föranledde.672  

EU-domstolen menade att omständigheten att upphandlande myndighet inte 

kunde välja motpart inte var tillräcklig för att kunna utesluta att ett 

avtalsförhållande förelåg. Domstolen pekade på att det ingångna avtalet reglerade 

vilka anläggningar exploatören skulle uppföra, villkoren för uppförandet, 

kommunens godkännande av planerna för uppförandet och även att avtalet 

garanterade att kommunen fick en rättsligt säkerställd tillgång till anläggningarna. 

Domstolen menade att de förhållanden som därmed fastställdes genom avtalet 

och de överenskommelser som skulle göras inom ramen för avtalet medförde att 

kravet på ett avtalsförhållande, i direktivets mening, var uppfyllt.673 

En liknande fråga om inskränkt frihet för parterna prövades i målet  

C-295/05, ASEMFO. Målet rörde ett spanskt offentligägt bolag, Tragsa, som 

hade som uppgift att genomföra bygg- och anläggningsarbeten inom vissa 

verksamhetsområden. Arbetena utfördes utan upphandling på direkt beställning 

från vissa offentliga organ. Tragsa kunde varken tacka nej till uppdragen eller 

utöva något inflytande över priset för dessa. ASEMFO menade att förhållandet 

mellan Tragsa och uppdragsgivarna reglerades i avtal och att uppdragen därmed 

borde upphandlas.674 

När det gällde kravet på att det ska föreligga ett avtal för att LOU-direktivet 

ska bli tillämpligt menade EU-domstolen att kravet inte var uppfyllt när Tragsa 

varken hade handlingsfrihet i fråga om huruvida de skulle utföra uppdrag åt 

berörda myndigheter eller i fråga om priset för uppdragen. Eftersom domstolen 

fann att avtalsförhållande i direktivets mening inte förelåg behövde tjänsterna 

inte heller upphandlas. Domstolen inriktade därefter prövningen på vilken 

kontroll de aktuella myndigheterna hade över Tragsa och de så kallade in-house 

undantagen.675  

Även i mål C-220/06, Correos, var frågan om en skyldighet att ingå avtal 

central. Correos var ett spanskt offentligägt bolag som tillhandahöll 

samhällsomfattande posttjänster. Statsförvaltningen, tillsammans med 

ministeriet för utbildning, kultur och sport, hade träffat ett avtal med Correos 

avseende posttjänster. Avtalet hade inte föregåtts av upphandling genom ett 

 
672 Mål C-399/98, La Scala, p. 64. 
673 Mål C-399/98, La Scala, p. 71–74.  
674 Mål C-295/05, ASEMFO, p. 17–18 och 49–52.  
675 Mål C-295/05, ASEMFO, p. 54–56. 
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offentligt anbudsförfarande. De posttjänster som avtalats var såväl 

monopoliserade som icke-monopoliserade.676  

EU-domstolen inledde med att erinra om att det finns en möjlighet att 

monopolisera vissa posttjänster och att dessa tjänster då inte omfattas av 

konkurrens eftersom ingen annan aktör har tillstånd att utföra dem. För dessa 

monopoliserade tjänster kan därför uppdrag fördelas utan att regler om 

upphandling beaktas.677 

För de icke monopoliserade delarna av Correos verksamhet hamnade frågan 

om det förelåg ett avtal i enlighet med direktivets mening i fokus. Den spanska 

regeringen menade att avtalet med Correos inte hade avtalskaraktär utan skulle 

ses som instrument, eftersom Correos var tvunget att ingå avtalet ifråga. EU-

domstolen erinrade i den delen om att klassificeringen av avtal var en fråga för 

unionsrätten och att den spanska definitionen därmed saknade betydelse för 

prövningen vid EU-domstolen.678  

Domstolen hänvisade sedan till vad som slagits fast i ASEMFO-målet, det vill 

säga att kravet på att det skulle föreligga ett avtal inte var uppfyllt om det 

offentliga bolaget som skulle utföra uppdraget varken hade handlingsfrihet i 

frågan om avtal skulle ingås eller ifråga om ersättningen för uppdragen. EU-

domstolen menade dock att förhållandena i de två fallen inte var helt jämförbara. 

I ASEMFO-målet var det offentliga bolaget Tragsa genomförandeorgan för 

offentlig förvaltning och skyldigt att, med ensamrätt, utföra de arbeten det 

tilldelats. Correos hade helt andra uppgifter och erbjöd sina tjänster till alla som 

hade behov av samhällsomfattande posttjänster. Domstolen jämförde också de 

avtal Correos träffat med den offentliga förvaltningen med de avtal som träffades 

med privata kunder och menade att avtalen med privata kunder utan tvekan 

skulle klassificeras som avtal i direktivets mening. Domstolen menade att det inte 

nödvändigtvis fanns någon skillnad mellan dessa avtal och avtalen med den 

offentliga förvaltningen. Även de privata avtalen var Correos skyldigt att ingå och 

det till bestämda taxor.679 

EU-domstolens slutsats i avtalsdelen blev att avtal, i direktivets mening, 

förelåg mellan Correos och den offentliga förvaltningen trots skyldigheten att 

ingå avtal och trots avsaknaden av inflytande över villkoren. Upphandling skulle 

 
676 Mål C-220/06, Correos, p. 2, 15 och 38. 
677 Mål C-220/06, Correos, p. 39–41. 
678 Mål C-220/06, Correos, p. 49–50. 
679 Mål C-220/06, Correos, p. 51–54. 
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därmed göras. Prövningen övergick även i detta mål sedan till att avse in-house 

frågor.680 

Praxis är inte helt klargörande vad gäller beskuren frihet för parterna och 

betydelsen av denna när domstolen haft att avgöra huruvida avtal i LOU-

direktivets mening förelegat.681 I La Scala-målet kom domstolen fram till att det 

förelåg ett avtal trots att den upphandlande myndighetens motpart pekades ut i 

lag och att det därmed i praktiken inte fanns någon mening med en 

konkurrensutsättning genom upphandling. Domstolen är dock inte tydlig i 

ställningstagandet utan skriver, med anledning av att de kommunala 

myndigheterna inte kan välja avtalspart att ”[d]enna omständighet är emellertid 

inte tillräcklig för att kunna utesluta att det föreligger ett avtalsförhållande mellan 

den kommunala myndigheten och markexploatören…”.682 I såväl ASEMFO-

målet som Correos-målet verkar domstolen mena att den omständigheten att 

utföraren av arbetet är utpekad i lag, och därmed i praktiken har monopol på 

uppgiften, medför att direktivet inte är tillämpligt och att upphandling därmed 

inte behöver göras.683  

Ska utvecklingen i praxis då förstås som att La Scala-målet tappat mark i 

frågan om betydelsen av valfrihet vad gäller motpart? Målen ASEMFO och 

Correos tyder på det. Resonemanget från La Scala-målet återkommer dock i det 

ännu senare Libert-målet där i stort samma skrivning som i citatet från La Scala-

målet ovan används av EU-domstolen.684 I Libert-målet var situationen snarlik 

La Scala-målet på så sätt att det även här var markägaren som, enligt belgisk rätt, 

pekades ut som den enda möjliga motparten till upphandlande myndighet vid 

uppförandet av subventionerade bostäder. EU-domstolen kom, liksom i La 

Scala-målet, fram till att ett avtal i direktivets mening förelåg. Inget av målen 

ASEMFO eller Correos nämndes i avgörandet.685 

 

Avtalet medför förpliktelser 

Ett annat krav EU-domstolen ställt för att en överenskommelse ska betraktas 

som ett avtal enligt LOU-direktivets mening är att den ska medföra någon form 

av förpliktelse som är verkställbar. Frågan behandlades av EU-domstolen i mål 

 
680 Mål C-220/06, Correos, p. 55–69. 
681 För en ingående analys av de oklarheter och motstridiga besked som EU-domstolens praxis 

på detta område innehåller, se Arrowsmith, 2014, s. 545–548. 
682 Mål C-399/98, La Scala, p. 71. 
683 Mål C-295/05, ASEMFO, p. 54 och mål C-220/06, Correos, p. 39. 
684 De förenade målen C-197/11 och C-203/11, Libert, p. 113. 
685 De förenade målen C-197/11 och C-203/11, Libert, p. 119. 
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C-451/08, Helmut Müller. Domstolen pekade i sin prövning på att begreppet 

kontrakt med ekonomiska villkor grundas på antagandet att entreprenören, med 

ingående av kontraktet, åtar sig att utföra uppdraget mot ett vederlag och att 

entreprenören därmed är skyldig att utföra uppdraget. Fullgörandet av 

skyldigheten, menade domstolen, är en fråga för nationell rätt eftersom EU-

rätten inte reglerar området.686 För att ett kontrakt i direktivets mening ska 

föreligga menade således EU-domstolen att det krävs att fullgörande av 

skyldigheterna kan åberopas inför nationell domstol. 

5.4.2 Ekonomiska villkor 

Om ett avtal uppfyller rekvisitet skriftligt avtal enligt ovan blir nästa rekvisit att 

bedöma om avtalet innehåller ekonomiska villkor, vilket krävs enligt såväl LOU-

direktiv som LOU. Vad som avses med ekonomiska villkor har inte berörts 

närmare i samband med det svenska genomförandet av 2014 års LOU-direktiv. 

I propositionen till 2008 års LOU finns en kort skrivning angående vilket 

begrepp som borde användas med anledning av att utredningen föreslagit 

formuleringen mot ersättning istället för ekonomiska villkor. Eftersom 

ekonomiska villkor var formuleringen även i 2004 års LOU-direktiv menade 

regeringen att LOU borde utformas i nära överensstämmelse med direktivet. Vad 

definitionen avsåg omfatta var alla förvärv med någon form av motprestation 

med ekonomiskt värde. Helt benifika förvärv uteslöts.687 

Vad som avses med ekonomiska villkor har på senare tid åter aktualiserats för 

svenskt vidkommande genom Planprocessutredningens betänkande från 

december 2015. För vissa svenska markexploateringssituationer diskuterar och 

ifrågasätter utredningen den tolkning av rekvisitet som gjorts efter La Scala-målet 

2001.688 

Rekvisitet ekonomiska villkor har varit föremål för EU-domstolens prövning 

vid ett flertal tillfällen. Det första målet av intresse är det tidigare nämnda La 

Scala-målet i vilket en huvudfråga var huruvida avtalet innehöll ekonomiska 

villkor. Den i målet aktuella italienska lagstiftningen reglerade utförandet av vissa 

anläggningsarbeten som hade samband med markexploateringen och exempelvis 

behövdes för att knyta samman aktuellt område med offentlig infrastruktur. 

Arbetena skulle enligt reglerna utföras av markägaren och denne hade att välja 

på att utföra arbetena eller betala en stadsplaneringsavgift till den kommunala 

 
686 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 59–63. 
687 Proposition 2006/07:128, s. 301–302 och SOU 2005:22, s. 227. 
688 SOU 2015:109, s. 284–297.  
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myndigheten. Markägaren skulle därmed bära kostnaden för 

anläggningsarbetena. I regleringen föreskrevs att utförda anläggningsarbeten 

kunde avräknas mot den avgift som i annat fall skulle betalas.689 

EU-domstolen menade att avräkningen skulle kunna ses som att den 

kommunala myndigheten avstod från att kräva in avgiften genom att, istället, 

godkänna utförande av anläggningsarbeten. Till stöd för sin uppfattning 

hänvisade EU-domstolen till nationell italiensk domstol som menade att 

markexploatören som utförde anläggningsarbetet inte gjorde det utan vederlag 

eftersom denne betalade en skuld av motsvarande värde till kommunal 

myndighet. Att det fanns två alternativ för fullgörande, betalning av pengar eller 

utförande av arbete, påverkade inte grunden för förpliktelsen enligt den italienska 

domstolen. EU-domstolen konstaterade att den italienska domstolens tolkning 

av den nationella lagstiftningen var förenlig med direktivets syfte och garanterade 

dess ändamålsenliga verkan. Domstolen menade sammantaget att rekvisitet 

ekonomiska villkor var uppfyllt.690 

Kravet på ekonomiska villkor behandlades också i Auroux-målet men där 

menade EU-domstolen, till skillnad mot i La Scala-målet, att det var uppenbart 

att avtalet innehöll ekonomiska villkor. I fallet skulle ersättning utgå från 

kommunal myndighet till leverantören som ersättning för en parkeringsplats som 

skulle överlåtas till kommunen. Kommunen hade också bidragit till kostnader för 

byggnationerna. Slutligen skulle också den ekonomiska aktören få rätt att 

uppbära intäkter från tredje man med anledning av exploateringen.691  

Intäkterna från tredje man var i målet huvudsakligen av intresse i frågan om 

kontraktets totala värde överskred gällande tröskelvärde. EU-domstolen kom där 

fram till att kontraktets värde skulle beräknas utifrån det sammanlagda värde det 

kan ha för en potentiell anbudsgivare. Värdet skulle då inbegripa såväl samtliga 

belopp från upphandlande myndighet som samtliga intäkter från tredje man. 

Domstolen gjorde också en jämförelse med koncessioner, där intäkter från tredje 

man är ett grundläggande kännetecken. Domstolen kom fram till att det skulle 

stå i strid med direktivets syfte och systematik om intäkter från tredje man skulle 

beaktas för koncessioner men inte för byggentreprenadkontrakt.692   

Även om EU-domstolen besvarade en fråga gällande tröskelvärdet är 

resonemanget om kontraktets värde från anbudsgivarens synvinkel även av 

 
689 Mål C-399/98, La Scala, p. 76–80. 
690 Mål C-399/98, La Scala, p. 81–86. 
691 Mål C-220/05, Auroux, p. 45. 
692 Mål C- 220/05, Auroux, p. 52–57. Notera här att koncessioner och byggentreprenadkontrakt 

vid tiden för målet reglerades i samma direktiv.  
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betydelse för bedömningen av rekvisitet ekonomiska villkor. Att utgå från 

kontraktets värde för anbudsgivaren är, med tanke på utgången i Auroux-målet, 

rimligt även vid denna bedömning. Följden blir att även markexploateringar där 

upphandlande myndighet inte ersätter eller bidrar till kostnader för arbeten utan 

där de intäkter exploatören får kommer från tredje man, skulle uppfylla rekvisitet 

ekonomiska villkor.693 Tillsammans med den vida tolkning av begreppet 

ersättning som görs i La Scala-målet är en rimlig tolkning av praxis att alla 

situationer som framstår som attraktiva för leverantörer eftersom de medför en 

möjlighet att göra vinst, omfattas av rekvisitet. 

I Helmut Müller-målet behandlade EU-domstolen ännu en gång innebörden 

av rekvisitet ekonomiska villkor. Målet rörde ett stadsutvecklingsprojekt där det 

allmänna skulle sälja en fastighet som tidigare använts för militärt ändamål. 

Helmut Müller-bolaget var en av intressenterna och menade att försäljningen inte 

hade gått rätt till eftersom upphandlingsreglerna inte följts. En av frågorna EU-

domstolen hade att ta ställning till var om det förelåg ett offentligt 

byggentreprenadkontrakt i LOU-direktivets mening och, i den prövningen, om 

rekvisitet ekonomiska villkor var uppfyllt.694 

Den fråga med anknytning till rekvisitet ekonomiska villkor som nationell tysk 

domstol ville få prövat i Helmut Müller-målet hade att göra med kopplingen 

mellan upphandlande myndighet och den byggentreprenad som skulle utföras.695 

Frågan var om det krävdes att byggentreprenaden utfördes åt den upphandlande 

myndigheten och att myndigheten hade ett direkt ekonomiskt intresse av 

byggnationen eller om det räckte med att byggentreprenaden uppfyllde ett 

offentligt ändamål, i målet att utveckla stadsbebyggelsen i en del av 

kommunen.696 

EU-domstolen inledde den delen av prövningen med att konstatera att det, 

för att vara ett avtal med ekonomiska villkor, krävs att upphandlande myndighet 

erhåller en prestation mot vederlag. I målet skulle prestationen bestå i utförande 

av byggentreprenad för upphandlande myndighets räkning. Domstolen betonade 

att prestationen ska vara av direkt ekonomiskt intresse för upphandlande 

myndighet för att syftena med direktivet ska vara uppfyllda. Därefter räknade 

domstolen upp olika situationer där kravet på direkt ekonomiskt intresse var 

uppfyllt.697  

 
693 Se Elvin och Banner, 2011, s. 518 och Eleftheriadis, 2011, s. 46. 
694 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 8–10, 24 och 40–47. 
695 EU-domstolens insortering av frågan under rekvisitet ekonomiska villkor diskuteras nedan. 
696 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 40. 
697 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 48–50. 
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Enligt EU-domstolen föreligger direkt ekonomiskt intresse när upphandlande 

myndighet blir ägare till resultatet av byggentreprenaden. Även när 

upphandlande myndighet garanteras tillgång till de anläggningar som byggs för 

användning för offentliga ändamål föreligger direkt ekonomiskt intresse. Samma 

intresse finns i den angränsande situationen att upphandlande myndighet kan få 

ekonomiska fördelar vid framtida användning eller överlåtelse av anläggningen. 

Om upphandlande myndighet bidragit ekonomiskt vid utförandet eller tagit 

ekonomiska risker vid entreprenaden föreligger också ett sådant direkt 

ekonomiskt intresse.698 

Att uppmärksamma i Helmut Müller-målet är att EU-domstolens resonemang 

när det gäller rekvisitet ekonomiska villkor och det direkta ekonomiska intresset 

verkar föras utifrån ett annat perspektiv jämfört med tidigare praxis.699 

Resonemanget kan brytas ned i följande delar: För ekonomiska villkor krävs att 

upphandlande myndighet erhåller en prestation, i målet byggentreprenader. 

Prestationen måste vara av direkt ekonomiskt intresse för upphandlande 

myndighet. Slutsatsen blir att om prestationen inte är av direkt ekonomiskt 

intresse för upphandlande myndighet kommer inte heller rekvisitet ekonomiska 

villkor att uppfyllas.700  

Domstolen räknar sedan upp ett antal situationer där upphandlande 

myndighet har ett direkt ekonomiskt intresse i prestationen. De tre första har att 

göra med att upphandlande myndighet ska bli ägare av prestationen eller 

garanteras tillgång till prestationen eller på annat sätt kan dra ekonomisk fördel 

av användande eller överlåtelse av prestationen. Att upphandlande myndighet 

bidragit ekonomiskt till prestationen eller tagit ekonomiska risker vid utförandet 

av prestationen anges därefter som ytterligare exempel. Alla situationer utgår från 

upphandlande myndighets perspektiv, i motsats till i La Scala- och Auroux-målet 

där de ekonomiska villkoren bedömts utifrån exploatörens perspektiv. I Auroux-

målet genom att i ersättningen till exploatören räkna in såväl ersättning från 

upphandlande myndighet som från tredje man och på så sätt se till det totala 

värdet av avtalet för exploatören. I La Scala-målet genom att se utförandet av 

prestationen som betalning av en skuld från exploatören till kommunen.  

Den insortering av upphandlande myndighets direkta ekonomiska intresse 

under rekvisitet ekonomiska villkor EU-domstolen gör i Helmut Müller-målet 

kan ifrågasättas. I generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i Helmut 

 
698 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 50–52. 
699 Termerna är, i den svenska översättningen, förvillande lika vilket kan göra resonemanget 

svårare att följa. Den engelska versionen använder termerna pecuniary interest och direct economic 

benefit. 
700 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 48–49. 
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Müller-målet kopplades de direkta ekonomiska intressena till definitionen av 

begreppet offentliga byggentreprenadkontrakt och inte till rekvisitet ekonomiska 

villkor. Generaladvokaten menade att det, ur EU-domstolens tidigare praxis, gick 

att utläsa den grundläggande principen att det, för att hamna inom direktivets 

tillämpningsområde, krävdes ett starkt direkt samband mellan upphandlande 

myndighet och de arbeten som skulle utföras. I förslaget från generaladvokaten 

angavs därefter de olika situationer EU-domstolen senare räknade upp men utan 

koppling till ekonomiska villkor. Med stöd av generaladvokatens förslag går det 

att argumentera för att de direkta ekonomiska intressena är ett krav för att ett 

offentligt byggentreprenadkontrakt ska anses föreligga men att det snarare är en 

fråga om hur begreppet definieras än om kontraktets ekonomiska villkor.701 

Även när den ekonomiska kompensationen från upphandlande myndighet 

enbart ersätter de kostnader aktören haft har EU-domstolen menat att det 

föreligger ekonomiska villkor.702 Domstolen uttalade i mål C-113/13, Spezzino, 

att ”[e]tt avtal kan nämligen inte undgå att omfattas av begreppet offentligt 

kontrakt enbart på grund av att den tänkta ersättningen endast avser kostnaderna 

för att tillhandahålla de avtalade tjänsterna.”703 

 

Planprocessutredningen 

I Planprocessutredningens betänkande från december 2015 lyftes tolkningen av 

La Scala-målet åter fram. Utredningen diskuterade där tillämpningen av La Scala-

målet på svenska förhållanden och förde fram ett alternativ till den tolkning som 

gjorts efter 2001 då målet avgjordes.  

I korta drag tog utredningen sikte på rekvisitet ekonomiska villkor och 

vederlaget från upphandlande myndighet till exploatören när exploatören utför 

bygg- och anläggningsarbeten för offentlig infrastruktur, exempelvis anlägger 

vägar som senare överlåts till det allmänna. Utredningen menade att svenska 

förhållanden inte var jämförbara med de italienska som EU-domstolen hade att 

pröva. I svenska förhållanden kommer exploatören att stå för hela den faktiska 

kostnaden och inget mer, medan italienska regler utgick ifrån en schablonavgift 

som helt eller delvis kunde betalas genom anläggningsarbetet. Skulle 

anläggningsarbetet bli billigare än schablonen skulle mellanskillnaden alltså, i 

princip, betalas in av exploatören till det allmänna. Skillnaden i regelverket skulle, 

i det italienska fallet, kunna leda till att låga kostnader för anläggningsarbetet 

 
701 Se Generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i mål C-451/08, Helmut Müller, p. 50–59 

och Arrowsmith, 2014, s. 396–397, s. 404 och s. 567–569. 
702 Hamer, 2016, s. 192. 
703 Mål C-113/13, Spezzino, p. 37, där EU-domstolen också hänvisar till mål C-159/11,  

Lecce, p. 29. 
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medförde att exploatören skulle betala in en stor summa för att täcka upp till 

schablonbeloppet, medan det för svenska förhållanden inte finns något 

schablonbelopp och därmed ingen vinst för det allmänna om anläggningsarbetet 

utfördes till en lägre kostnad. Det allmännas kostnader för anläggningsarbetet 

påverkas, enligt svenska regler, därmed inte alls av exploatörens kostnader för 

anläggningsarbetet.704 

Planprocessutredningens slutsats var att det inte finns något generellt krav på 

upphandling vid anläggande av kommunala allmänna platser. Argumenten för 

denna slutsats var att kommunen inte påverkas ekonomiskt av upphandlingens 

resultat och att de legala förutsättningarna skiljer sig mellan italiensk rätt som 

tillämpades i La Scala-målet och svensk rätt.705 

Mot bakgrund av det resonemang som Planprocessutredningen förde 

avseende ekonomiska villkor är generaladvokaten Légers förslag till avgörande i 

La Scala-målet intressant. Generaladvokaten inledde med ett resonemang om att 

det är förväntningar på ekonomisk vinst som är drivkraften för aktörerna i 

upphandlingssammanhang och att diskriminerande tilldelningar är oacceptabla 

just för att de utvalda entreprenörerna gynnas när de får betalt och kan göra vinst. 

För det fall den utvalda entreprenören själv finansierar arbetet menade 

generaladvokaten att det är svårt att se att det skulle innebära ett gynnande. I det 

aktuella fallet menade generaladvokaten att arbetet inte finansierades av det 

allmänna i och med att det var exploatören som stod för kostnaden utan att få 

betalt. Något gynnande kunde därför inte anses ha skett. Generaladvokaten 

menade därmed att förhållandet mellan kommunen och exploatören inte 

innefattade ekonomiska villkor i direktivets mening och att direktivet inte var 

tillämpligt på situationen.706 

Generaladvokatens resonemang överensstämmer i stort med det som förs av 

Planprocessutredningen i den delen. Som redan beskrivits ovan gick dock EU-

domstolen på en annan linje. Eftersom generaladvokatens resonemang varken 

användes eller bemöttes är det svårt att ur domen förstå hur domstolen resonerat 

när den tagit ställning i frågan. Klart är dock att argumenten och resonemanget 

har framförts och förkastats av EU-domstolen och att domstolen istället valde 

att se det som att exploatören inte utförde anläggningsarbetet utan vederlag utan 

att denne betalade en skuld av motsvarande värde till en kommunal myndighet.707 

 
704 SOU 2015:109, s. 284–291. 
705 SOU 2015:109, s. 296. 
706 Generaladvokat Légers förslag till avgörande i mål C-399/98, La Scala, p. 94–103. 
707 Mål C-399/98, La Scala, p. 84–86. 
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För svenska förhållanden kan det i ett markexploateringsprojekt vara 

exploatören som själv står kostnaden för exempelvis anläggningsarbeten. 

Eftersom EU-domstolen, i La Scala-målet, inte gick på generaladvokatens linje 

torde rättsläget även för svenska förhållanden vara klarlagt. Om rekvisitet 

ekonomiska villkor var uppfyllt i La Scala-målet, trots generaladvokatens 

invändningar, torde rekvisitet även vara uppfyllt vid en svensk markexploatering. 

Detta även om den kommunala ekonomin inte rent faktiskt påverkas av en 

upphandling.708  

Som nämnts ovan är en rimlig tolkning av den EU-rättsliga praxis där frågan 

berörts, att alla situationer som framstår som attraktiva för leverantörer eftersom 

de medför en möjlighet att göra vinst, omfattas av rekvisitet. 

Oavsett hur man ser på frågan om ekonomiska villkor talar mycket för att 

upphandling krävs i svenska förhållanden med hänvisning till de allmänna 

principer som ska tillämpas på upphandlingsrättens område. Även om det kan 

diskuteras om det finns en allmän konkurrensprincip är det tydligt i EU-rättslig 

praxis och i EU-rättslig reglering på upphandlingsområdet att 

upphandlingsreglerna syftar till att öppna upp för konkurrens och hindra 

konkurrensbegränsande åtgärder. Ett nationellt regelverk som skulle undanta 

arbeten som årligen omfattar betydande belopp från konkurrens på den inre 

marknaden, strider mot dessa grundläggande EU-rättsliga tankar om frihandel, 

konkurrens och en gemensam inre marknad.709 

Förutom att den tolkning Planprocessutredningen föreslagit motverkar EU-

rättsliga principer om konkurrens, innebär den också att de svenska reglerna 

skulle riskera att stå i strid med grundläggande principer om EU-rättens företräde 

och genomförande.710 

Planprocessutredningens tolkning diskuterades också i Byggrättsutredningens 

betänkande 2018. Något tydligt ställningstagande till den föreslagna tolkningen 

gjordes inte av Byggrättsutredningen och de allmänna principer som redogjorts 

för ovan behandlades inte i betänkandet. I utredningen hänvisades istället till den 

beredning av frågan om upphandling som, för närvarande, utförs av 

 
708 Se här även Dahlström, 2017, s. 239–240, som utan att alls beröra allmänna principer om 

konkurrens eller EU-rättens företräde lutar åt att exploateringsavtalen oftast innehåller 

ekonomiska villkor men att detta beror på att avtalen ofta föreskriver en motprestation i något 

skede. 
709 Graells, 2015, s. 197–199.  
710 Se mål 6/64, Costa mot ENEL och mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot 

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 
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Upphandlingsmyndigheten.711 Även i Översiktsplaneutredningens betänkande 

upprepades Planprocessutredningens tolkning av upphandlingsplikten.712 

5.4.3 Upphandlande myndighet och ekonomisk aktör 

Det tredje rekvisitet för upphandlingspliktiga avtal, att parterna ska vara en eller 

flera leverantörer och en eller flera upphandlande myndigheter, torde i de flesta 

fall av upphandling inte medföra några större problem i förhållande till de 

definitioner som finns i LOU-direktivet och LOU. Upphandlingsreglerna är 

därmed tillämpliga. Vid vissa former av samarbeten mellan det allmänna och 

privat sektor kan dock frågan om upphandlingsreglerna är tillämpliga kräva lite 

mer uppmärksamhet.  

I LOU-direktivet anges i artikel 2.1.1 att med upphandlande myndighet avses 

statliga, regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organ eller 

sammanslutningar av sådana myndigheter eller organ. I 1 kap. 22 § LOU anges 

att med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet. 

Med det jämställs beslutande församling i kommun eller landsting, offentligt styrt 

organ eller en sammanslutning av någon av de ovannämnda. 

Gränsdragningsproblem kommer här att aktualiseras främst beträffande de 

offentligrättsliga eller offentligt styrda organen och dessa har också behandlats 

särskilt i regleringen. 

 

Offentligrättsliga eller offentligt styrda organen 

Regleringen av de offentligrättsliga eller offentligt styrda organen finns i artikel 

2.1.4 LOU-direktivet och i 1 kap. 18 § LOU. De rekvisit som ställs upp är i stort 

identiska. Ett offentligrättsligt organ eller offentligt styrt organ är (1) en juridisk 

person som (2) tillgodoser behov i det allmännas intresse, utan industriell eller 

kommersiell karaktär och (3) finansieras till största delen av det allmänna eller av 

andra offentligrättsliga organ. Så här långt är allt lika, skillnaden är att det fjärde 

rekvisitet i LOU ingår i en uppräkning av, vad som framstår som, kumulativa 

rekvisit medan det fjärde rekvisitet i LOU-direktivet föregås av ordet eller. Det 

sista rekvisitet (4) att organet står under tillsyn av sådana myndigheter eller organ, 

eller leds eller kontrolleras av ett organ där mer än hälften av ledamöterna utses 

av det allmänna eller av andra offentligrättsliga organ är alltså alternativt till 

 
711 SOU 2018:67, s. 179–181. 
712 SOU 2019:9, s. 111–112.  
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finansieringen (3) enligt LOU-direktivet, medan det framstår som kumulativt i 

LOU där, vid en sådan tolkning, båda skulle behöva vara uppfyllda. 

Skillnaden har inte uppmärksammats i propositionen till 2017 års LOU utan 

där sägs bestämmelsen bara genomföra artikel 2.1.4 i direktivet.713  

I mål HFD 2016 ref. 67 menade HFD att finansieringsrekvisitet är alternativt 

till rekvisiten angående tillsyn och inflytande.714 I målet konstaterade HFD att 

Akademiska Hus inte var offentligt finansierat men att det, på grund av de 

omständigheter under vilka verksamheten bedrevs, inte var av avgörande 

betydelse. HFD menade att inflytanderekvisitet var uppfyllt och att det i sig 

räckte trots att inte finansieringsrekvisitet uppfylldes.715 HFD:s tolkning av LOU 

överensstämmer med dåvarande och nuvarande LOU-direktiv och den skillnad 

som fanns då mellan LOU och direktiv och som fortfarande finns ska därför inte 

övertolkas. 

På ett generellt plan har EU-domstolen förklarat att de uppställda rekvisiten 

tar sikte på vilken relation den aktuella aktören har till det allmänna. Om 

rekvisiten är uppfyllda har aktören en nära anknytning och omfattas då av 

upphandlingsreglerna.716 Beträffande begreppet offentligrättsliga eller offentligt 

styrda organ menar EU-domstolen att det ska ges en vid tolkning för att öppna 

upp för konkurrens och insyn.717 

Det andra rekvisitet, att tillgodose behov i det allmännas intresse utan 

industriell eller kommersiell karaktär, har prövats av EU-domstolen i ett antal 

mål. Ur dessa är det svårt att dra några klara slutsatser beträffande om det går att 

hävda att någon av delarna i rekvisitet är mer betydelsefullt. Huruvida domstolen 

menar att det allmänna intresset eller den industriella eller kommersiella 

karaktären är det viktiga går således svårligen att utläsa. Visserligen har 

domstolen, i sin prövning, fört ett något mer utvecklat resonemang kring frågan 

om huruvida organet har bedrivit en kommersiell verksamhet men samtidigt har 

frågan om verksamheten tillgodosett ett behov i det allmännas intresse också 

 
713 Proposition 2015/16:195, s. 942–943. 
714 I målet var ÄLOU tillämplig men även där var rekvisiten i dåvarande 2 kap 12 § utformade på 

samma sätt. 
715 HFD 2016 ref. 67. 
716 Mål C-44/96, Mannesmann, p. 20 och mål C-380/98, University of Cambridge, p. 20. Se även 

Arrowsmith 2014, s. 346. 
717 Mål C-373/00, Truley, p. 43. Se dock Arrowsmith, 2014, s. 346 not 38 där hon menar att EU-

domstolen inte har något egentligt stöd för sin vida tolkning utan att den mer ska ses som ett 

uttryck för domstolens generella tendens att se transparens som ett överordnat intresse. 
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diskuterats och behandlats i dessa fall. Båda delarna av rekvisitet har därmed 

betydelse vid prövningen.718 

När det gäller det allmänna intresset har EU-domstolen i ett antal avgöranden 

haft att ta ställning till vilken typ av verksamhet som kan sägas svara mot ett 

behov i det allmännas intresse. Ett tryckeri som, enligt österrikisk lag, hade som 

uppgift att trycka bland annat pass, körkort, identitetskort, författningssamlingar 

och rättsfallssamlingar ansågs av domstolen tillgodose ett allmänt intresse.719 

Även hantering av hushållssopor har domstolen bedömt vara ett allmännyttigt 

behov.720 Att arrangera mässor och utställningar till nytta för såväl utställarna 

som konsumenter kan stimulera handeln vilket domstolen menat är ett 

allmännyttigt behov.721 Begravningsverksamhet har även den ansetts vara en 

verksamhet som tillgodoser allmänna intressen.722 

Beträffande verksamhet som har en koppling till markexploatering har EU-

domstolen berört frågan om verksamhet tillgodoser det allmänna intresset i två 

fall. I mål C-283/00, SIEPSA, ifrågasätts inte den verksamhet det aktuella 

bolaget, SIEPSA, bedrev utifrån allmänna intressen. Bolaget hade som uppgift 

att upprätta nya kriminalvårdsanstalter som anpassats till samhällets behov. 

Varken domstolen eller parterna ifrågasatte att den uppgiften syftade till att 

tillgodose ett allmänt intresse. Tvistefrågan här var istället huruvida 

verksamheten hade en kommersiell karaktär, vilket behandlas nedan.723 

I mål C-18/01, Korhonen, var det verksamheten i ett fastighetsbolag som 

ägdes av staden Varkaus som prövades. Bolagets verksamhet bestod i att 

förvärva, avyttra och hyra ut fastigheter och att tillhandahålla andra 

fastighetsförvaltningstjänster. Staden Varkaus hade beslutat att, på egen mark, 

uppföra ett tekniskt utvecklingscenter och uppdrog därför åt fastighetsbolaget 

att bygga kontor och parkeringshus. Tanken var att fastighetsbolaget sedan skulle 

köpa marken av staden och hyra ut kontorsplatserna. I genomförandet av 

projektet använde fastighetsbolaget ett konsultbolag. Korhonen med flera ansåg 

att anlitandet av konsultbolaget inte hade följt finska upphandlingsregler. 

 
718 Se mål C-283/00, SIEPSA, p. 78–93, mål C-373/00, Truley, p. 50–57 och 62–66 och mål  

C-18/01, Korhonen, p 43–45 och 54–59. Se dock Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 142–143 

som menar att domstolen i dessa fall fokuserat på om verksamheten har en kommersiell karaktär 

och inte lagt vikt vid om den har ett allmänt intresse.  
719 Mål C-44/96, Mannesmann, p. 24. 
720 Mål C-360/96, BFI Holding, p. 52. 
721 De förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, p. 34. 
722 Mål C-373/00, Truley, p. 51–53. 
723 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 44 och 70. 
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Fastighetsbolaget menade i sin tur att det inte var en upphandlande enhet 

eftersom det inte hade bildats för att tillgodose allmänna intressen som inte var 

av industriell eller kommersiell karaktär.724 

EU-domstolen jämförde här med arrangerandet av mässor och utställningar 

som prövats tidigare.725 När fastighetsbolaget anlitade konsultbolaget menade 

domstolen att det inte bara skedde i de berörda företagens intresse utan att även 

staden Varkaus hade intresse i åtgärderna eftersom etableringen av det 

högteknologiska centret skulle vara bra för hela kommunen. Domstolen menade 

därför att verksamheten kunde anses tillgodose allmännyttiga behov.726 

I alla de fall där EU-domstolen haft att bedöma en verksamhets allmänna 

intresse har även frågan om verksamhetens industriella eller kommersiella 

karaktär prövats. Ur domstolens praxis har ett antal omständigheter som är av 

vikt vid bedömningen kunnat utläsas.727 Om verksamheten bedrivs på en 

marknad där det finns en utvecklad konkurrens talar det ofta för att 

verksamheten har en kommersiell karaktär.728 Även om konkurrens därmed är 

en faktor som skulle kunna medföra att den juridiska person som är aktuell inte 

skulle omfattas av upphandlingsregleringen är det inte möjligt att med säkerhet 

dra den slutsatsen. EU-domstolen säger uttryckligen att upphandlingsreglerna 

kan tillämpas även om konkurrens skulle kunna förekomma på den aktuella 

marknaden och även att frånvaron av konkurrens inte nödvändigtvis leder till att 

en verksamhet omfattas av upphandlingsreglerna.729  

I mål C-283/00, SIEPSA, menade dock EU-domstolen att den verksamhet 

SIEPSA bedrev, nedläggning och upprättande av kriminalvårdsanstalter, 

omfattades av statens exklusiva behörighet och att det därmed inte fanns någon 

marknad eller konkurrens. EU-domstolen drog av detta, och övriga 

omständigheter, slutsatsen att verksamheten SIEPSA bedrev inte var 

kommersiell.730  

En omständighet som är starkt knuten till konkurrensen är om en verksamhet 

bedrivits under normala marknadsförhållanden. Även i situationer där den 

 
724 Mål C-18/01, Korhonen, p. 6–13. 
725 De förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora. 
726 Mål C-18/01, Korhonen, p. 42–45. 
727 Se Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 144–151.  
728 Mål C-360/96, BFI Holding, p. 49 och Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 146. 
729 Mål C-360/96, BFI Holding, p. 47. 
730 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 87–93, se dock Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 146, not 40 där 

just antagandet att SIEPSAs verksamhet bedrivs på en marknad där konkurrens inte kan finnas 

ifrågasätts. Se även Ludlow, 2015, angående förekomsten av privatiserad kriminalvård. 
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aktuella marknaden är konkurrensutsatt kan den aktuella aktören ha gynnats på 

ett sätt som gör att marknadsförhållandena inte kan sägas vara normala.731  

Frågan om konkurrens och normala marknadsförhållanden var aktuell även i 

det svenska målet HFD 2016 ref. 67 där frågan om Akademiska Hus skulle anses 

utgöra ett offentligt styrt organ prövades. HFD menade där att Akademiska Hus 

inte kunde sägas verka på en marknad med en utvecklad konkurrens på grund av 

dess höga andel innehav av fastigheter för högre utbildning och att detta innehav 

också hade ett attraktivt läge på campusområdena. HFD menade därför att 

Akademiska Hus inte verkade under normala marknadsmässiga villkor vilket, 

tillsammans med övriga omständigheter, gjorde att bolaget inte ansågs tillgodose 

behov av industriell eller kommersiell karaktär. Slutsatsen var, enligt HFD, att 

Akademiska Hus därför skulle ses som ett offentligt styrt organ och att LOU 

därmed skulle tillämpas.732 

Huruvida verksamheten bedrivits med, eller syftat till att bedrivas med vinst, 

är också en omständighet som domstolen vägt in när den bedömt om en 

verksamhet varit av kommersiell karaktär. Om verksamheten inte har vinstsyfte 

talar det normalt starkt för att den inte har kommersiell karaktär och att den 

därmed träffas av upphandlingsregleringen.733 Syftet med bedömningen av om 

en verksamhet har kommersiell karaktär är just att sortera ut verksamheter som 

inte behöver omfattas av upphandlingsregleringen eftersom den bedrivs 

kommersiellt vilket i sin tur innebär att de inköp som görs kommer att styras av 

kommersiella hänsyn.734 

I SIEPSA-målet, menade den spanska regeringen att SIEPSA bedrev 

verksamheten med vinst och att den därmed var en kommersiell verksamhet som 

inte träffades av upphandlingsregleringen.735 EU-domstolen menade att även om 

SIEPSA bedrev sin verksamhet med vinst så var det uteslutet, med hänvisning 

till bolagsordning och tidigare resultat, att eftersträvandet av vinst i sig skulle 

utgöra bolagets huvudsakliga mål.736 

I de förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, konstaterade EU-

domstolen att verksamheten, anordnande av mässor, utställningar och liknande, 

utgjorde en ekonomisk verksamhet där tjänsterna erbjöds mot ersättning. Även 

om det aktuella bolaget saknade vinstsyfte skulle produktivitets-, effektivitets- 

 
731 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 146. 
732 HFD 2016 ref. 67. 
733 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 147. 
734 Arrowsmith, 2014, s. 361. 
735 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 46.  
736 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 88–90. 
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och lönsamhetskriterier vara styrande för bolaget enligt bolagsordningen. 

Avsaknaden av vinstsyfte som primärt syfte med bolaget var inte ensamt 

avgörande för frågan om verksamheten var av kommersiell karaktär men 

domstolen menade, efter att ha vägt in alla omständigheter, att 

upphandlingsreglerna inte var tillämpliga på bolaget.737  

Även det aktuella bolagets ansvar för ekonomiska förluster är en omständighet 

som EU-domstolen har vägt in i sin bedömning.738 I SIEPSA-målet, menade 

domstolen att det var föga troligt att SIEPSA skulle behöva bära de ekonomiska 

riskerna av sin verksamhet. Domstolen menade att det var troligt att spanska 

staten skulle vidta åtgärder för att hindra bolaget från att gå i konkurs eftersom 

verksamheten i bolaget utgjorde en grundläggande del av den spanska 

kriminalvårdspolitiken.739 

I de förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, konstaterade domstolen 

att det saknades bestämmelser om ett system för kompensation för ekonomisk 

förlust och drog utifrån det slutsatsen att det blev bolaget själv som skulle ansvara 

för en förlust.740 I SIEPSA-målet, konstaterade domstolen att det även där 

saknades mekanismer för att hantera eventuella förluster för SIEPSA men 

menade, som nämnts, att det ändå inte var troligt att bolaget skulle bära de 

ekonomiska riskerna av verksamheten.741 Samma argument ledde således till olika 

slutsatser av EU-domstolen som i prövningen kan antas ha vägt in alla 

omständigheter och därmed inte lagt alltför stor vikt vid avsaknaden av regler för 

hur förluster skulle hanteras. 

I det svenska målet HFD 2016 ref. 67 behandlades också frågan om 

Akademiska Hus kunde sägas ha ett huvudsakligt vinstsyfte. I uppdraget för 

Akademiska Hus ingick att verksamheten skulle bedrivas på affärsmässig grund. 

Samtidigt var uppdraget att verka för en långsiktigt hållbar utveckling av 

universitets- och högskoleområden och sörja för universitetetens och 

högskolornas långsiktiga behov av lokaler. HFD menade att Akademiska Hus 

huvudsakliga syfte inte var att generera vinst och att det faktum att bolaget 

formellt stod risken för verksamheten inte var avgörande för bedömningen.742  

Det tredje rekvisitet, finansieringen av verksamheten, har också vägts in som 

en omständighet som kan tala för eller emot att den ska ses som kommersiell. 

 
737 De förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, p. 39–43. 
738 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 148. 
739 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 91. 
740 De förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, p. 40. 
741 Mål C-283/00, SIEPSA, p. 91. 
742 HFD 2016 ref. 67. 
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Understöds verksamheten av allmänna medel i form av bidrag eller genom 

minskade kostnader talar det för att verksamheten inte är av kommersiell karaktär 

vilket medför att upphandlingsregleringen ska tillämpas.743 

Förutom att finansieringen av en verksamhet är en faktor vid bedömningen 

av om den är av kommersiell karaktär har finansieringen ställning som ett 

självständigt rekvisit enligt artikel 2.1.4 LOU-direktivet och 1 kap. 18 § 1 st. 1 p. 

LOU. För att den juridiska personen ska ses som ett offentligrättsligt organ eller 

offentligt styrt organ ska den, enligt regleringen, till största delen finansieras av 

det allmänna. Den finansiering som här avses ska vara av generell karaktär och 

ske utan krav på specifika motprestationer eller förmåner. Betalning från det 

allmänna för en avtalad tjänst är inte att se som finansiering i den mening som 

avses med regleringen.744 

Som berörts ovan har HFD i mål 2016 ref. 67 menat att det inte var avgörande 

att finansieringsrekvisitet inte var uppfyllt och istället hänvisat till särskilda 

omständigheter som påverkade om rekvisitet skulle anses ha betydelse eller inte. 

När den finansiering som är aktuell tydligt är av generell karaktär eller tydligt 

innebär betalning för avtalade tjänster kommer bedömningen att vara relativt 

okomplicerad. I mål C-380/98, University of Cambridge, hade EU-domstolen 

att ta ställning till en blandad finansiering där universitetets inkomster för olika 

verksamheter analyserades var för sig. Domstolen kom fram till att generella 

bidrag och stipendier för forskning eller för att finansiera studenter som inte 

själva kunde betala skolavgift skulle ses som finansiering av det allmänna. 

Universitetet drog på ett mer generellt plan nytta av finansieringen och ingen 

avtalsenlig skyldighet var direkt knuten till finansieringen.745 Ersättning för 

genomförande av bestämda seminarier, konferenser och forskningsarbeten sågs 

däremot som knutna till bestämda avtalsenliga skyldigheter och utgjorde därmed 

inte finansiering från det allmänna.746 

Att finansieringen till största delen kommer från allmänna medel ska tolkas 

bokstavligt. Till största delen avser alltså till mer än 50 procent.747 

Det fjärde och sista rekvisitet för att avgöra om en juridisk person ska ses som 

ett offentligrättsligt organ eller offentligt styrt organ är att organet står under 

tillsyn av sådana myndigheter eller organ, eller leds eller kontrolleras av ett organ 

 
743 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 149.  
744 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 152. 
745 Mål C-380/98, University of Cambridge, p. 22–23.  
746 Mål C-380/98, University of Cambridge, p. 24. 
747 Mål C-380/98, University of Cambridge, p. 33. 
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där mer än hälften av ledamöterna utses av det allmänna eller av andra 

offentligrättsliga organ. 

Avseende hur ledningsfunktionen i det aktuella organet utses ska det rekvisitet, 

liksom finansieringsrekvisitet, tolkas bokstavligen. Är det fler än hälften av 

ledamöterna i ledningsfunktionen som utsetts av det allmänna eller av andra 

offentligrättsliga organ är rekvisitet uppfyllt.748 

Vad som avses med att ett organ står under tillsyn eller kontroll av 

myndigheter eller andra offentligrättsliga organ har prövats av EU-domstolen i 

mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike. De organ som var föremål för 

bedömning i målet var bostadsaktiebolag med ansvar för att tillhandahålla och 

förvalta subventionerade bostäder. Kommissionen menade att 

bostadsaktiebolagen stod under tillsyn av det offentliga, medan den franska 

regeringen menade att bostadsaktiebolagen inte stod under det allmännas tillsyn 

eller kontroll.749  

EU-domstolen instämde i kommissionens bedömning och menade att de 

detaljerade bestämmelser som reglerade bostadsaktiebolagen och den offentliga 

tillsynen över att regelverket följdes kunde likställas med ett väsentligt 

inflytande.750 

En annan del i det regelverk som kringgärdade de aktuella bostadsaktiebolagen 

var att de stod under formell tillsyn av finansministern och den minister som 

ansvarade för byggande och bostäder. Ministern med ansvar för byggande och 

bostäder kunde även besluta att bostadsaktiebolagen kunde upplösas eller ställas 

under tillfällig förvaltare. Domstolen menade att dessa befogenheter för 

ministrarna gav det allmänna ett väsentligt inflytande, oavsett om de utnyttjades 

i praktiken.751 Vidare kontrollerades allmännyttiga bostäder även av en särskild 

delegation med omfattande befogenheter.752 

Sammantaget menade domstolen att bostadsaktiebolagen stod under tillsyn av 

myndigheterna och att de därmed omfattades av upphandlingsreglerna.753 

Graden av tillsyn behandlades även i mål C-373/00, Truley. EU-domstolen 

gjorde där skillnad på en enkel granskning i efterhand, som inte ansågs uppfylla 

villkoret om tillsyn, och en kontroll av både bokföring, löpande förvaltning och 

 
748 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 155. 
749 Mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 29–37. 
750 Mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 50–52. 
751 Mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 53–57.  
752 Mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 58.  
753 Mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike, p. 59–60. Se också Arrowsmith, 2014,  

s. 352–354. 
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verksamhet där kontrollerande myndighet också kunde rapportera resultaten av 

kontrollen vidare till den som ägde det aktuella organets kapital.754 

Sammanfattningsvis går granskningen av det inflytande som myndigheter eller 

andra offentligrättsliga organ har över det organ som granskas ut på att fastställa 

om det finns ett sådant samband mellan organen att myndigheter eller andra 

offentligrättsliga organ kan utöva ett generellt eller specifikt inflytande när det 

granskade organet ska träffa avtal. Oavsett om sambandet som ger inflytande 

beror på finansieringen, hur ledningsfunktionen utses eller på den tillsyn eller 

kontroll som utövas ska organet tillämpa upphandlingsregleringen om 

inflytandet finns.755 

5.4.4 Utförande av byggentreprenad 

Det fjärde och sista rekvisitet i definitionen av offentligt kontrakt är att avtalet 

ska avse leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av 

byggentreprenad där det sista, utförande av byggentreprenad, är det intressanta i 

avhandlingen. 

Vad som utgör byggentreprenad finns definierat i såväl LOU-direktivet som i 

LOU. I direktivet definieras offentliga byggentreprenadkontrakt i artikel 2.1.6 

som ett offentligt kontrakt som avser någon av följande punkter: (1) Utförande 

eller projektering och utförande av byggentreprenader för sådana verksamheter 

som omfattas av bilaga II, (2) utförande, eller både projektering och utförande, 

av ett byggnadsverk eller (3) realisering, oavsett medel, av ett byggnadsverk som 

motsvarar de krav som anges av den upphandlande myndighet som utövar ett 

avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsverket.  

I LOU har motsvarande definition förts in i 1 kap. 9 § och den är i stort 

identisk med definitionen i direktivet. Det som skiljer är den tredje punkten där 

”realisering, oavsett medel” ersatts med ”innebär att ett byggnadsverk realiseras” 

i LOU. Även om uttrycket ”oavsett medel” inte finns med i den svenska 

regleringen torde det inte vara avsett att vara en skillnad i betydelse eftersom det, 

i propositionen, anges att den tredje punkten tar sikte på kontrakt som ”oavsett 

hur de utformas” innebär att ett byggnadsverk realiseras.756 

I både LOU-direktivet och LOU hänvisas under den första punkten till en 

bilaga där de verksamheter som är relevanta listas. När det gäller 

byggentreprenader för dessa verksamheter har EU-domstolen i praxis slagit fast 

 
754 Mål C-373/00, Truley, p.73–74. 
755 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 156 och Arrowsmith, 2014, s. 352. 
756 Proposition 2015/16:195, s. 344. 
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att det inte är nödvändigt att det är entreprenören själv som utför 

byggentreprenaden med egna medel, den kan istället utföras av 

underentreprenörer.757 

När den aktuella verksamheten inte finns upptagen i de bilagor som hänvisas 

till i den första punkten kan definitionen under den andra punkten bli aktuell. 

Fokus ligger här på syftet med en aktivitet istället för att utgå från en lista med 

ett antal specificerade aktiviteter utan att väga in vad de syftar till. En aktivitet 

som är nödvändig för att färdigställa ett byggnadsverk, i enlighet med 

definitionen av byggnadsverk i artikel 2.1.7 LOU-direktivet eller 1 kap. 10 § 

LOU, kan med stöd av den andra punkten definieras som en byggentreprenad 

även om den inte finns upptagen i de bilagor det hänvisas till i första punkten.758 

I den tredje punkten utgår definitionen från krav eller inflytande från 

upphandlande myndighet. Syftet med punkten är att säkerställa att alla former av 

verksamhet som innebär att ett byggnadsverk blir till ska omfattas av 

upphandlingsregleringen under förutsättning att upphandlande myndighet har 

inflytande över utformningen.759 

Vilken grad av inflytande det allmänna måste ha för att uppfylla det uppställda 

rekvisitet har prövats av EU-domstolen. I mål C-220/05, Auroux, avsåg det 

aktuella avtalet ett större projekt syftande till att uppföra ett nöjescentrum. Den 

lokala myndigheten hade specificerat vissa behov i avtalet och hade som syfte att 

förnya hela stadsdelen. Trots att projektet, i alla delar inte syftade till att tillgodose 

ett behov specificerat av det allmänna, menade domstolen att det allmännas 

inflytande över projektet var tillräckligt för att uppfylla rekvisitet.760  

Även i mål C-451/08, Helmut Müller, var ett större stadsutvecklingsprojekt i 

fokus för domstolens prövning. I motsats till Auroux-målet ovan hade den lokala 

myndighetens roll här bara varit att, inom sina befogenheter, utöva tillsyn över 

projektet. I det ingick att undersöka vissa av projektets planer och även att fatta 

vissa beslut. Något inflytande genom att den lokala myndigheten specificerade 

behov i projektet förekom inte. EU-domstolen kom därmed fram till att 

rekvisitet inte var uppfyllt och att avtalet inte var att se som en 

byggentreprenad.761  

EU-domstolen har, vid avtal med flera olika syften, haft att utreda och 

fastställa huruvida en byggentreprenad förelegat eller om avtalet i själva verket 

 
757 Se mål C-389/92, Ballast Nedam Groep mot Belgien, p. 13 och mål C-451/08, Helmut 

Müller, p. 60-61 och Arrowsmith, 2014, s. 400–401. 
758 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 169. 
759 Steinicke och Vesterdorf, 2018, s. 170. 
760 Mål C-220/05, Auroux, p. 42. 
761 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 66–68. 
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avsett något annat. Parterna har ofta uppfattningen att det inte förelegat en 

byggentreprenad eftersom de velat undvika att avtalet som helhet träffas av 

upphandlingsreglerna. EU-domstolens prövning av blandade avtal tar, på ett 

generellt plan, sikte på vilket som är avtalets huvudsakliga syfte vilket behandlas 

nedan i avsnitt 5.5.2. Av betydelse för frågan om avtal om byggentreprenad 

föreligger blir hur denna bedömning ska göras när avtalet innehåller moment av 

byggande eller liknande.  

I mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, var en av delfrågorna huruvida 

ett kontrakt som innehöll underhålls- och byggnadsarbeten avseende ett 

befintligt elnät kunde delas upp. Kommissionen menade att uppdelningen gjorts 

för att komma under gällande tröskelvärden och att de arbeten som utfördes 

borde hänföras till ett och samma kontrakt.762 EU-domstolen delade upp de 

arbeten som var aktuella och analyserade dem var för sig. Slutsatsen av målet blir 

att arbeten som hänför sig till ett sammanhängande tekniskt system som är 

beroende av de olika delarna i systemet inte kan delas upp i flera kontrakt, medan 

arbeten som hänför sig till tekniska system som visserligen är liknande men inte 

nödvändigtvis är sammanhängande och beroende av delarna, kan delas upp i 

olika kontrakt.763 

Att ett arbete upphandlats av flera olika upphandlande enheter är i sig inte en 

relevant faktor när det gäller att avgöra frågan om ett arbete kan delas upp i flera 

separata kontrakt. Detsamma gäller för utförarsidan. Det faktum att ett arbete 

svårligen kan utföras av ett enda företag gör inte att kontraktet, av den 

anledningen, får delas upp i flera upphandlingar.764  

5.5 Avtalens klassificering 

Ett avtal om anskaffning innebär ofta inga större problem vad gäller hur avtalet 

ska klassificeras. Är det fråga om exempelvis varuanskaffning eller en 

byggentreprenad som upphandlande myndighet vill företa så är det tydligt hur 

avtalet ska klassificeras och därmed också om upphandlingsregleringen är 

tillämplig och, i så fall, vilken reglering som ska användas. När det gäller 

byggentreprenader framgår av 1 kap. 2 och 4 §§ och 5 kap. 1 § LOU att dessa ska 

upphandlas så snart de överstiger det tröskelvärde som fastställts av 

 
762 Mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, p. 26.  
763 Mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, p. 58–70, se även Arrowsmith, 2014,  

s. 402–403. 
764 Mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, p. 42–44. 
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kommissionen. För ett avtal som tveklöst innebär en byggentreprenad och som 

tydligt överstiger tröskelvärdet är det således även klart att det ska upphandlas.  

Mer invecklat blir det om avtalen består av olika delar som hör hemma under 

olika regleringar eller där vissa delar av avtalet helt faller utanför 

upphandlingsregleringens tillämpningsområde. Det blandade avtalet måste då 

prövas mot de definitioner som finns i regleringen och såväl frågor om hur själva 

prövningen ska göras som hur definitionerna ska förstås behöver besvaras.  

Vid markexploateringar är det inte ovanligt att avtalen är blandade och består 

av många olika delar. Som konstaterats i avsnittet om det allmännas markaffärer 

och statsstöd är de rena markförvärven undantagna från upphandlingsreglernas 

tillämpningsområde men när avtalen är blandade och innehåller moment av 

byggande kommer prövningen att bli mer invecklad. Av särskilt intresse vid 

markexploateringar blir därför dels vad som ryms under undantaget i 3 kap. 19 § 

LOU alternativt artikel 10 a LOU-direktivet, som riktar in sig särskilt på kontrakt 

som avser förvärv och hyra av fastigheter och närliggande avtalstyper, dels hur 

definitionen av byggentreprenadkontrakt i 1 kap. 9 § LOU alternativt artikel 2.1.6 

i LOU-direktivet ska förstås. Undantagen för förvärv och hyra av fastighet i  

3 kap. 19 § LOU och artikel 10 a i LOU-direktivet behandlas i avsnitt 5.7 nedan. 

När det gäller att avgöra om ett avtal faller inom tillämpningsområdet för 

LOU eller om det ska sorteras in under undantagen, finns viss vägledning i EU-

rättslig praxis och i LOU-direktivet. EU-domstolen har i ett antal fall haft att ta 

ställning till frågor om avtals klassificering.  

En inledande fråga är huruvida klassificeringen av avtal är en fråga som ska 

avgöras på EU-rättslig nivå eller om EU-domstolen är bunden av hur parter och 

nationella organ klassificerat avtalet. Frågan har prövats av EU-domstolen som, 

i ett antal fall, kommit fram till att klassificeringen av denna typ av avtal är en 

fråga för unionsrätten och därmed att parternas klassificering och nationell rätt 

inte är relevant för bedömningen.765 

Ett naturligt nästa led att fråga sig hur klassificeringen går till och alltså vad 

som är avgörande vid prövningen.  

5.5.1 Avtalets delbarhet 

Vid EU-domstolens prövning av blandade avtal har en första fråga varit om 

avtalen varit delbara eller om de måste prövas som en helhet.  

 
765 Se exempelvis mål C-264/03, Kommissionen mot Frankrike, p. 36, mål C-220/05, Auroux, p. 

40 och mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p 54. 
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I målet C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, var huvudfrågan mer 

inriktad mot avtalets huvudsakliga syfte och hur den frågan skulle avgöras.  Målet 

rörde ett blandat avtal med byggnadsarbeten i form av uppförande av byggnader 

och hyra av dessa byggnader. EU-domstolen kom vid sin prövning fram till att 

de olika delarna av avtalet var odelbara. Domstolen baserade sin uppfattning på 

omständigheterna i målet och lade begränsad vikt vid parternas avsikt och hur 

själva affären lagts upp av parterna. Det huvudsakliga skälet till att domstolen 

menade att avtalet var odelbart var att avtalet om uppförandet av byggnaderna 

inte skulle ha någon mening utan hyresdelen i avtalet och att hyresavtalet i sin tur 

inte hade någon fristående betydelse om inte byggnaderna kom att uppföras i 

enlighet med byggnadsavtalet. Eftersom domstolen fann att avtalet inte kunde 

delas upp kom prövningen därmed att omfatta hela transaktionen och inriktas på 

vad som var det huvudsakliga syftet med den.766  

I de förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki, var det 

fråga om ett kontrakt som innehöll en aktieöverlåtelse, drift av kasino och vissa 

bygg- och anläggningsarbeten. Med aktieöverlåtelsen följde rätten att utse 

majoriteten av styrelsen i bolaget. Kontraktet ingick som en del i en privatisering 

av delar av ett offentligt kasinoföretag och hade beslutats på nationell nivå. 

Domstolen konstaterade att omständigheterna var sådana att det var nödvändigt 

att ingå avtalet med en enda motpart som hade både ekonomisk kapacitet att 

köpa aktierna och erfarenhet av att driva kasino. Avtalet befanns därmed odelbart 

och transaktionen skulle prövas som en helhet. Den fortsatta prövningen kom 

då att rikta in sig på avtalets huvudsakliga syfte.767 

Fallet har kritiserats och huruvida det idag kan anses vägledande har 

ifrågasatts.768 Det som uppfattas som tveksamt i målet är avsaknaden av mer 

utförlig motivering till EU-domstolens uppfattning att de olika delarna i avtalet 

inte kunde skiljas åt. Efter att ha hänvisat till handlingarna i målet, det vill säga 

de handlingar som parterna upprättade i samband med affären, konstaterade 

domstolen att det av dessa framgick att det var nödvändigt att avtalet ingicks med 

en enda entreprenör och därmed skulle anses utgöra en odelbar enhet. Det 

avgörande i målet kom därmed till stora delar att vara hur parterna själva lagt upp 

affären och något längre resonemang avseende delbarheten eller om hur 

delbarheten skulle utredas gjordes inte vid prövningen.769 

 
766 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 28–29. 
767 De förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki, p. 47–54. 
768 Se Arrowsmith, 2014, s. 550. 
769 De förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki, p. 52–54. 
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En kort tid efter Club Hotel Loutraki-målet kom mål C-215/09, Mehiläinen 

Oy. Här blev resultatet ett annat, vilket får sägas ha medfört att tyngdpunkten 

förskjutits från att utgå från hur parterna lagt upp avtalet, i enlighet med Club 

Hotel Loutraki, till en mer objektiv prövning där domstolen har fört ett mer 

utförligt och självständigt resonemang när frågan om delbarhet avgjorts.770 Målet 

rörde inte markexploateringsfrågor men är belysande vad gäller blandade avtal 

och delbarhet.  

Uleåborgs stadsfullmäktige beslutade att tillsammans med en privat 

samarbetspart bilda ett gemensamt aktiebolag. Bolaget skulle tillhandahålla 

företagshälsovård och avsikten var att det skulle rikta sig mot den privata 

marknaden. Bolaget skulle, under en inledande period, huvudsakligen sköta 

lagstadgad företagshälsovård åt de bildande parterna. För Uleåborgs stad var 

denna inledande period fyra år under vilken staden åtog sig att köpa in 

företagshälsovården från det nybildade bolaget. Båda parterna förde över sina 

befintliga enheter för företagshälsovård till det nybildade bolaget i form av 

apportegendom.771 

I målet påpekade EU-domstolen att själva bildandet av det gemensamma 

företaget inte omfattades av LOU-direktivet men att upphandlingsreglerna trots 

det kunde vara tillämpliga vid tilldelningen av kontraktet för företagshälsovård. 

En förutsättning för att kunna tillämpa upphandlingsregleringen på den delen av 

avtalet var att den kunde avskiljas från övriga delar. Uleåborgs stad menade här 

att delarna inte var möjliga att skilja åt. EU-domstolen påpekade att parternas 

uppfattning i frågan om delbarhet inte var avgörande, utan att bedömningen 

skulle grunda sig på sakliga omständigheter.772  

En av de omständigheter som EU-domstolen menade talade för att en delning 

av avtalet var möjligt var att Uleåborgs stad hade uttryckt avsikten att efter de 

inledande fyra åren upphandla företagshälsovård för sina anställda. EU-

domstolen menade att det gav stöd för slutsatsen att denna del var möjlig att 

avskilja från resten av avtalet. Vidare hade det gemensamma företaget redan varit 

i drift ett par år vid prövningen utan att delen om företagshälsovård ingick. 

Domstolen menade att även den omständigheten var ett relevant tecken på att 

den delen av avtalet gick att avskilja från övriga. EU-domstolen menade därför 

att det inte gick att slå fast att det aktuella avtalet måste ingås med en enda 

samarbetspart utan att avtalet om företagshälsovård gick bra att skilja från övriga 

 
770 Se Arrowsmith, 2014, s. 551. 
771 Mål C-215/09, Mehiläinen Oy, p. 17–20. 
772 Mål C-215/09, Mehiläinen Oy, p. 33–39. 
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delar av avtalet. Upphandlingsreglerna blev därmed tillämpliga på avtalet om 

företagshälsovård.773 

I motsats till fallet Club Hotel Loutraki gjorde EU-domstolen, i Mehiläinen 

Oy, en mer grundlig prövning av huruvida affären kunde delas upp i flera avtal. 

Domstolen menade att parternas uppfattning om delbarheten av ett avtal måste 

stödjas av mer objektiva bevis som talar för att alla delar i affären behöver 

rymmas i ett avtal. Vid prövningen fann domstolen att de bevis Uleåborgs stad 

åberopat för att styrka att avtalet skulle ingås med en part var otillräckliga.774  

Av den delvis motsägelsefulla praxisen från EU-domstolen vad gäller avtals 

delbarhet kan inte dras någon annan slutsats än att rättsläget inte är helt klart i 

denna fråga. Vad som dock framstår som klart är att det inte är avgörande för 

prövningen vilken parternas egen uppfattning om delbarheten varit eller att 

parterna utgått från att avtalet inte var delbart när affären gjordes upp. För att 

domstolen ska komma fram till att ett avtal inte är delbart måste parternas 

uppfattning stödjas av objektiva bevis. Vad som mer exakt är avgörande för 

delbarheten och varför utgången i de två målen blev så olika trots att det bara 

skiljde drygt sju månader mellan domarna är det svårt att peka ut.775 2014 års 

LOU-direktiv ansluter till den senare praxisen avseende delbara och odelbara 

avtal och kan därmed sägas ytterligare minska betydelsen av Club Hotel Loutraki-

målet i den delen.776 

I 2014 års LOU-direktiv har delbara och odelbara kontrakt reglerats i artikel 3. 

Regleringen tar sikte på såväl blandade kontrakt innehållande anskaffningar som 

alla omfattas av LOU-direktivet, som upphandlingar som innehåller delar som 

omfattas av direktivet och delar som omfattas av andra regler. I artikel 3.3 

regleras delbarhet av blandade avtal. Skulle ett avtal objektivt sett vara delbart 

hänvisas till artikel 3.4 som innebär att upphandlande myndighet får välja att 

tilldela separata kontrakt för de olika delarna eller tilldela ett enda kontrakt för 

hela upphandlingen. Om upphandlande myndighet väljer att dela upp 

upphandlingen i separata kontrakt ska myndigheten också besluta vilka regler 

som ska gälla för de enskilda avtalen. Valet ska göras efter vad syftet med 

respektive del är. Att notera är att det i artikeln görs klart att delbarheten ska 

avgöras genom en objektiv prövning. 

I skälen till LOU-direktivet utvecklas hur delbarheten av blandade kontrakt 

ska avgöras. Klargörandet anges vara nödvändigt eftersom upphandlande 

 
773 Mål C-215/09, Mehiläinen Oy, p. 43–46. 
774 Mål C-215/09, Mehiläinen Oy, p. 39–46. 
775 Se även Brown, 2011, NA72–73 och Arrowsmith, 2014, s. 551–552. 
776 Se Arrowsmith, 2014, s. 554. 
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myndighet har att avgöra om ett avtal är delbart eller om, för det fall myndigheten 

inte finner det delbart, förfarandet ska styras av vad som är det huvudsakliga 

syftet med avtalet. Vidare anges att klargörandet ska baseras på relevant 

rättspraxis från EU-domstolen.777  

I linje med vad som framkommit i domstolens praxis ovan betonas i skälen 

att upphandlande myndighets uttryckliga eller presumerade avsikt avseende 

avtals delbarhet inte är tillräckligt utan att bedömningen bör grunda sig på sakliga 

bevis som slår fast att det är nödvändigt och motiverat att använda ett odelbart 

avtal. Som exempel anges en situation där en byggnad uppförs som delvis 

kommer att användas av upphandlande myndighet och delvis kommer att drivas 

som en koncession för parkeringsplats för allmänheten. Avslutningsvis framhålls 

i skälen att behovet att reglera en affär i ett odelbart avtal kan vara såväl tekniska 

som ekonomiska.778  

Om upphandlande myndighet istället väljer att upphandla de olika delarna i 

ett enda kontrakt ska, enligt artikel 3.4 andra stycket, LOU-direktivet tillämpas 

om inte särskilda undantag finns. Detta gäller oavsett värdet av de delar som 

skulle omfattats av andra regler. 

Tillämpningen förutsätter, enligt artikel 3.4 tredje stycket, att den del som 

omfattas av LOU-direktivet uppskattas ha ett värde som uppgår till minst det 

relevanta tröskelvärdet. 

Kan de olika delarna inte särskiljas hänvisas i artikel 3.3 LOU-direktivet till 

artikel 3.6 istället. I enlighet med den punkten ska ett blandat kontrakt som 

objektivt sett inte kan delas upp klassificeras på grundval av huvudsyftet med 

kontraktet. 

Motsvarande reglering av blandad upphandling och delbara kontrakt finns i 

2 kap. LOU. 

5.5.2 Avtalets huvudsyfte 

Om EU-domstolen kommer fram till att ett blandat avtal inte är delbart kommer 

prövningen, i nästa steg, rikta in sig på hur ett avtal ska klassificeras när det ska 

prövas som en helhet trots att det innehåller olika delar. 

Blandade avtal som ska bedömas upphandlingsrättsligt kan förstås 

förekomma utan inslag av byggentreprenad. Skulle det röra sig om ett avtal med 

inslag av både varuköp och exempelvis installationsarbeten kommer avtalet att 

 
777 Se skäl 11, stycke 1 i LOU-direktivet. 
778 Se skäl 11, stycke 2 i LOU-direktivet. 
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klassificeras efter den så kallade överviktsprincipen, det vill säga efter vilken del 

av avtalet som är värt mest. Är varudelen den ekonomiskt dominerande delen 

blir avtalet klassificerat som varuköp i enlighet med 2 kap. 21 § LOU.779 

Överviktsprincipen finns även med i LOU-direktivet som i artikel 3.2 andra 

stycket anger att blandade kontrakt bestående av tjänster som hör hemma under 

olika reglering eller bestående av tjänster och varor ska klassificeras utifrån den 

del som har det högsta uppskattade värdet. 

När det gäller blandade avtal med inslag av byggentreprenad följer av  

2 kap. 2 § LOU och artikel 3.2 första stycket LOU-direktivet att vid blandade 

kontrakt där byggentreprenad ingår som en del ska de bestämmelser som 

karakteriserar huvudföremålet för upphandlingen tillämpas. Stadgandet 

överensstämmer med och avser kodifiera tidigare EU-rättslig praxis på området 

som slagit fast att överviktsprincipen inte ska användas utan att det istället är 

avtalets huvudsakliga syfte som avgör klassificeringen.780  

Nedan kommer särskilt fokus att läggas på frågan om gränsdragningen vid 

förvärv, hyra och byggentreprenad där även relevant praxis analyseras. Som ett 

exempel på domstolens prövning vad gäller blandade avtal och huvudsakligt syfte 

kan ett kort referat av mål C-331/92, Gestión Hotelera tjäna.781   

Fallet rörde ett avtal med tre delar, dels drift av casino, dels drift av hotell och 

dels även vissa byggnadsarbeten. För byggnadsarbetena fanns, i avtalen, varken 

någon närmare beskrivning av vad som avsågs med byggnadsarbetena eller vad 

ersättningen för dessa skulle vara. Domstolen menade att byggnadsarbetena var 

en biförpliktelse och att avtalets huvudsakliga syfte var drift av casino och 

hotell.782 

Även i senare praxis har fastställande av avtalets huvudsakliga syfte varit i 

fokus när EU-domstolen haft att bedöma hur blandade avtal ska klassificeras. I 

såväl Auroux783 som i Kommissionen mot Tyskland784 och Club Hotel 

Loutraki785 var EU-domstolens prövning inriktad på att fastställa avtalens 

huvudsakliga syfte. 

I Kommissionen mot Tyskland hade parterna benämnt huvudkontraktet som 

ett hyresavtal. EU-domstolen konstaterade dock att uppförandet av de 

 
779 Se Sundstrand, 2015, s. 52. 
780 Se skäl 11 i LOU-direktivet. För praxis se exempelvis mål C-536/07, Kommissionen mot 

Tyskland, p. 61. 
781 Mål C-331/92, Gestión Hotelera. 
782 Mål C-331/92, Gestión Hotelera, p. 24–26. 
783 C-220/05, Auroux, p. 37. 
784 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 54–57. 
785 De förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki, p. 48. 
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byggnadsverk som skulle förhyras inte hade inletts när avtalet ingicks och att det 

omedelbara syftet med avtalet därför inte kunde vara uthyrning. EU-domstolen 

menade också att de belopp som skulle utgå som ersättning för 

byggentreprenaden respektive hyran inte heller var en avgörande faktor för att 

avgöra hur avtalet skulle klassificeras. I huvudkontraktet hade Staden Köln 

lämnat mycket detaljerade specifikationer för uppförandet av mässhallarna som 

följdes vid byggandet. Domstolen konstaterade därför att det huvudsakliga syftet 

med avtalet var byggentreprenaden och att denna borde ha upphandlats i enlighet 

med gällande direktiv.786  

5.6 Upphandlingsförfaranden på LOU-området 

När frågan om upphandlingsregleringens tillämplighet har bedömts blir nästa 

fråga för en upphandlande myndighet vilket förfarande som ska användas. För 

att främja konkurrensen på upphandlingsområdet är huvudregeln att 

anskaffningar genom upphandling ska vara offentliga. Upphandlingsregleringen 

medger dock andra förfaranden under vissa omständigheter. 

Som nämnts tidigare är upphandlingsförfarandena i Sverige reglerade i samma 

lagar oavsett om de är över eller under tröskelvärdena. Det som skiljer är var i 

lagen regleringen återfinns och även detaljer i själva förfarandet. De allmänna 

principer som gäller vid upphandlingar är, enligt 4 kap. 1 § LOU, tillämpliga på 

alla upphandlingar oavsett om de ligger över eller under aktuellt tröskelvärde.787  

När det gäller tillämpningen av den EU-rättsliga regleringen i LOU-direktivet 

kommer tröskelvärdet att vara av större betydelse. Ligger värdet av ett avtal under 

aktuellt tröskelvärde medför det att LOU-direktivet inte blir tillämpligt. 

Upphandlingar som faller utanför direktivets tillämpningsområde kommer 

oavsett detta, under förutsättning att tilldelningen har ett bestämt 

gränsöverskridande intresse, att träffas av de allmänna EU-rättsliga principer som 

behandlats ovan.788 

På LOU-området anges i 6 kap. 1 § LOU sex olika upphandlingsförfaranden 

nämligen: (1) öppet förfarande, (2) selektivt förfarande, (3) förhandlat förfarande 

med föregående annonsering, (4) förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering, (5) konkurrenspräglad dialog, och, (6) förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap. 

 
786 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 53–64. 
787 Se avsnitt 5.2 för en grundlig genomgång av de allmänna principer som är tillämpliga vid 

upphandling. 
788 Sundstrand, 2012, s. 140–142. 
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De förfaranden som LOU föreskriver är i överensstämmelse med de 

förfaranden som finns i LOU-direktivet. I artikel 26.1 i LOU-direktivet 

föreskrivs att de förfaranden som anges i direktivet ska användas och därmed 

lämnas inte någon möjlighet att på det nationella området använda ytterligare 

upphandlingsförfaranden. Detta har också bekräftats av EU-domstolen i tidigare 

praxis.789 

Valet av förfarande har varit föremål för prövning av EU-domstolen. När 

upphandlande myndighet valt ett förfarande följer av domstolens praxis att 

myndigheten har att hålla sig till det förfarandet och de regler som följer med det 

fram till dess att kontraktet tilldelats en anbudsgivare.790 Skulle upphandlande 

myndighet ha bestämt ett förfarande för att senare inse att det inte var det mest 

lämpliga, har myndigheten möjlighet att avbryta förfarandet och göra en ny 

upphandling.791 Vid ett beslut att avbryta ett upphandlingsförfarande har EU-

domstolen i praxis pekat på att det, i avsaknad av specifika bestämmelser 

angående avbrytande, är upphandlande myndighets skyldighet att följa 

grundläggande regler i fördraget och principen om förbud mot diskriminering på 

grund av nationalitet. Så länge som upphandlande myndighet har sakliga skäl till 

stöd för sitt beslut och beaktar grundläggande EU-rättsliga principer kan således 

ett inlett upphandlingsförfarande avbrytas.792  

I regleringen innan LOU-direktivet 2014 föreskrevs att öppet förfarande och 

selektivt förfarande skulle användas och dessa var alltså att se som 

huvudförfaranden. Den regleringen har nu utgått, vilket innebär att 

upphandlande myndighet har att välja mellan alla de förfaranden som finns. I 

likhet med vad som gällde innan 2014 får dock det öppna och det selektiva 

förfarandet alltid användas och övriga förfarande bara om särskilt angivna 

förutsättningar är uppfyllda.793 

En grundläggande förutsättning för att kunna främja en effektiv konkurrens 

genom offentlig upphandling är att potentiella anbudsgivare inom hela EU bjuds 

in att delta med anbud. Offentliggörandet av den upphandling som 

upphandlande myndighet eller enhet vill göra blir avgörande för att intresserade 

anbudsgivare ska kunna delta. Huvudregeln är därför, enligt 10 kap. 1 och 2 §§ 

LOU, att upphandlande myndigheter och enheter ska annonsera när de avser att 

tilldela ett kontrakt.  

 
789 Mål C-299/08, Kommissionen mot Frankrike, p. 29. 
790 Mål C-87/94, Kommissionen mot Belgien, (Wallonska bussarna), p. 35. 
791 Rosén Andersson med flera, 2015, s. 238. 
792 Mål C-92/00, Hospital Ingenieure, p. 47 och mål C-244/02, Kauppatalo Hansel, p. 36. 
793 Proposition 2015/16:195, s. 494. 
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På LOU-området finns möjlighet till offentliggörande i tre olika skeden i 

processen. Det första är genom en förhandsannons. Denna är som huvudregel 

frivillig för den upphandlande myndigheten. Nästa skede är själva 

offentliggörandet av anbudsinfordran, där upphandlande myndighet eller enhet 

informerar om att den har för avsikt att tilldela kontrakt, ingå ramavtal eller 

tilldela en koncession. Den avslutande åtgärden under offentliggörande och 

annonsering är efterannonsen som går ut på att offentliggöra 

upphandlingsresultatet.  

För att offentliggörandet ska fylla syftet att möjliggöra för fler leverantörer att 

delta i upphandlingen behöver viss tid gå från annonsering till dess att anbuden 

ska vara inne. På LOU-området regleras tidsfristerna i 11 kap. LOU. 

5.6.1 Öppet förfarande 

I det öppna förfarandet, 6 kap. 2 § LOU, är det öppet för alla leverantörer att 

lämna anbud efter det att upphandlande myndighet infordrat anbud. 

Upphandlande myndighet kan därmed inte begränsa antalet intressenter.  

Någon förhandling med anbudsgivare kan inte upphandlande myndighet ägna 

sig åt i det öppna förfarandet men det finns möjlighet att, i enlighet med 12 kap. 

11 § LOU, begära att anbudsgivare kompletterar, förtydligar eller färdigställer 

information eller dokumentation som behövs. 

5.6.2 Selektivt förfarande 

Det selektiva förfarandet i 6 kap. 3 § LOU innehåller två faser. Först får alla 

leverantörer ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som 

upphandlande myndighet begärt för att göra urvalet. Myndigheten kommer efter 

urval att bjuda in vissa anbudssökanden och endast dessa får lämna anbud. 

Möjligheten att begränsa antalet anbudssökande är styrt såtillvida att antalet 

inbjudna, enligt 4 kap. 7 § LOU, ska vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv 

konkurrens där fem stycken är specificerat som minsta antal. 

Vad gäller kontakter med anbudssökanden är det, liksom vid det öppna 

förfarandet, förbjudet med förhandlingar. För kompletteringar, förtydliganden 

och liknande gäller även här reglerna i 12 kap. 11 § LOU. 

5.6.3 Förhandlat förfarande med föregående annonsering 

Det förhandlade förfarandet med föregående annonsering i 6 kap. 4 § LOU, 

inleds på samma sätt som det selektiva förfarandet och består alltså inledningsvis 
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av samma två faser. Först får leverantörerna ansöka om att få delta genom att 

lämna de uppgifter som upphandlande myndighet begärt för att göra urvalet. 

Därefter gör upphandlande myndighet ett urval och bjuder in vissa 

anbudssökanden som då får lämna anbud. I motsats till det selektiva förfarandet 

följer dock här en tredje fas där upphandlande myndighet, med utgångspunkt i 

lämnade anbud, förhandlar med anbudsgivare. Precis som vid selektivt 

förfarande är möjligheten att begränsa antalet anbudssökande styrt såtillvida att 

antalet inbjudna ska vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens men 

här är minsta antal, enligt 4 kap. 7 § LOU, satt till tre anbudssökande. 

I 6 kap. 5 och 6 §§ LOU regleras när det förhandlade förfarandet med 

föregående annonsering får användas. I första hand är det fyra olika situationer 

som avses. Situation ett och två är när den upphandlande myndighetens behov 

inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar eller när föremålet 

för kontraktet inbegriper formgivning eller innovativa lösningar.  

Den tredje situationen tar sikte på är när kontraktet inte kan tilldelas utan 

föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter som avser 

kontraktets art, komplexitet eller rättsliga och ekonomiska utformning eller på 

grund av riskerna i anslutning till dessa. 

Slutligen anges som en fjärde situation när den upphandlande myndigheten 

inte med tillräcklig precision kan utarbeta tekniska specifikationer med 

hänvisning till en standard, europeisk teknisk bedömning, gemensam teknisk 

specifikation eller teknisk referens. 

I 6 kap. 6 § LOU anges dessutom att det förhandlade förfarandet med 

föregående annonsering får användas om de anbud som lämnats vid ett öppet 

eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte acceptabla. 

EU-domstolen har prövat det förhandlade förfarandet med föregående 

annonsering i mål C-561/12, Nordecon. I målet hade det estniska vägverket inlett 

ett förhandlat förfarande med föregående annonsering avseende anläggande av 

väg. I förfrågningsunderlaget hade angetts att mittremsan på vägsträckan skulle 

vara 13,5 meter bred på en viss del och 6 meter bred på en annan del. I ett av 

anbuden föreslogs istället 6 meters bredd på mittremsan för hela sträckan. Det 

estniska vägverket föreslog då att alla anbudsgivare skulle ändra sina anbud till 

6 meters bredd och kom senare att anta budet från det bolag som initialt 

föreslagit 6 meters bredd.794  

Tilldelningen överklagades och den fråga som EU-domstolen fick att besvara 

var huruvida det var tillåtet för en upphandlande myndighet att förhandla med 

anbudsgivarna om anbud som inte uppfyller de bindande kraven i 

 
794 Mål C-561/12, Nordecon, p. 12–17. 
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förfrågningsunderlaget. Domstolen kom fram till att bindande villkor i 

meddelandet om upphandling inte skulle fylla någon som helst funktion om 

upphandlande myndighet kunde förhandla även om anbud som inte uppfyllde 

de bindande kraven. Slutsatsen blev således att det inte var tillåtet att förhandla 

om anbud som inte uppfyllde bindande krav i förfrågningsunderlaget.795 

Att förhandling om minimikraven är otillåtet är uttryckligen reglerat i  

6 kap. 8 § LOU. 

5.6.4 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

Det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering skiljer sig tydligt från 

de tre förfaranden som presenterats ovan just genom att det inte offentliggörs 

och därmed inte uppfyller de vanliga kraven på konkurrensutsättning och 

transparens.796 Om förutsättningar finns för att tillämpa det förhandlade 

förfarandet utan annonsering anges, i 19 kap. 7 § LOU, att direktupphandling får 

användas. 

Uppräkningen av de olika situationer där förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering får användas är uttömmande, vilket också bekräftats i 

EU-domstolens praxis. I målet C-84/03, Kommissionen mot Spanien, var EU-

domstolen tydlig med att det förhandlade förfarandet utan föregående 

annonsering ska ses som ett undantag, att uppräkningen är uttömmande och att 

medlemsstaterna inte får föreskriva att förfarandet får användas i andra fall än de 

som anges i direktiven.797 I skälen till LOU-direktivet påtalas också att 

förfarandet har en skadlig effekt på konkurrensen, att det därför bara bör 

användas under mycket exceptionella omständigheter och att upphandlande 

myndighet som åberopar undantaget bör motivera varför det inte finns några 

rimliga alternativ.798 

I linje med direktiv och praxis reglerar LOU de situationer som medger att ett 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering används. Uppräkningen 

inleds i 6 kap. 12 § LOU med (1) situationen att en upphandlande myndighet 

tidigare använt ett öppet eller selektivt förfarande men där det inte gett utfall i 

form av lämpliga anbudsansökningar eller anbud. Med olämplig anbudsansökan 

menas, enlig 6 kap. 13 § LOU, att leverantören ska eller kan uteslutas enligt LOU 

eller att denne inte uppfyller urvalskriterierna som upphandlande myndighet 

 
795 Mål C-561/12, Nordecon, p. 33–39. 
796 Se Arrowsmith, 2014, s. 1061. 
797 Mål C-84/03, Kommissionen mot Spanien, p. 47–48, se även Arrowsmith, 2014, s. 1062. 
798 Se skäl 50, stycke 1 och 2 i LOU-direktivet. 
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fastställt. Av samma paragraf följer att ett anbud är olämpligt om det inte utan 

väsentliga ändringar kan tillgodose de krav upphandlande myndighet ställt upp. 

Nästa situation när förfarandet får användas är (2) när det som ska upphandlas 

endast kan tillhandahållas av en viss leverantör. I 6 kap. 14 § LOU anges tre olika 

omständigheter där bara en leverantör kan tillhandhålla det som ska upphandlas. 

Den första är att syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt 

konstverk eller en unik konstnärlig prestation. Nästa omständighet är om det av 

tekniska skäl inte finns någon konkurrens. Slutligen anges som en tredje 

omständighet när en leverantör skyddas av ensamrätt. 

Undantaget av konstnärliga skäl har prövats av HFD som betonat att det 

måste röra sig om situationer där upphandlande myndighet anger omständigheter 

som gör undantaget tillämpligt genom att konkretisera uppdraget. Ett allmänt 

presenterat uppdrag räcker inte för att undantaget ska bli tillämpligt.799  

För markexploateringssituationer är undantaget från offentliggörande med 

hänvisning till tekniska skäl av särskilt intresse och det analyseras därför närmare 

i avsnitt 5.8.1.  

Synnerlig brådska (3) är enligt 6 kap. 15 § LOU också en situation där 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas om brådskan 

orsakas av omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses 

av den upphandlande myndigheten. Detta under förutsättning att det är absolut 

nödvändigt att tilldela kontraktet. 

Olika aspekter av undantaget för synnerlig brådska har prövats av EU-

domstolen. Beträffande just brådskan har domstolen i mål C-126/03, 

Kommissionen mot Tyskland, slagit fast att synnerlig brådska inte föreligger om 

upphandlingen hade kunnat genomföras genom ett offentliggjort påskyndat 

förfarande.800 Att hänvisa till synnerlig brådska när upphandlande myndighet 

hade kunnat inleda förfarandet tidigare, och på så sätt undvika tidsnöd, har också 

underkänts av EU-domstolen.801 

När det gäller frågan om omständigheterna som orsakat brådskan kan 

tillskrivas eller borde ha förutsetts av upphandlande myndighet har EU-

domstolen behandlat den i målet C-318/94, Kommissionen mot Tyskland. I 

målet hade upphandlande myndighet ansökt om muddring av en flodsträcka 

eftersom en fraktbåtstillverkare i regionen fått en stor order på mer djupgående 

fartyg. När beslutande myndighet avslog ansökan om muddring använde 

upphandlande myndighet därefter ett förfarande utan annonsering för att 

 
799 RÅ 2009 not. 134 och Rosén Andersson med flera, 2015, s. 258. 
800 Mål C-126/03, Kommissionen mot Tyskland, p. 22–23. 
801 Mål C-394/02, Kommissionen mot Grekland, p. 44. 
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upphandla tillfälliga åtgärder som kunde lösa problemet. Upphandlande 

myndighet hänvisade till synnerlig brådska och att avslaget var en oförutsedd 

omständighet. EU-domstolen godkände inte argumenten från upphandlande 

myndighet utan menade att ett avslag på ett tillståndsbeslut inte var en sådan 

oförutsebar omständighet som avses i undantagsregeln utan att ett eventuellt 

avslag måste tas i beräkning.802 

Även i svensk domstol har synnerlig brådska prövats. I mål HFD 2017 ref. 66 

var frågan om ett regeringsbeslut som innebar att en myndighet inom en snäv 

tidsram skulle göras funktionsduglig innebar att undantaget för synnerlig brådska 

kunde tillämpas. HFD menade att, även om regeringens beslut satte press på 

starten av den nya myndigheten så kunde inte det beslutet ses som en sådan 

oförutsedd omständighet som gjorde att normala upphandlingsförfaranden 

kunde frångås.803  

Slutligen har EU-domstolen inte närmare belyst kravet på att det ska vara 

absolut nödvändigt att tilldela kontraktet. En utgångspunkt här kan antagligen 

tas i skäl 41 till LOU-direktivet och de hänsyn som anges där. Det rör sig bland 

annat om åtgärder som behövs för att skydda allmän ordning, allmän moral, 

allmän säkerhet och allmän hälsa.804  

När det gäller upphandling av varor finns i 6 kap. 17 § LOU några 

omständigheter (4) där upphandling kan genomföras utan föregående 

annonsering. Varor som framställts endast för forsknings-, experiment- eller 

utvecklingsändamål är en grupp som är undantagen under förutsättning att 

kontraktet inte syftar till vinst eller påverkar efterföljande kontraktstilldelning. 

Kompletterande leveranser undantas också under vissa förutsättningar. En tredje 

grupp varor är sådana som noteras och omsätts på en råvarumarknad. Slutligen 

undantas också varor som går att anskaffa till särskilt förmånliga villkor på grund 

av leverantörs upphörande, konkurs eller liknande. 

Av större intresse vid markexploateringar är undantaget (5) för tidigare 

tjänster eller byggentreprenader enligt 6 kap. 18 § LOU. Här finns en möjlighet 

för upphandlande myndighet att, under vissa förutsättningar, använda förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering. Dessa förutsättningar analyseras 

närmare nedan i avsnitt 5.8 om direktupphandling vid markexploatering. 

Det sista undantaget (6) i LOU som möjliggör användning av förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering regleras i 6 kap. 19 § och avser 

tjänstekontrakt som följer på en projekttävling. Projekttävlingar kan vara 

 
802 Mål C-318/94, Kommissionen mot Tyskland, p. 15–19. 
803 HFD 2017 ref. 66. 
804 Se Arrowsmith, 2014, s. 1073–1074 och Rosén Andersson med flera, 2015, s. 260–261. 
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intressanta vid markexploateringsprojekt men de studeras inte närmare inom 

ramen för detta arbete.  

5.6.5 Konkurrenspräglad dialog 

Den konkurrenspräglade dialogen i 6 kap. 20 § LOU innehåller, på samma sätt 

som det selektiva förfarandet och det förhandlade förfarandet med föregående 

annonsering, två faser. Först får leverantörerna ansöka om att få delta genom att 

lämna de uppgifter som upphandlande myndighet enligt annonsering begärt för 

att göra urvalet. Därefter gör upphandlande myndighet ett urval och bjuder in 

vissa anbudssökanden som då får delta i dialogen. Antalet inbjudna 

anbudssökande måste även här vara tillräckligt stort för effektiv konkurrens och 

får inte, enligt 4 kap. 7 § LOU, vara färre än tre stycken. 

Dialogen syftar, enligt 6 kap. 21 § LOU, till att identifiera och definiera hur 

upphandlande myndighets behov bäst kan tillgodoses genom diskussioner med 

utvalda deltagare. Den konkurrenspräglade dialogen får användas i samma 

situationer som det förhandlade förfarandet med föregående annonsering och 

hänvisning sker därför till regleringen i 6 kap. 5 och 6 §§ LOU. 

Konkurrenspräglad dialog infördes 2010 i ÄLOU och var då uttryckligen till 

för särskilt komplicerade kontrakt då ett öppet eller selektivt förfarande ansågs 

otillräckligt. I nuvarande reglering finns inte det uttryckliga kravet på särskilt 

komplicerade kontrakt kvar men motsvarande upphandlingssituationer regleras i 

6 kap. 5 § LOU som styr tillämpningen av den konkurrenspräglade dialogen. 

5.6.6 Innovationspartnerskap 

Även det nyaste upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap, 6 kap. 31 § 

LOU, inleds med två faser enligt det mönster som beskrivits ovan. De inbjudna 

anbudssökande får här lämna in anbud med forsknings- och innovationsprojekt. 

Antalet inbjudna anbudssökande måste även här vara tillräckligt stort för att 

effektiv konkurrens ska kunna åstadkommas och får inte vara färre än tre 

stycken. 

Förfarandet är, enligt 6 kap. 32 § LOU, tänkt för situationer när upphandlande 

myndighet har behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som den bedömer 

inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden. 
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5.7 Undantag vid förvärv eller hyra av fastighet 

Som tidigare konstaterats är rena förvärv eller hyra av fast egendom undantagna 

från upphandlingsregleringen. Undantaget är reglerat i 3 kap. 19 § LOU och 

innebär i korthet att LOU inte är tillämplig på kontrakt som avser förvärv av 

fastighet eller arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller annan 

rätt till fastighet. Det fastighetsbegrepp som används är, enligt 3 kap. 19 § LOU, 

samma som i jordabalken, med det tillägget att även en byggnad på ofri grund 

och tillbehör till denna byggnad omfattas av undantaget. 

I LOU-direktivet är undantaget för förvärv eller hyra av fastighet reglerat i 

artikel 10 a och innebär att offentliga tjänstekontrakt som avser förvärv eller hyra 

av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan 

egendom inte omfattas av direktivet. 

Syftet med att undanta förvärv och hyra av fast egendom angavs i det äldre 

LOU-direktivet vara att kontrakt för förvärv eller hyra av fast egendom hade 

särdrag som gjorde att reglerna för offentlig upphandling inte borde tillämpas. 

Med detta menades troligen att eftersom förvärv eller hyra av fastighet som regel 

avser viss specifik fastighet och att denna sällan är utbytbar mot någon annan 

fastighet är det inte meningsfullt att begära in anbud för köp eller hyra av andra 

fastigheter.805 

Att uppmärksamma är att det i undantagen i LOU finns ett par skillnader i 

jämförelse med direktivets formulering. Vad som avses med fast egendom har i 

den svenska regleringen utvecklats i ett separat stycke som inte har någon 

motsvarighet i direktivet. Anledningen till tillägget angavs, i propositionen till 

ÄLOU, vara att byggnader som tillhör annan än fastighetsägaren i svensk rätt 

anses utgöra lös egendom och de skulle därmed inte omfattas av undantaget om 

inte förtydligandet gjordes. Även tillbehör till sådan byggnad kom, efter 

påpekande från lagrådet, att särskilt regleras i ÄLOU för att även dessa skulle 

omfattas av undantaget.806 

I förarbetena till nuvarande LOU menade regeringen att det inte fanns skäl 

att utforma de nya reglerna på annat sätt än tidigare.807 

Den andra skillnaden är mer omdiskuterad och rör begreppet befintlig byggnad 

som är ett nyckelbegrepp i undantaget i artikel 10 a LOU-direktivet. Undantaget 

är genom begreppet begränsat såtillvida att det bara avser redan befintliga 

 
 805 Se skäl 24 direktiv 2004/18/EG, motsvarande skäl finns inte med i LOU-

direktivet, 2014/24/EU, och Rosén Andersson med flera, 2015, s. 59. 
806 Proposition 2006/2007:128, s. 290, se även Madell och Indén, 2010, s. 137. 
807 Proposition 2015/16:195, s. 403–404. 
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byggnader och uttrycket har som syfte att göra klart att byggnadsentreprenader 

inte omfattas av undantaget.808 

I LOU har inte begreppet befintlig byggnad tagits med. Frågan diskuterades 

inför införandet av ÄLOU men regeringens uppfattning var att situationer där 

begreppet befintlig byggnad skulle få betydelse var att anse som 

byggentreprenader och därmed redan omfattades av upphandlingsreglerna. Som 

det får förstås menade regeringen att uttrycket därför inte hade någon 

självständig betydelse och att det kunde utelämnas.809 

I propositionen till nu gällande LOU såg regeringen inte något skäl till att 

genomföra regeln på annat vis än tidigare och begreppet befintlig byggnad är 

därför fortfarande bara med i LOU-direktivet. Oavsett begreppets syfte, att 

klargöra att byggentreprenad inte omfattas av undantaget, menade regeringen att 

frågor om hur blandade kontrakt med både hyra och byggentreprenad skulle 

bedömas eller vad som utgjorde en byggentreprenad ytterst måste avgöras i 

rättstillämpningen.810  

Vad som avses med befintliga byggnader har dock av många ansetts som 

oklart och i behov av utredning eller förtydligande.811 Tydliga fall då undantaget 

är tillämpligt är när upphandlande myndighet, för sin verksamhet, söker upp en 

lämplig befintlig, det vill säga färdigställd, fastighet eller lokal som sedan köps 

eller hyrs.812  

Så snart något arbete för anpassning av byggnad eller fastighet görs eller om 

den inte är färdigställd aktualiseras dock frågan om den ska anses vara befintlig 

eller om de arbeten som utförs utgör en upphandlingspliktig byggentreprenad. 

Här kan frågan delas upp i två delar; dels byggnader under uppförande, dels 

ombyggnation.  

5.7.1 Byggnader under uppförande 

När det gäller byggnader som inte är färdigställda menade Konkurrensverket, i 

ett beslut från 2009, att uppförande av byggnad som görs enligt beställarens 

riktlinjer kommer att vara upphandlingspliktigt. Skulle byggnaden dock ha ett 

mer generellt användningsområde som även andra aktörer kan ha intresse av och 

 
808 Se proposition 2015/16:195, s. 404. 
809 Proposition 2006/2007:128, s. 290–291. 
810 Proposition 2015/16:195, s. 404. 
811 Se exempelvis Madell och Indén, 2010, s. 137, Rosén Andersson med flera, 2015, s. 63–68 

och Sundstrand, 2015, s. 64. 
812 Sundstrand, 2015, s. 65. 
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som inte planerats särskilt för den upphandlande myndigheten var 

Konkurrensverket av uppfattningen att undantagsregeln kan vara tillämplig 

under byggnationen.813  

Huruvida Konkurrensverkets uppfattning har stöd i EU-rättslig praxis har 

ifrågasatts.814 I mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, finns emellertid 

visst stöd för uppfattningen. EU-domstolen betonade i avgörandet att avtal med 

ekonomiska villkor som syftar till att leverantören ska uppföra byggnadsverk 

definitionsmässigt hör hemma under begreppet byggentreprenadkontrakt och 

därmed ska upphandlas. Domstolen pekade, som det centrala kriteriet, ut att 

byggnadsverket uppförs enligt krav som ställts upp av den upphandlande 

myndigheten.815 Skulle byggnationen ske utan särskilda anvisningar från den 

myndighet som avser att hyra, vilket i sig inte är särskilt troligt, utesluter inte 

domstolens uttalande att det skulle vara fråga om befintlig byggnad som därmed 

undantas från upphandlingsreglerna. 

I målet var det fråga om att använda det så kallade hyresundantaget. Även om 

det finns visst utrymme för tolkning av vad domstolen avsåg med att 

byggnadsverket skulle ha uppförts enligt krav som ställts upp av upphandlande 

myndighet, var domstolens uppfattning tydlig om möjligheten att använda 

undantaget. Eftersom uppförandet av byggnaden inte hade påbörjats när 

hyresavtalet träffades menade domstolen att hyresundantaget inte kunde 

tillämpas. Någon direkt anknytning till begreppet befintlig byggnad fanns dock 

inte utan målet handlade snarare om att bestämma huvudsyftet med avtalet. Om 

inte uppförandet av byggnaden påbörjats menade domstolen att avtalets 

huvudsyfte inte kunde vara hyra. Domstolen fann därmed att avtalets huvudsyfte 

var byggentreprenad och att upphandlingsreglerna skulle tillämpas.816 

Ett liknande resonemang förs i mål C-213/13, Impresa Pizzarotti, där det 

också var frågan om ett hyresavtal avseende byggnad som ännu inte uppförts. 

EU-domstolen menade att omständigheterna i fallet därmed var sådana att 

huvudsyftet med avtalet skulle anses vara uppförandet och inte hyresdelen av 

avtalet.817 Inte heller här knöt domstolen resonemanget till begreppet befintlig 

byggnad utan prövningen stannade vid vad som var huvudsyftet med avtalet. 

Generaladvokaten Wahl var i sitt förslag till avgörande i Impresa Pizzarotti 

tydlig med att det, enligt hans uppfattning, under inga omständigheter kunde vara 

så att ett byggnadsverk vars uppförande inte påbörjats kunde falla under 

 
813 Konkurrensverkets beslut 2009-09-09, Dnr 128/2009. 
814 Sundstrand, 2015, s. 65. 
815 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 55. 
816 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 56. 
817 Mål C-213/13, Impresa Pizzarotti, p. 42. 
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undantagsregeln för hyra av fast egendom. Wahl tog stöd för sin uppfattning i de 

grundläggande mål med unionslagstiftningen som finns på området, att 

undanröja begränsningar av de grundläggande friheterna och främja en effektiv 

konkurrens. Han menade vidare att det var nödvändigt att tolka byggentrep-

renadbegreppet brett och undantagen restriktivt för att effektivt uppnå målen 

med regleringen och att det, när uppförandet ännu inte skett, var ändamålsenligt 

att upphandla uppförandet. Något klargörande av i vilket skede fast egendom 

kan anses befintlig följer inte av Wahls förslag till avgörande.818 

Utrymmet för att använda undantagsregeln för köp eller hyra av fast egendom 

när egendomen inte är färdigställd är således begränsat. I fall där det rör sig om 

blandade avtal där en del av avtalet på något sätt ger anvisningar om hur en, ännu 

inte påbörjad, byggnation ska genomföras och den andra delen är ett hyresavtal 

kommer därför avtalet mycket troligt att klassificeras som ett 

byggentreprenadkontrakt. Detta eftersom det huvudsakliga syftet med ett avtal 

inte kan vara hyra om inte uppförandet av byggnaden påbörjats.  

Å andra sidan finns det situationer då det inte är orimligt att argumentera för 

att använda hyresundantaget, även när upphandlande myndighet vill hyra in sig i 

byggnader som inte är färdigställda när avtalet ingås. Som nämnts krävs för att 

ett avtal ska klassificeras som byggentreprenadkontrakt att entreprenaden ska 

utföras i enlighet med specifikationer från upphandlande myndighet, eller att 

upphandlande myndighet på något sätt utarbetat huvuddragen eller haft ett 

avgörande inflytande på utformningen av arbetet.819 Trots att det torde vara 

ovanligt är det inte uteslutet att upphandlande myndighet inte har specificerat 

hur entreprenaden ska utföras eller på annat sätt varit inblandad eller haft 

inflytande över arbetet med att uppföra den byggnad där myndigheten vill hyra 

in sig.  

Ett exempel när hyresundantaget för befintliga byggnader skulle kunna vara 

tillämpligt även när byggnaden inte är färdigställd, är vid uppförande av 

industribyggnader uppdelade i mindre lokaler där varje del har lika yta och 

standard. Fastighetens och byggnadens utformning styrs i en sådan situation av 

en detaljplan som tagits fram av entreprenören i samråd med kommunens 

planavdelning utan inblandning av upphandlande myndighet. Här skulle 

upphandlande myndighet mycket väl, i ett tidigt stadium av processen, kunnat 

vara i kontakt med entreprenören om att hyra in sig i åtminstone delar av 

byggnaden utan att det krav på inflytande över entreprenadens utformning som 

 
818 Förslag till avgörande av GA Wahl, Mål C-213/13, p. 54–61. 
819 Se avsnitt 5.6.4 ovan och även Bovis, 2015, s. 394, mål C-536/07, Kommissionen mot 

Tyskland, p. 56 och mål C-451/08, Helmut Müller, p. 67. 
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krävs enligt ovan, nödvändigtvis skulle kunna anses uppfyllt. Exempel på 

verksamhet som kunde vara aktuell och inte nödvändigtvis kräver anpassning av 

lokalerna är garage och förråd för fordon, maskiner och redskap som 

upphandlande myndighet använder i sin verksamhet.  

I linje med det beslut från Konkurrensverket som nämnts ovan, är det 

antagligen ett krav för att med framgång lyckas hävda att hyresundantaget är 

tillämpligt på situationen, att byggnaden har ett generellt användningsområde och 

inte enbart uppförts för upphandlande myndighet. Skulle upphandlande 

myndighet vara ensam hyresgäst till hela byggnaden blir denna argumentation 

svårare, om än inte utesluten. 

Sundstrand argumenterar för en strikt bedömning av hyresundantaget som 

utgår ifrån den potentiella möjlighet som upphandlande myndighet har att 

påverka utformningen av en byggnad eller en fastighet. Finns den möjligheten så 

menar hon att det torde räcka för att omöjliggöra en tillämpning av undantaget, 

oavsett om detta inflytande faktiskt använts till att påverka i det specifika fallet.820  

I de mål som EU-domstolen prövat har inte frågan om ett potentiellt 

inflytande berörts utan det har där varit frågan om att upphandlande myndighet 

faktiskt utövat sitt inflytande i någon form.821 I mål C-451/08, Helmut Müller, 

behandlar dock EU-domstolen en annan situation där frågan om upphandlande 

myndighet utövat sitt inflytande aktualiseras. Myndigheten hade i målet haft att 

granska och godkänna byggplaner och frågan var om detta också innebar att 

myndigheten utövat inflytande över projektet. Domstolen menade att så inte var 

fallet och att det, för att en upphandlande myndighet ska anses ha utövat 

inflytandet, krävs att den har ”vidtagit åtgärder för att specificera 

byggentreprenaden eller åtminstone för att utöva ett bestämmande inflytande på 

dess projektering”.822  

EU-domstolen synes mena att det krävs att inflytandet rent faktiskt har 

utövats. Den befintliga EU-rättsliga praxisen kan därmed inte sägas ge stöd för 

tolkningen att ett potentiellt inflytande räcker för att sätta hyresundantaget ur 

spel, utan inflytande och påverkan måste prövas i varje enskilt fall. 

5.7.2 Ombyggnation 

Den andra delen av begreppet befintlig byggnad riktar in sig på förändring i en 

byggnad som redan uppförts och på så sätt redan är en befintlig egendom. 

 
820 Sundstrand, 2015, s. 66. 
821 Se mål C-220/05, Auroux, p. 42, mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 58 och mål 

C-213/13, Impresa Pizzarotti, p. 47–48. 
822 Mål C-451/08, Helmut Müller, p. 67. 
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Situationen här kan vara att upphandlande myndighet är hyresgäst i en befintlig 

byggnad eller ska hyra in sig i en redan befintlig byggnad. Åtgärder som 

hyresvärden vidtar under pågående hyresperiod eller inför inflyttning, kan då 

antingen ses som sedvanligt underhåll inom ramen för hyresvärdens skyldigheter 

eller som en byggentreprenad. 

Även här är det avtalets huvudsakliga syfte som är avgörande. Mindre 

anpassningar såväl under pågående hyresperiod som inför en inflyttning torde 

ses som en del av hyresavtalet och därmed rymmas under hyresundantaget om 

de är så begränsade att de kan ses som en biförpliktelse till det huvudsakliga 

hyresavtalet.823 Är avtalets huvudsakliga syfte att den upphandlande myndigheten 

ska hyra lokalen kommer de arbeten hyresvärden vidtar för att anpassa och 

underhålla byggnaden inte att behöva upphandlas. 

Vilka arbeten och anpassningar som kan rymmas inom hyresundantaget 

berörde EU-domstolen i mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland. 

Byggnaden i målet var visserligen en nybyggnation men det var samtidigt fråga 

om ett avtal som innehöll såväl hyra som byggnadsarbeten. Parternas uppfattning 

var att avtalet utgjorde ett hyresavtal och ett argument för det var att ersättningen 

för hyresdelen var mer än dubbelt så stor som den som avsåg byggnadsarbetena. 

De krav på de byggnader som skulle uppföras, vilka egenskaper och vilken 

utrustning dessa skulle ha gick, enligt domstolen, mycket längre än en hyresgästs 

vanliga krav. EU-domstolen menade att detta, tillsammans med övriga 

omständigheter, innebar att det huvudsakliga syftet med avtalet var 

byggentreprenad.824 

Trots att mål C-536/07 avsåg en icke befintlig byggnad är det möjligt att, med 

stöd av fallet, dra slutsatsen att de anpassningar som kan göras inom ramen för 

hyresundantaget inte får gå utöver normala anpassningar som hyresgäster 

generellt både kan förvänta sig och ha nytta av. Blir arbetena mer anpassade efter 

den specifika hyresgästen kommer de sannolikt inte att rymmas inom 

hyresundantaget och därmed vara upphandlingspliktiga.825  

 
823 Sundstrand, 2015, s. 67 och mål C-331/92, Gestión Hotelera, p. 24–26. Se avsnitt 5.5.2 ovan 

för en mer utvecklad bild av hur frågan om avtalets huvudsakliga förpliktelse ska bedömas. 
824 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 58–61 och Sundstrand 2015, s. 67. 
825 Se Sundstrand 2015, s. 68. 
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5.8 Direktupphandling och kompletterande beställningar vid 

markexploatering 

I genomgången ovan av de olika upphandlingsförfarandena identifierades ett 

antal situationer där upphandling utan föregående offentliggörande kunde göras. 

Av 19 kap 7 § tredje stycket LOU följer att direktupphandling kan användas om 

förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är 

uppfyllda. Med direktupphandling avses enligt 19 kap. 4 § LOU upphandling 

som sker utan krav på anbud i viss form. Avsikten med att anbuden vid 

direktupphandling inte behöver följa viss form är dock inte att upphandlingen 

kan ske helt utan anbud, eftersom ett avtalsslut i svensk rätt alltid bygger på 

någon form av anbud och accept.826 

Vad gäller kompletterande beställningar som sker helt utan upphandling kan 

dessa delas upp i de kompletteringar som regleras i LOU och i arbeten som har 

stöd i de standardavtal som används i branschen. 

5.8.1 Direktupphandling av tekniska skäl 

Undantaget som medger upphandling utan föregående annonsering och därmed 

även direktupphandling när det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens 

regleras i 6 kap. 14 § LOU och motsvaras av artikel 32.2 b i LOU-direktivet. 

Direktupphandling av tekniska skäl har tidigare varit föremål för EU-domstolens 

prövning vid ett flertal tillfällen. Ett par av dessa mål rör också mer 

markexploateringsanknutna frågor.  

I målet C-57/94, Kommissionen mot Italien, etablerades den praxis som 

efterkommande avgöranden hänvisat till. I målet hade den italienska 

provinsförvaltningen i Ascoli Piceno tilldelat ett upphandlingskontrakt för att 

bygga en motortrafikled. Arbetet var uppdelat i fyra delar och del fyra skulle 

utföras av företaget Rozzi Costantino. Till del fyra kom ytterligare tolv projekt, 

vilket medförde betydande förlängning av den ursprungliga vägsträckan. Delar 

av de tillkommande arbetena tilldelades Rozzi Costantino genom 

underhandsavtal som inte föregicks av någon anbudsinfordran.827 

Kommissionen menade att de tillkommande arbetena föll under dåvarande 

upphandlingsdirektiv, medan den italienska regeringen menade att arbetena 

kunnat upphandlas underhand med hänvisning till undantaget för tekniska skäl. 

De skäl italienska regeringen anförde var att vissa punkter i arbetena, de tidigare 

tilldelade och de nu omtvistade, tekniskt sett sammanföll och att det därmed var 

 
826 Proposition 2009/10:180, s. 287. 
827 Mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 2–4. 
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omöjligt att genomföra dem separat. Kommissionen menade att den samordning 

som italienska regeringen hänvisat till var lika nödvändig även om arbetet 

tilldelats ett och samma företag.828 

Domstolen menade att den italienska regeringen inte hade visat att de 

svårigheter som uppkom genom att arbetena sammanföll, inte skulle ha gått att 

övervinna om de omtvistade arbetena tilldelats ett annat företag än det som redan 

hade tilldelats de inledande arbetena. Domstolen biföll med det kommissionens 

talan.829 

Även i det senare avgörandet C-385/02, Kommissionen mot Italien, var det 

en upphandling i Italien som var föremål för domstolens prövning. Här var det 

frågan om ett lokalt organ, underordnat det dåvarande italienska ministeriet för 

bygg- och anläggningsarbeten, som hade tilldelat kontrakt avseende 

färdigställande av påbörjad anläggning för skydd mot översvämningar av tre olika 

floder. Det lokala organet hade tillämpat ett förhandlat förfarande utan 

föregående publicering av ett meddelande om upphandling.830 

Kommissionen menade att Italien inte hade rätt att upphandla utan 

föregående publicering medan Italien, å sin sida, menade att de hade begått ett 

ursäktligt misstag med hänvisning till hur de tolkat den italienska språkversionen 

av tillämpligt direktiv.831  

Till stöd för sin uppfattning anförde italienska regeringen för det första att 

den ursprungliga upphandlingen gjorts i enlighet med gemenskapsrätten och att 

de kontrakt som där tilldelats innehöll klausuler som möjliggjort att 

fortsättningsarbeten upphandlats av samma företag utan föregående publicering. 

Italienska regeringen hänvisade till ett tekniskt utlåtande där det framgick att 

arbetena var komplicerade och vanskliga och att de borde utföras av en enda 

kvalificerad entreprenör för att säkerställa kontinuiteten. Regeringen menade 

vidare att upphandling utan föregående publicering var en avtalsförpliktelse som 

följde av klausulerna i den ursprungliga upphandlingen och att det faktum att en 

enda entreprenör utförde arbetena också underlättade om ansvar för förseningar 

eller fel behövde utkrävas.832 

 
828 Mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 4 och 20–22. 
829 Mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 27–28. 
830 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 1. 
831 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 12-13. Aktuellt direktiv var 93/37/EEG om 

samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och 

anläggningsarbeten. 
832 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 15–17. 
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EU-domstolen menade att enbart den italienska regeringens påstående att 

arbetena var komplicerade och vanskliga inte räckte för att visa att de behövde 

utföras av en enda entreprenör. Att säkerställa kontinuiteten i ett komplicerat 

projekt kunde dock, som domen får förstås, ses som tekniska skäl i sig.833  

Liksom i mål C-57/94 ovan tillmättes det betydelse att arbetena, även om de 

tilldelats samma entreprenör, hade delats upp i flera delar. Att de dessutom 

genomförts under en längre tid talade också, enligt domstolen, för att olika 

entreprenörer kunnat användas. Domstolen menade att det inte var visat att det 

lokala organet skulle vara skyldigt enligt avtal att tilldela samma entreprenör 

fortsättningsarbetena.834 

Domstolens praxis tydliggör hur bevisbördan ska placeras när det gäller 

påståenden om att tekniska skäl medfört att ett förfarande utan föregående 

publicering använts. I båda målen mot Italien som berörts ovan har domstolen 

lagt bevisbördan på den som påstått, i målen Italien, att tekniska skäl förelegat.835 

Även i andra mål där förfaranden utan föregående publicering använts har 

domstolen lagt bevisbördan på den som påstått att skäl för att frångå publicerat 

förfarande förelegat.836 

EU-domstolen har i praxis också betonat att möjligheterna till undantag från 

de publicerade förfarandena ska bedömas restriktivt.837 

5.8.2 Hänvisning till tidigare tjänster eller byggentreprenader 

För nya tjänster eller byggentreprenader som är en upprepning av tidigare tjänster 

eller byggentreprenader öppnas i 6 kap. 18 § LOU en möjlighet att använda ett 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering och därmed även 

direktupphandling under vissa i paragrafen givna förutsättningar. Det ska vara 

frågan om (1) arbeten som ingår i ett projekt som tidigare upphandlats. Arbetena 

ska (2) tilldelas samma leverantör. Tjänsterna ska (3) överensstämma med det 

ursprungliga projektet. (4) Omfattningen av och villkoren för tilldelningen av 

tillkommande tjänster ska framgå av ursprungligt upphandlingsdokument.  

(5) Värdet av tillkommande kontrakt ska ha ingått i uppskattningen av värdet på 

ursprunglig upphandling. Det ska också (6) anges i den ursprungliga 

 
833 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 21–22. 
834 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 23. 
835 Mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 23 och mål C-385/02, Kommissionen mot 

Italien, p. 21–23. 
836 Mål C-318/94, Kommissionen mot Tyskland, p. 13. 
837 Se exempelvis mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 23, mål C-318/94, Kommissionen 

mot Tyskland, p. 13, och mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 19. 
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upphandlingen att ett förhandlat förfarande utan annonsering kan komma att 

användas för tillkommande arbeten. 

Den svenska regeln bygger på artikel 32.5 i LOU-direktivet och ligger, i sin 

utformning och ordalydelse, tämligen nära direktivet. Regeln motsvarar i stort 

vad som gällde enligt äldre LOU-direktiv. Uttrycket kompletterande 

byggentreprenader eller tjänster i 4 kap. 8 § ÄLOU har dock inte förts över till 

6 kap. 18 § LOU även om Socialdepartementet i promemorian föreslog att 

formuleringen skulle finnas kvar. Regeringen menade att direktivet skulle tolkas 

som att tilldelningen av dessa arbeten skulle rymmas under begreppet nya arbeten 

i 6 kap. 18 § LOU.838 

Möjligheten att undanta tjänster och byggentreprenader som har anknytning 

till tidigare arbeten ska ses i förhållande till huvudregeln att nya arbeten ska 

konkurrensutsättas. Undantaget begränsas därför av de sex kumulativa rekvisit 

som listats ovan.839 

Vad gäller det första rekvisitet; att de nya arbetena ingår i ett projekt som 

tidigare varit föremål för ett upphandlingsförfarande, innebär det att det 

ursprungliga arbetet måste ha tilldelats efter ett öppet eller selektivt förfarande. 

Det räcker inte att liknande arbeten av samma typ upphandlats tidigare utan det 

nya måste tydligt hänga ihop med tidigare arbete.840  

Rättspraxis på området är begränsad till att beröra just frågan om vad som är 

en fortsättning på tidigare arbete och även där är frågan bara översiktligt berörd 

av EU-domstolen. 

I svensk rätt har frågan prövats av Kammarrätten i Stockholm i mål 5216-08. 

Kammarrätten delade där den bedömning som förvaltningsrätten hade gjort 

beträffande anknytningen till tidigare arbete. Västerås kommun hävdade i målet 

att det omtvistade arbetet var en tilläggsbeställning till tre tidigare upphandlingar 

som avsåg om- och tillbyggnader av förskolor och som alla tilldelats samma 

entreprenör. Förvaltningsrätten gick dock på klagandens linje och menade att 

eftersom arbetena avsåg skilda projekt och separata förskolor kunde det aktuella 

arbetet inte ses som ett tillägg till tidigare upphandling. Förutsättningar för att 

upphandla arbetet utan föregående annonsering förelåg därför inte.841 

Fortsättning på tidigare arbete var också upp som argument i det tidigare 

nämnda mål C-385/02, Kommissionen mot Italien. Italien påstod här att det var 

fråga om arbeten som utgjorde en upprepning av tidigare liknande uppdrag. 

 
838 Proposition 2015/16:195, s. 499–501 och Ds 2014:25, s. 655. 
839 Rosén Andersson med flera, 2015, s. 275. 
840 Rosén Andersson med flera, 2015, s. 275. 
841 Kammarrätten i Stockholm i mål 5216-08.  
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Frågan kom inte att prövas av EU-domstolen eftersom även tidsgränsen om tre 

år som nu återfinns i 6 kap. 18 § LOU kom i fokus. Italiens uppfattning var att 

de tre åren skulle räknas från färdigställande av det ursprungliga kontraktet 

medan domstolen kom fram till att tiden skulle räknas från det att det 

ursprungliga kontraktet slöts.842 

Övriga rekvisit är inte prövade i publicerade domstolsavgöranden vare sig 

nationellt eller EU-rättsligt.  

5.8.3 Förhållandet mellan LOU och så kallade ÄTA-arbeten i standardavtal 

På standardavtalssidan för entreprenadarbeten finns en motsvarighet till 

upphandlingsreglernas tilläggs- och kompletteringsarbeten i de så kallade ÄTA-

arbetena. 

Med ÄTA-arbeten avses, enligt begreppsbestämningarna i AB 04 och ABT 

06, ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 

kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt 

avgående arbete, det vill säga arbete som avbeställts. Rekvisiten för vad som avses 

med ÄTA-arbete är kumulativa.843 

Entreprenören är enligt 2 kap. 3 § AB 04 och ABT 06, både berättigad och 

skyldig att utföra ÄTA-arbeten under entreprenadtiden, om inte annat följer av 

författning. Den begränsning som följer med hänvisningen till att annat kan följa 

med författning innebär bland annat att upphandlingsreglerna måste beaktas.844  

För att kunna avgöra om ett arbete är ett ÄTA-arbete enligt AB 04 och  

ABT 06 måste de rekvisit som anges i begreppsbestämningarna utredas. Det 

första, att arbetet står i omedelbart samband med kontraktsarbetena, innebär att 

omfattningen av de arbeten entreprenören åtagit sig att utföra enligt kontraktet 

måste fastställas för att fungera som en referensram.845 

Rekvisitet omedelbart samband med kontraktsarbetena innebär att det ska 

föreligga ett tekniskt samband mellan arbetena så att tilläggsarbeten och 

kontraktsarbeten tillsammans kommer att utgöra en teknisk helhet. Dessutom 

måste det finnas ett tidsmässigt samband mellan arbetena i den meningen att det 

inte får gå för lång tid mellan kontraktsarbete och tilläggsarbete.846 

 
842 Mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 30–34. 
843 Se Samuelsson, 2011, s. 122. 
844 Se Bergqvist med flera, 2012, s. 71. 
845 Samuelsson, 2011, s. 118–119. 
846 Samuelsson, 2011, s. 122. 

 



 

 272 

Att arbetet inte får vara av väsentligt annan natur än kontraktsarbetena 

innebär att arbetets art måste bedömas. Här är ramarna rätt vida och en 

entreprenör som menar att ett tilläggsarbete inte ska utföras eftersom det är av 

väsentligt annan natur än kontraktsarbetena torde ha framgång först om arbetet 

går utanför entreprenörens yrkeskompetens.847 

När såväl upphandlingsreglerna som standardavtalen ger rätt till 

kompletterande arbeten som kan direktupphandlas är en naturlig fråga hur dessa 

olika regelverk förhåller sig till varandra. Förhållandet är inte okomplicerat. Är 

gränsen mellan ett ÄTA-arbete och en ny entreprenad oklar i entreprenadavtalet 

kan en upphandlad entreprenör hävda att ett tillkommande arbete är ett ÄTA-

arbete och att det därför inte ska upphandlas på nytt utan ska utföras av 

entreprenören. Upphandlande myndighet kan därför hamna i problem när 

entreprenören hänvisar till att standardavtalet ger dem rätt att utföra arbetet och 

upphandlingsreglerna ställer krav på en ny upphandling av tillkommande 

arbete.848  

Ett sätt att undkomma problemet för upphandlande myndighet är genom att 

ändra texten i standardavtalens 2 kap. 3 § och lyfta ut entreprenörens rätt att 

utföra ÄTA-arbeten så att bara skyldigheten återstår. Vid tilläggsarbeten där 

upphandlande myndighet är tveksam till om dessa är ett ÄTA-arbete kan därmed 

myndigheten alltid välja att upphandla dessa, utan att entreprenören kan hänvisa 

till rätten att utföra dem som följer av standardavtalet.849  

Även om entreprenörens rätt att utföra ÄTA-arbeten begränsas av 

upphandlingsreglerna ska inte på något sätt ett likhetstecken sättas mellan de 

förutsättningar som ställs upp i upphandlingsreglerna för kompletterande 

arbeten och ÄTA-arbeten inom ett entreprenadkontrakt. Det finns mängder med 

ÄTA-arbeten som ska utföras som en normal del av kontraktet utan att 

förutsättningarna för kompletterande arbeten i upphandlingsreglerna är 

uppfyllda. Dessa arbeten ska ses som en helt normal del i entreprenaden och 

ÄTA-arbeten förutsätts också när entreprenaden upphandlas.850 

Förhållandet mellan standardavtalens ÄTA-arbeten och gällande 

upphandlingsregler har inte varit i fokus för prövning i EU-domstolen eller 

 
847 Samuelsson, 2011, s. 122–123. 
848 Rosén Andersson med flera, 2015, s. 273. 
849 Rosén Andersson med flera, 2015, s. 273–274 jfr dock Bergqvist med flera, 2012, s. 77, som 

tycks mena att rätten för upphandlande myndighet att välja att upphandla ett kompletterande 

arbete följer direkt av uttrycket ”om inte annat följer av författning” i 2 kap. 3 § i standardavtalen 

utan att någon ändring av paragrafen är nödvändig. 
850 Bergqvist med flera, 2012, s. 75 och Rosén Andersson med flera, 2015, s. 274. 
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nationella svenska domstolar. Den EU-rättsliga praxisen på området är mer 

inriktad på själva upphandlingsfrågan och inte specifikt frågan om 

tilläggsbeställningar på befintliga kontrakt.851  

På myndighetsnivå har Konkurrensverket 2010 haft anledning att behandla 

frågan om tilläggsarbeten. I ärendet hade det kommunala bolaget Sundsvalls 

Arena AB tilldelat ett kontrakt avseende tilläggsarbeten direkt till den entreprenör 

som tilldelats det ursprungliga kontraktet. Det avtalade riktpriset var från början 

cirka 210 mkr och beräknades senare till cirka 360 mkr. Förutom en stor mängd 

mindre ändringar var det tre större tilläggsarbeten som svarat för större delen av 

fördyrningen av projektet. Den största kostnaden var en tillkommande 

surfanläggning vars kostnad beräknats till 28 mkr. Två övriga större 

tilläggsarbeten var en höjning av rutschkanetornet och en förlängning av en 

rutschkana.852 

Sundsvalls Arena AB menade att tilläggsarbetena inte gått att frikoppla och 

upphandla separat. Bolaget menade att surfanläggningen var en så integrerad del 

av anläggningen att den påverkade planlösning, konstruktion och installationer. 

Höjningen av rutschkanetornet berodde på att de sent beslutade att installera en 

ny hiss och det gick inte att bryta ut den delen eftersom den var integrerad i det 

övriga projektet. Den förlängda rutschkanan gick inte att köpa av annan 

leverantör eftersom den då inte skulle passa tekniskt.853 

Konkurrensverket tillämpade vid sin bedömning 3 kap. 15 § i 1992 års LOU 

som då reglerade när förhandlat förfarande utan föregående annonsering fick 

användas. För tilläggsarbeten var det möjligt att direktupphandla dessa om de 

blivit nödvändiga för arbetets utförande på grund av oförutsedda 

omständigheter. Konkurrensverket menade här att Sundsvalls Arena AB inte 

visat eller åberopat omständigheter som tydde på att det varit fråga om 

oförutsedda omständigheter som föranlett direktupphandlingen. Snarare ansåg 

Konkurrensverket att det var frågan om bristande planering och sent 

tillkommande önskemål från bolagets sida som föranlett tilläggsarbetena. 

Konkurrensverkets slutsats blev därmed att de aktuella tilläggsarbeten Sundsvalls 

Arena AB beställt, utgjort otillåtna direktupphandlingar.854 

Efter Konkurrensverkets beslut har Bergqvist med flera menat att det inte går 

att dra tydliga slutsatser av ett enskilt fall och att det finns en mängd olika orsaker 

till att arbeten tillkommer och ett projekt fördyras, även om kostnadsökningen i 

 
851 Se Bergqvist med flera, 2012, s. 73. 
852 Konkurrensverkets beslut 2010-12-06, Dnr 582/10. 
853 Konkurrensverkets beslut 2010-12-06, Dnr 582/10. 
854 Konkurrensverkets beslut 2010-12-06, Dnr 582/10. 
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detta fall blev stor. De uppfattar Konkurrensverkets avgörande som påfallande 

restriktivt.855  

Mot denna uppfattning kan ställas att EU-domstolen, i sin praxis, vid ett flertal 

tillfällen har betonat att alla undantag från offentliggörande i samband med 

upphandlingar ska tolkas restriktivt och att den upphandlande myndigheten har 

bevisbördan för att visa att omständigheter som motiverar ett undantag 

föreligger.856 I beslutet har Konkurrensverket i huvudsak pekat på att Sundsvalls 

Arena AB inte har visat att det föreligger omständigheter som utgör grund för 

undantag. I det avseendet är Konkurrensverkets beslut i linje med gällande praxis 

från EU-domstolen. 

5.9 Ändring av befintligt kontrakt 

En fråga som kan aktualiseras av omfattande tillägg till ursprungligt 

entreprenadavtal, oavsett om arbetena anses vara ÄTA-arbeten i enlighet med 

standardavtal eller om de skulle kunna falla under tillåten direktupphandling, är 

om tilläggen bör analyseras med hjälp av den reglering rörande ändringar av 

kontrakt som finns i 17 kap. LOU.  

Någon motsvarighet till reglerna i 17 kap. LOU fanns inte i ÄLOU och fanns 

inte heller i 2004 års LOU-direktiv. Regleringen bygger till stora delar på  

EU-rättslig praxis rörande ändring av kontrakt och har införts i artikel 72 i  

LOU-direktivet.857 I svensk rätt har direktivets artikel 72 genomförts i 17 kap.  

8–16 §§ LOU som, i relevanta delar, behandlas mer ingående nedan.  

5.9.1 Bakgrunden till den EU-rättsliga regleringen 

Det mål som huvudsakligen legat till grund för den EU-rättsliga regleringen på 

området är mål C-454/06, Pressetext.858 Det finns därför anledning till en mer 

grundlig genomgång av de frågor EU-domstolen hade att analysera i målet.  

I målet behandlade EU-domstolen ett antal ändringar i det kontrakt som 

ursprungligen upphandlats. De frågor domstolen kom att besvara hade nationell 

österrikisk domstol ställt för att få klarhet i under vilka förutsättningar ändringar 

 
855 Bergqvist med flera, 2012, s. 74. 
856 Se exempelvis mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, p. 23, mål C-318/94, Kommissionen 

mot Tyskland, p. 13, och mål C-385/02, Kommissionen mot Italien, p. 19–23. 
857 Se Arrowsmith, 2014, s. 597 och Treumer, 2014, s. 148. 
858 De Koninck med flera, 2015, s. 56. 
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av befintligt kontrakt kunde anses utgöra en ny upphandling respektive ett nytt 

kontrakt avseende tjänster enligt då gällande upphandlingsdirektiv.859 

EU-domstolen inledde sin prövning med att konstatera att ingen av de tre 

frågor domstolen kom att behandla uttryckligen reglerades i det relevanta 

direktivet. Domstolen påtalade sedan att huvudsyftet med 

gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling, enligt EU-rättslig praxis, 

var att säkerställa fri rörlighet för tjänster och icke snedvriden konkurrens. För 

att kunna uppnå detta menade domstolen att principen om förbud mot 

diskriminering på grund av nationalitet och principen om likabehandling av 

anbudsgivare måste tillämpas, liksom skyldigheten att lämna insyn.860 

I syfte att säkerställa just insynen menade domstolen att ändringar i ett 

upphandlat offentligt kontrakt som innebär betydande skillnader mot det 

ursprungliga kontraktet, ska anses utgöra en ny upphandling och ett nytt 

ingående av kontrakt. Som exempel på betydande ändringar angav domstolen att 

nya villkor införs som skulle ha gjort det möjligt att godkänna andra anbudsgivare 

eller anta ett annat anbud än det ursprungliga. Ett annat fall skulle kunna vara 

om kontraktets tillämpningsområde utsträcktes så att det omfattade tjänster som 

inte först avsågs. Som sista exempel angav domstolen ändring av kontraktets 

ekonomiska jämvikt till förmån för den som tilldelats kontraktet.861 

Den första delfrågan rörde byte av medkontrahent. Den upphandlade 

myndigheten hade ursprungligen år 1994 ingått avtal med APA som tillhandahöll 

nyhetstjänster. APA överförde år 2000 delar av sin verksamhet till det nybildade 

dotterbolaget APA-OTS, vilket innebar att avtalet mellan upphandlande 

myndighet och APA också överfördes till det nya dotterbolaget.862 

Domstolens uppfattning var att det här rörde sig om en intern omorganisation 

som inte kunde ses som en väsentlig ändring av kontraktet så länge den 

ursprungliga medkontrahenten fortfarande hade kontroll över dotterbolaget. 

Skulle däremot dotterbolaget i sin tur överlåtas till tredje man, eller om det skulle 

vara förutsatt att dotterbolaget skulle överlåtas till tredje man redan när det 

bildades, och på så sätt komma utanför kontrollen för den ursprungliga 

medkontrahenten skulle däremot en väsentlig ändring föreligga enligt EU-

domstolen.863 

 
859 Mål C-454/06, Pressetext, p. 1–3 och 29. 
860 Mål C-454/06, Pressetext, p. 30–32. 
861 Mål C-454/06, Pressetext, p. 35–37. 
862 Mål C-454/06, Pressetext, p. 14–15. 
863 Mål C-454/06, Pressetext, p. 43–49. 
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I den andra delfrågan ville den nationella österrikiska domstolen få klarhet i 

om vissa prisändringar i det ursprungliga kontraktet utgjorde en ny upphandling 

och ett nytt ingående av kontrakt i enlighet med tillämpligt 

upphandlingsdirektiv.864 Domstolen menade här att priset självklart var mycket 

viktigt i ett offentligt kontrakt och att principen om insyn och likabehandling 

skulle åsidosättas om priset ändrades under kontraktets löptid utan att det var 

förutsatt i det ursprungliga kontraktet.865 

Prisändringarna utgjordes av tre delar. Först gjordes en omräkning, från 

nationell valuta i det ursprungliga kontraktet, till Euro. Här menade domstolen 

att ingen väsentlig ändring hade skett.866 

Priserna för tjänsterna avrundades också nedåt något till jämnare tal för att 

underlätta fakturering. Prisjusteringen var såväl liten som till nackdel för den som 

ursprungligen tilldelats kontraktet. Domstolen slutsats var därför att den inte 

utgjorde en väsentlig ändring av kontraktet.867  

Den tredje delen av prisändringen innebar att den indexeringsklausul som 

ursprungligen fanns i avtalet omformulerades. Denna förändring hade förutsatts 

redan i det första avtalet som hade knutits till konsumentprisindex för 1986 eller 

det index som skulle ersätta detta. Domstolen menade att denna tillämpning av 

villkor i det ursprungliga kontraktet inte utgjorde en väsentlig ändring.868 

Den tredje frågan EU-domstolen hade att besvara avsåg kontraktsändringar 

som dels innebar att upphandlande myndighet avstod från att säga upp 

kontraktet under tre år, dels avsåg en höjning av den rabatt som överenskommits 

på priset för vissa tjänster. Frågan var om dessa ändringar innebar en ny 

upphandling och ett nytt ingående av kontrakt.869 

Det aktuella kontraktet var ingånget på obestämd tid, vilket EU-domstolen 

inte hade något att invända emot. En klausul om avstående från uppsägning hade 

ursprungligen funnits med i avtalet men löpt ut 1999. Avtalet hade förblivit i kraft 

2000–2005 eftersom det inte sagts upp. År 2005 infördes en ny klausul om 

avstående från uppsägning 2005–2008. Eftersom klausulen avsåg en relativt 

begränsad tid och inte systematiskt hade återinförts i kontraktet var EU-

domstolen av uppfattningen att den inte medförde en risk för snedvriden 

 
864 Mål C-454/06, Pressetext, p. 55.  
865 Mål C-454/06, Pressetext, p. 59–60. 
866 Mål C-454/06, Pressetext, p. 57. 
867 Mål C-454/06, Pressetext, p. 62–63. 
868 Mål C-454/06, Pressetext, p. 64–69. 
869 Mål C-454/06, Pressetext, p. 71–72. 
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konkurrens. Införandet av klausulen kunde därför inte anses utgöra en betydande 

ändring av kontraktet.870 

Nästa del i den tredje frågan rörde en ökad rabatt för upphandlande 

myndighet som således innebar att de tjänster som köptes blev billigare. Det 

innebar också att den som tilldelats kontraktet fick allt lägre ersättning. EU-

domstolen menade att förändringarna därmed inte medförde att kontraktets 

ekonomiska jämvikt ändrades till förmån för leverantören. Någon betydande 

ändring som kunde anses utgöra en ny upphandling och ett nytt ingående av 

kontrakt förekom därför inte enligt EU-domstolens bedömning.871 

I LOU-direktivet betonas i skäl 107 att det är viktigt att klargöra under vilka 

omständigheter en ny upphandling krävs med hänsyn till den EU-rättsliga 

praxisen avseende ändring av kontrakt. Här kan antas att det främst är Pressetext-

målet som det syftas på.  

Vidare anges i skäl 107 att ett nytt upphandlingsförfarande krävs om 

väsentliga ändringar görs av det ursprungliga kontraktet. Särskilt anges att nytt 

upphandlingsförfarande ska användas om ändringarna påverkar omfattningen av 

och innehållet i parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Om de ändrade 

villkoren skulle ha påverkat resultatet av det ursprungliga förfarandet anges i skäl 

107 att det är särskilt viktigt med en ny upphandling.  

Regleringen av ändring i kontrakt under löptid görs, som nämnts ovan, i 

artikel 72 i LOU-direktivet. Artikeln är tämligen omfattande och motsvaras av 

den svenska regleringen i 17 kap. LOU. Genomgången av de olika rekvisiten görs 

därför nedan i avsnittet om 17 kap. LOU. 

Artikel 72 i LOU-direktivet kodifierar i det stora hela det som EU-domstolen 

kom fram till i Pressetext-målet, men det finns vissa avvikelser. Där EU-

domstolen använder uttrycket ”kan anses” används i artikel 72 det striktare ”ska 

anses”. I artikel 72.4. a läggs dessutom, utöver de villkor som framgick av 

Pressetext-målet, till att en ändring ska anses väsentlig om nya villkor införs som, 

om de hade ingått i det ursprungliga förfarandet, kunde ha medfört ytterligare 

deltagare i förfarandet.872 Den striktare formuleringen ”ska anses vara väsentlig” 

har följt med till LOU i 17 kap. 14 § 2 st. 

 
870 Mål C-454/06, Pressetext, p. 74–80. 
871 Mål C-454/06, Pressetext, p. 81–87. 
872 Mål C-454/06, Pressetext, p. 35–37 och Treumer 2014, s. 149. 
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5.9.2 LOU och ändringar i befintligt kontrakt utan krav på ny upphandling 

Det kan lätt uppfattas som att regleringen rörande ändringar i befintliga kontrakt 

i 17 kap. LOU överlappar regleringen av det förhandlade förfarandet utan 

föregående annonsering i 6 kap. 18 § LOU. I båda fallen har upphandlande 

myndighet identifierat ett behov av ytterligare arbeten utöver de som beställts i 

ursprungligt avtal men det finns avgörande skillnader mellan de två förfarandena.  

Reglerna i 6 kap. 18 § LOU innebär att en ny tjänst eller byggentreprenad 

upphandlas och att kontraktet därmed kan genomgå grundläggande förändringar. 

För att använda 6 kap. 18 § LOU måste, såsom beskrivits ovan, också de 

ursprungliga handlingarna ange att ett förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering kan komma att användas för de tillkommande arbetena. Arbetenas 

omfattning och värde måste också tas med i ursprungliga handlingar. Inget av 

dessa krav uppställs för att förfarandet i 17 kap. LOU ska få användas.873 

Även om reglerna i 17 kap. LOU möjliggör ändringar i befintliga kontrakt så 

länge de rekvisit som där föreskrivs uppfylls, bör också den allmänna 

bestämmelsen i 4 kap. 2 § LOU uppmärksammas. Regeln förbjuder att en 

upphandling utformas på ett sådant sätt att den undantas från lagens 

tillämpningsområde och kommer därför att hindra att reglerna om ändring av 

kontrakt används för att kringgå det normala kravet på offentlig upphandling.874 

Förutsättningarna för att upphandlande myndighet ska kunna göra ändringar 

i kontrakt utan krav på ny upphandling framkommer av 17 kap. 9–14 §§ LOU. 

Sammanfattningsvis kan ändringar ske (1) om de är av mindre värde, (2) om 

ursprungligt avtal innehåller en ändrings- eller optionsklausul, (3) om ändringen 

avser kompletterande beställningar, (4) om ändringen föranleds av oförutsebara 

omständigheter eller (5) om leverantör byts på grund av omorganisation hos 

leverantören. Oavsett om ingen av de övriga rekvisiten för ändring föreligger får 

alltid, enligt 17 kap. 14 § LOU, ändring utan ny upphandling göras om ändringen 

inte är väsentlig. 

Vid en markexploatering kan förstås alla de olika regler i 17 kap. LOU som 

tillåter ändring av befintligt kontrakt bli tillämpliga. Alla situationer berörs därför 

nedan men ändrings- eller optionsklausulerna behandlas mer ingående eftersom 

det är dessa som främst varit föremål för en rättsvetenskaplig diskussion.  

 

Ändringar av mindre värde 

I 17 kap. 9 § LOU föreskrivs att ett kontrakt får ändras utan ny upphandling om 

ändringen av kontraktets värde är lägre än tröskelvärdet i 5 kap. LOU och lägre 

 
873 Se även proposition 2015/16:195, s. 848. 
874 Se även proposition 2015/16:195, s. 1127. 
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än femton procent av kontraktets värde när det är fråga om byggentreprenad. 

Värdet ska beräknas på samma sätt som anges i 5 kap. LOU och om flera 

ändringar görs efter varandra ska det samlade nettovärdet av ändringarna 

användas för att bedöma tillåtligheten. Ändringen är bara tillåten om kontraktets 

övergripande karaktär inte ändras. 

Regleringen av tröskelvärden i 5 kap. LOU är genomförd i form av en 

hänvisning till artikel 4 eller artikel 6 i LOU-direktivet och någon summa anges 

därmed inte i den svenska lagtexten. 

ÄLOU innehöll inte någon regel som motsvarar 17 kap. 9 § LOU. I LOU-

direktivet svarar paragrafen mot artikel 72.2.875 I skäl 107 i LOU-direktivet angavs 

att smärre förändringar av kontraktsvärdet alltid borde gå att göra utan ett nytt 

upphandlingsförfarande. För att kunna avgöra vilka ändringar som understiger 

detta värde borde, enligt skäl 107, tröskelvärden föreskrivas i direktivet. De 

värden som anges i 17 kap. 9 § LOU, genom hänvisningen till relevant direktiv, 

är alltså den svenska motsvarigheten till dessa tröskelvärden.  

 

Ändrings- eller optionsklausuler 

Det är svårt för upphandlande myndighet att förutse vilka ändringar av och tillägg 

till en upphandling som senare kan aktualiseras. Från upphandlande myndighets 

synvinkel är därför en så flexibel lösning som möjligt att föredra. Ändrings- eller 

optionsklausuler kan användas för att möjliggöra senare justeringar.  

Att ändringsklausuler avser just ändringar avseende upphandlad tjänst är 

uppenbart. Med optionsklausuler avses i upphandlingssammanhang en rätt för 

upphandlande myndighet att köpa ytterligare tjänster och en skyldighet för 

leverantören att leverera ytterligare tjänster till villkor som bestämts i förhand. 

Som tidigare nämnts ska värdet av optionsklausuler, enligt 5 kap. 3 § LOU, räknas 

in i det totala värdet av upphandlingen som om de utnyttjats, oavsett om så skett 

eller inte.876  

Trots att själva syftet med ändrings- eller optionsklausuler är just att 

möjliggöra ändringar måste de utformas i enlighet med de allmänna 

upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling och transparens. Att 

principerna gäller på samtliga villkor och bestämmelser i ett 

upphandlingsförfarande har EU-domstolen varit tydlig med i praxis vilket 

medför att även ändrings- eller optionsklausuler omfattas.877  

 
875 Se även proposition 2015/16:195, s. 1128. 
876 Hartlev och Liljenbøl, 2013, s. 60. 
877 Mål C-496/99 P, Kommissionen mot Succhi di Frutta, p. 111, se även Hartlev och Liljenbøl, 

2013, s. 58.  



 

 280 

Ändringar i enlighet med ändrings- eller optionsklausuler behandlas i svensk 

rätt i 17 kap. 10 § LOU. Kontraktet får ändras i enlighet med dessa klausuler utan 

att en ny upphandling måste göras om kontraktets övergripande karaktär inte 

ändras. Vidare krävs att klausulen funnits med i ursprungliga 

upphandlingsdokument, klart, exakt och entydigt beskriver förutsättningarna för 

dess tillämpning och dessutom anger omfattningen och arten av de ändringar 

som kan komma att göras. Regleringen motsvaras av artikel 72.1 a i LOU-

direktivet och behandlas också i direktivets skäl 111. Någon motsvarighet i 

ÄLOU fanns inte. 

En svårighet för upphandlande myndighet är hur mycket arbete som ska 

läggas på utformning och precisering av ändrings- eller optionsklausulerna i 

upphandlingsförfarandet. Samtidigt som de ska vara tydliga finns en risk att 

klausulerna stjäl fokus från kontraktets huvudsakliga innehåll. En möjlig fara i 

det är att kontraktet kommer att tilldelas den anbudsgivare som givit det bästa 

anbudet avseende de olika möjliga ändringar som kan tänkas uppkomma men att 

samma anbudsgivare inte nödvändigtvis är bäst avseende det huvudsakliga 

arbetet.878 

I skäl 111 till LOU-direktivet anges som exempel på ändringsklausuler att det 

ursprungliga avtalet knyts till något prisindex så som var fallet i Pressetext-målet. 

I målet hade, i de ursprungliga handlingarna, angetts att avtalet hade knutits till 

ett visst konsumentprisindex eller det efterföljande index som skulle ersätta 

nämnda index.879 Som nämnts ovan var EU-domstolens tolkning att 

hänvisningen till ett nytt prisindex, i linje med vad som angetts i ursprungligt 

avtal, inte var en väsentlig ändring av avtalet.880 

Ett svenskt exempel på ändringsklausuler är målet HFD 2016 ref. 85, där ett 

avtal mellan Stockholms läns landsting och Apoteket innehöll en klausul om 

prisjustering. I vare sig 2004 års LOU-direktiv eller ÄLOU fanns situationen 

reglerad. HFD hänvisade dock till EU-domstolens praxis och menade att 

ändringsklausulen var uttrycklig i avtalet, att den också var känd av alla 

leverantörer sedan förfrågningsunderlaget gått ut och att ändringen därmed inte 

skulle ses som ett nytt avtal.881 

Som vidare exempel på situationer där ändringsklausuler kan vara tillämpliga 

anges i skäl 111, teknikskiften i kommunikationsutrustning, tekniska svårigheter 

 
878 Hartlev och Liljenbøl, 2013, s. 58–59.  
879 Mål C-454/06, Pressetext, p. 64. 
880 Mål C-454/06, Pressetext, p. 69–70. 
881 HFD 2016 ref. 85. 
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som upptäckts vid användning eller underhåll och extraordinära 

underhållsåtgärder som går utöver vanligt underhåll. 

Det finns även andra områden där ändrings- eller optionsklausuler kan vara 

tänkbara. Oavsett hur de utformats och vilken sorts ändring de avser kommer 

dock frågan om den aktuella ändringen eller tillägget förändrar avtalets 

övergripande karaktär att vara lika aktuell. Ändrings- eller optionsklausulen blir 

då ett underlag för tolkningen av den aktuella tvistefrågan som den upphandlande 

myndigheten kan hänvisa till för att visa att ändringen eller tillägget är i linje med 

redan upphandlat kontrakt.882 

En skillnad mellan direktivet och ordalydelsen i 17 kap. 10 § LOU är att frasen 

”oberoende av deras penningvärde” som finns i artikel 72 1. a inte finns med i 

LOU. Trots att just den formuleringen utgått är det tydligt att ändringar enligt 

17 kap. 10 § LOU inte är begränsade till belopp och procent på det sätt som 

många av de övriga situationerna i 17 kap.  

Utgångspunkten är här att det är avtalets övergripande karaktär som är den 

yttre ramen och inte belopps- eller procentgränser. En liten ändring i relation till 

värdet av hela kontraktet kan därför mycket väl tänkas ändra kontraktets 

övergripande karaktär om ändringen exempelvis innebär att upphandlande 

myndighet frånfaller ett krav som ställts tidigare i upphandlingsförfarandet eller 

att upphandlande myndighet beslutar att köpa in utrustning som enligt 

ursprungligt underlag skulle leasas.883  

Att paragrafens avsaknad av belopps- eller procentgränser skulle innebära att 

hur stora förändringar som helst, i jämförelse med ursprungligt avtal, skulle 

kunna göras är inte heller en rimlig tolkning. Stora förändringar i beställda 

kvantiteter, exempelvis en tiodubbling av beställningen, kan nog anses förändra 

kontraktets övergripande karaktär och därmed medföra att en ny upphandling 

behöver göras.884 

Även om stora förändringar jämfört med ursprungligt avtal kan förmodas 

medföra en förändring av avtalets övergripande karaktär lämnar möjligheten att 

hänvisa till ändrings- eller optionsklausuler en stor frihet för parterna i en 

upphandling. Potentiellt finns här också en källa till framtida tvister när 

konkurrenter kan uppfatta hänvisning till ändrings- eller optionsklausuler som ett 

sätt att undvika en ny upphandling av tillkommande tjänster.885 

 
882 Hartlev och Liljenbøl, 2013, s. 60–61. 
883 Proposition 2015/16:195, s. 850. 
884 Proposition 2015/16:195, s. 850 och Se Arrowsmith, 2014, s. 600. 
885 Treumer, 2014, s. 149. 
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Med väl utformade ändrings- och optionsklausuler som uppfyller kraven i 

17 kap. 10 § LOU kan upphandlande myndighet se till att de ändringar och tillägg 

som blir aktuella kan ses som ändringar och tillägg i enlighet med det 

upphandlade kontraktet. Trots att det, som nämnts, finns gränser för även dessa 

klausuler kan de, rätt använda, underlätta hanteringen av uppkomna behov av 

ändringar och tillägg.886 

 

Kompletterande beställningar 

I 17 kap. 11 § LOU regleras förutsättningarna för att upphandlande myndighet 

ska få göra kompletterande beställningar från upphandlad leverantör utan att ny 

upphandling behöver göras. Förutsättningarna är att beställningen blivit 

nödvändig, att leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas och 

att ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt 

större omkostnader. 

Regleringen motsvaras av artikel 72.1. b i LOU-direktivet men har ingen direkt 

motsvarighet i ÄLOU. Regleringen av kompletterande beställningar i artikel 72 i 

LOU-direktivet påminner mycket om regleringen av förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering i artikel 31 i direktivet. Som nämnts ovan innebär dock 

användandet av ett förhandlat förfarande enligt artikel 31, vilket motsvaras av  

6 kap. 18 § LOU, att en ny tjänst eller byggentreprenad upphandlas och därmed 

att ett nytt avtal träffas. Förutsättningarna för att använda de två olika 

förfarandena skiljer sig också på annat vis.  

Förutom de förutsättningar som angivits ovan finns också i 17 kap. 11 § LOU 

en värdegräns innebärande att kompletterande beställningar inte får innebära att 

värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent. Som nämnts hade inte 17 kap. 

11 § LOU någon motsvarighet i ÄLOU. Gränsen på 50 procent för 

kompletterande arbeten fanns dock även med i ÄLOU men då i 4 kap. 8 § ÄLOU 

som reglerade möjligheten att använda förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering. Motsvarande reglering av förutsättningarna för att använda 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering finns nu 6 kap. 18 § LOU 

men där har inte värdegränsen på 50 procent tagits med utan den återfinns nu 

bara i reglerna om ändring av kontrakt i 17 kap. LOU. 

Angående beräkningen av värdet på 50 procent så skiljer den sig från hur 

värdet av mindre ändringar i 17 kap. 9 § LOU ska beräknas. När det gäller 

kompletterande beställningar ska 50 procent-gränsen tillämpas på varje enskild 

beställning och någon sammanläggning av flera beställningar som görs efter 

varandra ska inte göras. Det sammanlagda värdet av kompletteringarna kan 

 
886 Se Hartlev och Liljenbøl, 2013, s. 73. 
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således överstiga 50 procent av kontraktets ursprungliga värde. Även här är dock 

den allmänna bestämmelsen i 4 kap. 2 § LOU tillämplig vilket innebär att 

möjligheten att använda sig av flera, på varandra följande, kompletterande 

arbeten för att hålla värdet under 50 procent inte får användas för att kringgå det 

normala kravet på offentlig upphandling.887 

Kompletterande beställningar kan i många fall avse situationer som även täcks 

in av regleringen av oförutsebara omständigheter i 17 kap. 12 § LOU. En skillnad 

är att regeln om kompletterande beställningar i 17 kap. 11 § LOU även kan 

användas när en viss omständighet varit möjlig att förutse, men där 

upphandlande myndighet ändå inte uppmärksammat den omständigheten.888  

 

Oförutsebara omständigheter 

Möjligheten att ändra kontrakt utan ny upphandling på grund av omständigheter 

som den upphandlade myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett 

regleras i 17 kap. 12 § LOU. Regeln saknar motsvarighet i ÄLOU och motsvaras 

av artikel 72.1.c i LOU-direktivet. 

Vad som avses med oförutsebara omständigheter utvecklas i skäl 109 till 

LOU-direktivet. Där anges att begreppet ”avser omständigheter som inte hade 

kunnat förutses trots att den upphandlande myndigheten har visat skälig omsorg 

i förberedelserna av den ursprungliga kontraktstilldelningen med hänsyn till 

tillgängliga medel, det berörda projektets beskaffenhet och egenskaper, god 

praxis på det berörda området samt behovet av att säkerställa ett lämpligt 

förhållande mellan de resurser som ägnas åt att förbereda kontraktstilldelningen 

och dess förutsebara värde.” Tillämpningen av regeln begränsas enligt skäl 109 

till ändringar som inte leder till att den övergripande upphandlingen får en annan 

karaktär. Som exempel på när karaktären förändras anges att de 

byggentreprenader eller tjänster som ska upphandlas ersätts med annat som kan 

antas skulle ha påverkat resultatet av upphandlingen. 

Även i regleringen av oförutsebara omständigheter i 17 kap. 12 § LOU finns 

samma 50 procents-gräns som vid de kompletterande beställningarna i 17 kap. 

11 § LOU. Regeln ska även här tillämpas på varje enskild beställning och det 

sammanlagda värdet kan således överstiga 50 procent av kontraktets ursprungliga 

värde. Att kringgå upphandling genom att hävda oförutsebara omständigheter 

begränsas genom den allmänna bestämmelsen i 4 kap. 2 § LOU.889 

 
887 Se även proposition 2015/16:195, s. 1127. 
888 Se Arrowsmith, 2014, s. 601–602. 
889 Proposition 2015/16:195, s. 1130–1131. 
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Möjligheten att, med hänvisning till oförutsebara omständigheter, tilldela 

tillkommande arbeten till ett värde som överstiger 50 procent av kontraktets 

ursprungliga värde medför också att den ekonomiska balansen mellan parterna 

som det ursprungliga kontraktet medförde kan förskjutas. Om ursprungligt 

kontrakt gav leverantören en viss marginal är det alltså fullt möjligt att den 

marginalen är en annan för tillkommande arbeten. Även om en förskjutning av 

den ekonomiska balansen mellan parterna jämfört med ursprungligt kontrakt 

således är möjlig, torde en gräns kunna dras vid vad som är nödvändigt för att 

säkra att de tillkommande arbetena blir utförda. Skulle tillkommande arbeten 

innebära en vinstmarginal för leverantören som går långt över vad som krävts 

för att kunna säkra att de blir utförda, torde det inte gå att hänvisa till att arbetena 

var oförutsedda och därför inte behöver upphandlas. En annan sak är att det i 

samma situation möjligen går att hävda att kontraktets övergripande karaktär 

ändras och att en ny upphandling därför behöver göras.890  

 

Byte av leverantör 

En ändring i kontrakt som innebär att en leverantör byts ut utan ny upphandling 

regleras i 17 kap. 13 § LOU. Paragrafen implementerar artikel 72.1 första stycket 

d i LOU-direktivet. Någon motsvarande regel fanns inte i ÄLOU. 

I skäl 110 till LOU-direktivet anges att ett byte av leverantör normalt ska ske 

genom ett konkurrensutsatt förfarande. Undantag kan göras för interna 

strukturella förändringar som sker under fullgörandet av kontraktet. Som 

exempel ges intern omorganisation, uppköp, sammanslagningar, förvärv eller 

insolvens. 

Förutsättningarna för leverantörsbyte enligt 17 kap. 13 § LOU är i stort 

identiska med de i skäl 110 och i artikeln. Den nya leverantören får inträda i 

ursprunglig leverantörs ställe till följd av någon form av strukturomvandling hos 

ursprunglig leverantör där samma exempel som ovan ges. Förändringen får inte 

medföra väsentliga ändringar av det ursprungliga kontraktet. 

En skillnad mellan direktivets reglering och LOU är här att den hänvisning till 

ändrings- eller optionsklausuler som finns i direktivet inte tagits med i LOU. 

Frågan behandlades i propositionen och regeringen angav där att det var onödigt 

att särskilt reglera möjligheten att göra ett leverantörsbyte med hänvisning till 

ändrings- eller optionsklausul.891 

 
890 Se Arrowsmith, 2014, s. 600–601. 
891 Proposition 2015/16:195, s. 849. 
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Frågan om leverantörsbyte var en av delfrågorna i Pressetext-målet och EU-

domstolen kom där fram till att interna omorganisationer hos medkontrahenten 

inte medför väsentlig ändring av villkoren i det ursprungliga kontraktet.892 

 

Väsentlig ändring 

I 17 kap. 14 § LOU föreskrivs att ändringar får göras även om inte 

förutsättningarna i 17 kap. 9–13 §§ LOU är uppfyllda om ändringen inte är 

väsentlig. Regeln motsvaras av artikel 72.1 första stycket e och artikel 72.4 i LOU-

direktivet. Regeln saknar motsvarighet i ÄLOU. 

I paragrafen finns en uppräkning som ger exempel på vad som kan anses 

utgöra väsentliga ändringar och därmed också medför en skyldighet att 

genomföra ett nytt upphandlingsförfarande. Uppräkningen bygger på de 

omständigheter som förekom i Pressetext-målet.893 

Som exempel på väsentliga ändringar tas bland annat upp införande av nya 

villkor som skulle ha medfört ett vidare intresse att delta, förändring av 

ekonomisk jämvikt mellan parterna, utvidgad omfattning av kontraktet och byte 

av leverantör. Av paragrafens utformning är tydligt att uppräkningen är en 

exemplifiering av vad som kan anses vara väsentliga ändringar.894  

5.9.3 Ändringar i befintliga kontrakt utan stöd i LOU 

Ovan har beskrivits de möjligheter LOU ger till ändring i befintliga kontrakt, 

utan att ny upphandling behöver göras. Den svenska regleringen bygger på och 

motsvaras av regleringen i artikel 72 i LOU-direktivet. Artikel 72 bygger i sin tur 

på, och har till syfte att, kodifiera den EU-rättsliga praxisen på området, främst 

Pressetext-målet. 

Eftersom regleringen av ändringsmöjligheterna såväl enligt 17 kap. LOU som 

enligt artikel 72 LOU-direktivet är tämligen utförlig ligger det nära till hands att 

utgå från att ändringar utan ny upphandling endast kan göras i de situationer som 

där räknats upp. Uppfattningen stärks ytterligare av att 17 kap. 8 § LOU tydliggör 

att ändringar utan ny upphandling får göras enbart med stöd av bestämmelse i 

17 kap. 9–14 §§ LOU. 

I propositionen tog regeringen klart ställning för uppfattningen att inga 

ytterligare undantag utöver de i 17 kap. får göras genom att uttala att ”[d]et står 

dock under alla förhållanden klart att direktiven och de nya lagarna uttömmande 

 
892 Mål C-454/06, Pressetext, p. 43–49. 
893 Proposition 2015/16:195, s. 1132. 
894 Se även proposition 2015/16:195, s. 1132. 
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reglerar i vilka fall ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan att en ny 

upphandling ska ske.”895 Regeringen betonade också att huvudregeln är att 

ändringar inte får göras utan att det sker en ny upphandling.896  

Att regeringen likställer artikel 72 med 17 kap. LOU i frågan om uttömmande 

reglering av möjligheten att ändra befintliga kontrakt utan ny upphandling, kan 

dock ifrågasättas. Syftet med artikel 72 var, som nämnts, att kodifiera praxis och 

att därigenom klargöra vissa frågor som EU-domstolen behandlat. I skäl 107 till 

LOU-direktivet är det tydligt att regleringen syftar till att klargöra under vilka 

omständigheter EU-domstolens praxis kräver att ett nytt 

upphandlingsförfarande görs. Det är därför rimligt att tolka regleringen som 

inriktad på just de situationer som berörts av domstolen i praxis och att 

omständigheter som inte berörts därmed inte heller reglerats. Andra ännu ej 

prövade omständigheter borde, som en följd av det resonemanget, också kunna 

medföra möjligheter till ändringar i befintligt kontrakt utan att ett nytt 

upphandlingsförfarande behöver genomföras. Med det synsättet blir regleringen 

i artikel 72 i LOU-direktivet bara att se som en exemplifiering.897 

Trots att det är tveksamt om avsikten med artikel 72 i LOU-direktivet var att 

uttömmande reglera möjligheten till ändring i kontrakt utan ny upphandling är 

det inget som hindrar att den svenska regleringen i 17 kap. LOU går längre och 

därmed är just uttömmande. Med tanke på att regeringen, i propositionen, 

uttryckligen säger att uppräkningen i artikel 72 är uttömmande och inte på annat 

sätt antyder att den svenska regleringen i 17 kap. LOU går längre än artikel 72 

finns det dock inget som tyder på att en striktare reglering var avsedd.898 I den 

mån andra omständigheter än de som räknats upp anförs som stöd för en ändring 

i befintligt kontrakt utan ny upphandling bör dessa således inte diskvalificeras 

enbart på den grunden att de inte finns med i uppräkningen.899 

5.10 Sammanfattning och slutsatser 

När genomförandet av ett markexploateringsprojekt tagits vidare från de 

markaffärer som studerades i kapitel fyra till bygg- och anläggningsskedet 

aktualiseras, förutom frågor om stöd till näringslivet, även upphandlingsfrågor. I 

kapitel fem har därför upphandlingsfrågor vid markexploatering varit i fokus.  

 
895 Proposition 2015/16:195, s. 850. 
896 Proposition 2015/16:195, s. 844. 
897 Se Arrowsmith, 2014, s. 602, Treumer, 2014, s. 149.  
898 Proposition 2015/16:195, s. 847–850. 
899 Se även Treumer, 2014, s. 149. 
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Den offentliga upphandling som studeras i avhandlingen regleras på EU-

rättslig nivå i LOU-direktivet och genom de principer som kodifierats i direktivet. 

På nationell nivå regleras för avhandlingen relevanta upphandlingsfrågor i LOU.  

5.10.1 Allmänna principer vid upphandling 

Offentlig upphandling styrs både av de mer specifika upphandlingsreglerna och 

av allmänna principer. Förutom att principerna uttryckligen skrivits in i såväl 

4 kap. 1 § LOU som artikel 18 i LOU-direktivet, finns en omfattande EU-rättslig 

praxis som behandlar dem. 

Likabehandlingsprincipen är en central princip inom EU-rätten. Principen 

innebär, enligt den formulering EU-domstolen vanligen använder, att lika 

situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, 

såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling.  

Vid upphandling innebär principen att alla leverantörer ska behandlas lika 

oberoende av nationalitet. Det finns dock ingen direkt koppling till nationalitet i 

principen utan den kan lika gärna tillämpas på en situation med enbart inhemska 

leverantörer. Likabehandlingsprincipen är tillämplig under hela 

upphandlingsprocessen och inte enbart vid utvärdering av lämnade anbud. Att 

likabehandlingsprincipen är tillämplig under samtliga etapper i 

upphandlingsförfarandet innebär att den också omfattar dem som inte lämnat 

anbud på grund av att upphandlande myndighet tidigt i processen förfarit på ett 

sätt som avskräckt potentiella leverantörer från att lämna anbud. 

Principen om icke-diskriminering kan ses som en precisering av 

likabehandlingsprincipen. I den praxis där principen har tillämpats har villkoren 

för upphandlingen inneburit att potentiella anbudsgivare behandlats olika 

beroende på från vilket medlemsland de kommit. Att principen om icke-

diskriminering tillämpas utesluter inte att förfarandet samtidigt brutit mot 

likabehandlingsprincipen. 

Principen om öppenhet är en förutsättning för att likabehandlingsprincipen och 

principen om icke-diskriminering ska gå att upprätthålla. Öppenheten ska gälla 

under hela upphandlingsförfarandet och ska råda kring själva 

upphandlingstillfället och beträffande de villkor som gäller för upphandlingen. 

Beslut i processen ska baseras på regler och det ska också vara möjligt att i 

efterhand kontrollera att upphandlingsförfarandet skett i enlighet med de regler 

och villkor som ställts upp för upphandlingen. 

Proportionalitetsprincipen har använts av EU-domstolen i ett flertal 

upphandlingsmål. På en generell EU-rättslig nivå innebär 

proportionalitetsprincipen att EU-rättsliga bestämmelser ska vara ägnade att leda 
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mot ett eftersträvat mål och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. I upphandlingsrättsliga sammanhang har principen använts 

huvudsakligen för att komma åt situationer när det varit oproportionerligt att 

utesluta en anbudsgivare. Den kan dock även tillämpas för att försöka minska de 

administrativa krav som ställs på parterna i ett anbudsförfarande.  

Principen om ömsesidigt erkännande är inte uttryckligen reglerad i LOU-direktivet 

men finns i skälen till direktivet, inarbetad i specifika artiklar och, för svenskt 

vidkommande, i 4 kap. 1 § LOU. Principen är central framförallt för 

utformningen av kvalifikationskrav som aktualiseras i en upphandling. Dessa 

krav får inte utformas så att de motverkar konkurrens i upphandlingen genom 

att exempelvis endast svenska utbildningar uppfyller kvalifikationskraven. 

En fråga som vållat diskussion är om det EU-rättsliga materialet ger stöd för 

att hävda att det även finns en konkurrensprincip på upphandlingsområdet. Genom 

EU-rättslig praxis och den rättsliga regleringen av området löper konkurrensen 

som en röd tråd. Detta skulle kunna förstås som om det finns en 

konkurrensprincip även om den inte uttrycks explicit i LOU-direktivet. Mot den 

uppfattningen talar just att någon konkurrensprincip inte uttryckligen skrivits in 

i direktivet och att den skrivning om konkurrens som finns i artikel 18 både är 

inriktad på vissa mer avgränsade situationer och är formulerad på ett helt annat 

sätt än övriga principer i direktivet. 

Oavsett uppfattning i fråga om konkurrensen utgör en princip eller inte 

kvarstår det faktum att konkurrens i upphandlingar är en central aspekt som även 

i fortsättningen kommer att spela en huvudroll. 

5.10.2 Tillämpningen av upphandlingsregleringen 

Som nämnts är konkurrensen, även om den inte upphöjs till en allmän princip, 

en grundläggande tanke bakom den offentliga upphandlingen. För att kunna 

främja en effektiv konkurrens är en förutsättning att potentiella anbudsgivare 

inom hela EU bjuds in att delta med anbud. Huvudregeln är därför att planerade 

upphandlingar ska offentliggöras av upphandlande myndigheter.  

 

Förfaranden vid upphandling 

I LOU föreskrivs fem olika förfaranden, där det inledande öppna förfarandet 

innebär att det är öppet för alla intresserade leverantörer att lämna anbud. De 

fyra övriga, det selektiva förfarandet, det förhandlade förfarandet med 

föregående annonsering, den konkurrenspräglade dialogen och 

innovationspartnerskapet, inleds med annonsering där intresserade leverantörer 
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får lämna uppgifter. Upphandlande myndighet gör därefter ett urval där de som 

väljs ut får lämna anbud i ett senare skede.  

Undantaget från huvudregeln om offentliggörande är det förhandlade 

förfarandet utan föregående annonsering. Det får användas under vissa 

förhållanden som räknas upp i 6 kap. LOU. Uppräkningen är uttömmande och 

EU-domstolen har i praxis varit tydlig med att det förhandlade förfarandet utan 

föregående annonsering ska ses som ett undantag. I skäl 50 till LOU-direktivet 

påtalas också att förfarandet har en skadlig effekt på konkurrensen, att det därför 

bara bör användas under mycket exceptionella omständigheter och att 

upphandlande myndighet som åberopar undantaget bör motivera varför det inte 

finns några andra rimliga alternativ.  

Av de situationer där upphandlingen kan genomföras utan föregående 

annonsering är några särskilt intressanta i ett markexploateringsprojekt. Att 

upphandlande myndighet tidigare använt ett öppet eller selektivt förfarande utan 

att få in lämpliga anbud, att det endast är en viss leverantör som av exempelvis 

tekniska skäl kan tillhandahålla det som ska upphandlas, att det råder synnerlig 

brådska, att arbete och tjänster kan anses ingå i tidigare tjänster eller 

entreprenader av samma leverantör och slutligen tjänstekontrakt som följer på 

en projekttävling kan alla komma ifråga vid en markexploatering. 

 

Avtal som träffas av upphandlingsregleringen 

Vid markexploateringar är det inte ovanligt att de avtal parterna sluter består av 

många olika delar. Vissa av dessa kan vara undantagna från 

upphandlingsreglernas tillämpningsområde medan andra faller under det som ska 

upphandlas. En inledande fråga när EU-domstolen prövat blandade avtal har 

varit om avtalen är delbara eller om de ska prövas som en helhet. 

I LOU-direktivet och LOU har frågan om delbara kontrakt reglerats och 

förfarandereglerna för delbara kontrakt klargjorts. För odelbara kontrakt med 

inslag av byggentreprenad är det avtalets huvudsyfte som avgör vilka 

upphandlingsregler som ska tillämpas. Frågan blir aktuell när exempelvis förvärv, 

hyra och byggentreprenad ingår i samma avtal eftersom varken förvärv eller hyra 

träffas av upphandlingsreglerna. 

I såväl LOU-direktivet som LOU anges fyra rekvisit som måste uppfyllas för 

att upphandlingsregleringen ska vara tillämplig på ett kontrakt. Avtalet ska vara 

skriftligt, det ska innehålla ekonomiska villkor, parterna ska vara en upphandlande 

myndighet och en ekonomisk aktör och slutligen ska avtalet avse leverans av varor, 

tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad. 

När det gäller det första av dessa, att det ska träffas ett skriftligt avtal, har det 

diskuterats eftersom det i svensk rätt finns möjlighet att träffa omfattande 
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muntliga avtal. Någon begränsning till att avse enbart skriftliga avtal avsågs inte 

med den svenska regleringen och skriftlighetskravet ska därmed inte vara 

avgörande för svenska förhållanden.  

I samband med själva avtalsslutandet har också frågan om den fria partsviljan 

som ett krav för giltigt avtal diskuterats. I ett antal mål har EU-domstolen haft 

att ta ställning till just om avsaknad av fri partsvilja gör att ett avtal inte kan sägas 

föreligga. I målen har det i reglering föreskrivits antingen vilken motparten är i 

ett avtal eller att en part, under vissa omständigheter, varit tvungen att ingå avtal. 

Här är rättsläget oklart. Domstolen har i något fall menat att det förelegat ett 

upphandlingspliktigt avtal trots att motparten är utpekad i lag och det därmed 

inte varit möjligt att genomföra en konkurrensutsatt upphandling.900 I ett par 

andra fall har domstolen, just på grund av att motparten varit utpekad i lag, menat 

att inget upphandlingspliktigt avtal förelegat.901 

Som ett andra rekvisit har angetts att ett avtal måste innehålla ekonomiska 

villkor. Rekvisitet är relevant vid markexploateringar i allmänhet och särskilt 

intressant för svenska förhållanden eftersom det har behandlats och ifrågasatts 

av Planprocessutredningen 2015.  

EU-domstolen har prövat rekvisitet ekonomiska villkor i mål C-399/98, La 

Scala, där kostnaden för vissa arbeten skulle bäras av markägaren. Domstolen 

menade att avtalet innehöll ekonomiska villkor. 

Även i senare praxis har EU-domstolen gjort en vid tolkning av rekvisitet 

ekonomiska villkor. I fokus har legat det ekonomiska intresset för leverantörer. 

Är ett avtal attraktivt för leverantörer ur en ekonomisk synvinkel, innehåller det 

också ekonomiska villkor. 

Planprocessutredningen ifrågasatte den rådande tolkningen av rekvisitet 

ekonomiska villkor och menade att italienska förhållanden inte var jämförbara 

med svenska.902 Utredningen drog slutsatsen att det inte föreligger ekonomiska 

villkor i motsvarande situation i Sverige och att det därmed inte heller föreligger 

någon upphandlingsskyldighet. 

Samma resonemang fördes fram av generaladvokaten i La Scala-målet men 

givet att EU-domstolen inte alls bemötte resonemanget i den delen och dessutom 

kom till ett annat slut än det generaladvokaten föreslog torde det vara klart att 

ekonomiska villkor skulle föreligga även i en motsvarande svensk 

markexploatering. Upphandling måste därför göras. 

 
900 Mål C-399/98, La Scala. 
901 Mål C-295/05, ASEMFO, och mål C-220/06, Correos. 
902 SOU 2015:109. 
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Även med hänvisning till de allmänna principer som ska tillämpas på 

upphandlingsrättens område, och då särskilt den omdiskuterade 

konkurrensprincipen, är det tydligt att upphandling behöver göras. Syftet med 

upphandlingsregleringen är att öppna upp för konkurrens och hindra 

konkurrensbegränsande åtgärder. Sverige kan inte kringgå dessa kärnpunkter i 

upphandlingsregleringen genom att hänvisa till hur specifikt svenska regler för 

markexploatering har utformats. 

Förutom att Planprocessutredningens tolkning strider mot EU-rättsliga 

grundtankar om konkurrens riskerar ett nationellt svenskt undantag från 

upphandlingsskyldighet inom denna typ av markexploateringar också att strida 

mot grundläggande principer om EU-rättens företräde och genomförande. 

Det tredje rekvisitet är att parterna, för att omfattas av 

upphandlingsregleringen, ska vara en upphandlande myndighet och en ekonomisk aktör. 

Med upphandlande myndighet jämställs en juridisk person som klassificeras som 

ett offentligt styrt organ och det är främst där gränsdragningsproblem finns. För att 

vara ett offentligrättsligt organ eller offentligt styrt organ krävs att organet 

uppfyller de fyra rekvisit som ställs upp i LOU och LOU-direktivet. Av intresse 

här är främst det andra rekvisitet, att organet ska tillgodose behov i det allmännas intresse 

utan industriell eller kommersiell karaktär och det fjärde rekvisitet, att organet står under 

tillsyn av eller leds eller kontrolleras av det allmänna. Om rekvisiten är uppfyllda har 

aktören en nära anknytning till det allmänna och omfattas då av 

upphandlingsreglerna. Vid markexploateringsprojekt är det inte ovanligt att en 

aktörer är ett organ med någon form av koppling till det allmänna, antingen 

genom att verksamheten, helt eller till viss del, syftar till att tillgodose det 

allmännas intresse eller genom att organet, i något avseende, styrs av det 

allmänna. 

EU-domstolen prövade i mål C-18/01, Korhonen, om ett organ kunde anses 

tillgodose det allmännas intresse enligt rekvisit två ovan. I målet var det 

verksamheten i ett fastighetsbolag som ägdes av staden Varkaus som prövades. 

Bolagets verksamhet bestod i handel med fastigheter och uthyrning och 

förvaltning av fastigheter. I ett projekt åt staden Varkaus anlitade 

fastighetsbolaget ett konsultbolag. EU-domstolen menade att anlitande av 

konsultbolaget för projektet kunde vara bra för hela kommunen och därmed 

anses tillgodose allmännyttiga behov. Upphandlingsregleringen skulle därmed 

tillämpas.  

När det gäller den andra delen av det andra rekvisitet, att organet inte ska ha 

industriell eller kommersiell karaktär kan, ur EU-domstolens praxis, ett antal 

faktorer av intresse utläsas. Bedömningen av om en verksamhet har industriell 

eller kommersiell karaktär syftar till att sortera ut verksamheter som styrs av 
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kommersiella hänsyn och därmed inte behöver omfattas av 

upphandlingsregleringen. 

 Om den aktuella marknaden är konkurrensutsatt och verksamheten bedrivs 

under normala marknadsförhållanden talar det för att verksamheten har en 

kommersiell karaktär. EU-domstolen har dock uttryckligen sagt att enbart 

förekomst eller frånvaro av konkurrens inte räcker för att avgöra om en 

verksamhet omfattas av upphandlingsreglerna.903  

Om verksamheten inte har vinstsyfte talar det normalt starkt för att den inte 

har kommersiell karaktär och att den därmed träffas av upphandlingsregleringen. 

Ett par mål från EU-domstolen kan öka förståelsen av just vinstsyfte som 

begrepp. 

I mål C-283/00, SIEPSA, menade EU-domstolen att, oavsett om SIEPSA 

bedrev sin verksamhet med vinst, var det uteslutet att eftersträvandet av vinst i 

sig skulle utgöra bolagets huvudsakliga mål. Verksamheten sågs därmed inte som 

kommersiell och upphandlingsregleringen ansågs tillämplig. 

I de förenade målen C-223/99 och C-260/99, Agora, menade EU-domstolen 

att bolaget saknade egentligt vinstsyfte men att verksamheten styrdes av 

kommersiella kriterier och att omständigheterna sammantaget talade för att 

verksamheten var kommersiell och att upphandlingsreglerna därmed inte var 

tillämpliga på bolaget.  

Även det aktuella bolagets ansvar för ekonomiska förluster är en omständighet 

som EU-domstolen har vägt in i sin bedömning. I SIEPSA-målet, menade 

domstolen att det var föga troligt att SIEPSA skulle behöva bära de ekonomiska 

riskerna av sin verksamhet och att den därmed inte skulle ses som kommersiell. 

I Agora-målet, konstaterade domstolen att det saknades bestämmelser om ett 

system för kompensation för ekonomisk förlust och drog utifrån det slutsatsen 

att verksamheten var kommersiell.  

Slutligen har också finansieringen av verksamheten vägts in som en 

omständighet som kan tala för eller emot att den ska ses som kommersiell. 

Understöds verksamheten av allmänna medel i form av bidrag eller genom 

minskade kostnader talar det för att verksamheten inte är av kommersiell karaktär 

vilket medför att upphandlingsregleringen ska tillämpas. 

För svenska förhållanden har HFD i mål HFD 2016 ref. 67 utrett frågan om 

Akademiska Hus verksamhet bedrivits under normala marknadsförhållanden. 

HFD menade där att Akademiska Hus inte kunde sägas verka på en marknad 

med en utvecklad konkurrens och därmed inte verkade under normala 

 
903 Mål C-360/96, BFI Holding. 
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marknadsmässiga villkor. HFD menade också att Akademiska Hus huvudsakliga 

syfte inte var att generera vinst. 

Det fjärde rekvisitet vid avgörandet om en juridisk person ska ses som ett 

offentligrättsligt organ eller offentligt styrt organ är om organet står under tillsyn av 

eller leds eller kontrolleras av det allmänna. Rekvisitet har prövats av EU-domstolen i 

mål C-237/99, Kommissionen mot Frankrike. De organ som var föremål för 

bedömning i målet var bostadsaktiebolag med ansvar för subventionerade 

bostäder. EU-domstolen menade att de detaljerade bestämmelser som reglerade 

bostadsaktiebolagen och den offentliga tillsynen över att regelverket följdes, och 

över bolagen kunde likställas med ett väsentligt inflytande. EU-domstolen 

menade sammantaget att bostadsaktiebolagen stod under tillsyn av det allmänna 

och att de därmed omfattades av upphandlingsreglerna. 

Graden av tillsyn har också behandlats av EU-domstolen i mål C-373/00, 

Truley. En enkel granskning i efterhand menade domstolen inte uppfyllde 

villkoret om tillsyn av det allmänna, vilket däremot en mer ingående kontroll av 

bokföring och löpande förvaltning som kunde rapporteras till det granskade 

organets ägare gjorde.  

Oavsett om sambandet som ger det allmänna inflytande beror på 

finansieringen, hur ledningsfunktionen utses eller på den tillsyn eller kontroll som 

utövas ska organet tillämpa upphandlingsregleringen om inflytandet finns. 

Vid markexploateringar behöver således frågan om en aktör är en 

upphandlande myndighet alternativt ett offentligrättsligt organ eller offentligt 

styrt organ utredas. Finns en koppling mellan en av aktörerna och det allmänna 

enligt ovan gör det att upphandlingsreglerna ska tillämpas.  

Slutligen krävs i det fjärde rekvisitet i LOU-direktivet och LOU att avtalet ska 

avse leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad. 

Främst är det sista ledet, utförande av byggentreprenad, som är av intresse här. 

Byggentreprenad finns definierat i LOU-direktivet och LOU där särskilt 

betydelsen av realisering av byggnadsverk i enlighet med krav och inflytande från 

upphandlande myndighet är relevant i avhandlingen. Syftet med punkten är att 

säkerställa att alla former av verksamhet som innebär att ett byggnadsverk blir till 

ska omfattas av upphandlingsregleringen under förutsättning att upphandlande 

myndighet har inflytande över utformningen. 

EU-domstolen har prövat vilken grad av inflytande som krävs i mål C-220/05, 

Auroux. Det aktuella avtalet avsåg ett större projekt syftande till att uppföra ett 

nöjescentrum där den lokala myndigheten hade specificerat vissa behov och 

övergripande syften i ett avtal. EU-domstolen menade att inflytandet var 

tillräckligt för att uppfylla rekvisitet även om delar av projektet utförts helt utan 

myndighetens påverkan.  
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I mål C-451/08, Helmut Müller, där också ett större stadsutvecklingsprojekt 

var i fokus, hade den lokala myndighetens roll bara varit att undersöka vissa av 

projektets planer och även att fatta vissa beslut inom myndighetens befogenhet. 

EU-domstolen kom fram till att rekvisitet inte var uppfyllt och att avtalet inte 

skulle ses som ett avtal om byggentreprenad.  

5.10.3 Undantag från upphandlingsskyldighet 

Hyra och förvärv av fastighet 

I såväl 3 kap. 19 § LOU som artikel 10 a i LOU-direktivet är kontrakt som avser 

förvärv eller hyra av fastigheter undantagna från upphandlingsskyldighet. 

Förvärv eller hyra av fast egendom avser som regel en viss specifik fastighet som 

sällan är utbytbar mot en annan fastighet och de särdragen gör att ett undantag 

från skyldigheten att upphandla har ansetts befogat.  

Undantaget avser enbart redan befintliga byggnader vilket, under vissa 

omständigheter, kan leda till tolkningssvårigheter. Främst är det situationer där 

en fastighet i något avseende ändras eller anpassas till hyresgästens behov som 

kan vara problematiska. En mindre restriktiv tolkning av hyresundantaget skulle 

här kunna medföra att upphandlingspliktiga byggentreprenader inte upphandlas 

med hänvisning till att de ryms under normala anpassningsåtgärder inom 

hyresförhållandet. 

Vid nyproduktion kan diskussionen rörande möjligheten att överhuvudtaget 

tillämpa hyresundantaget vara en bra utgångspunkt. Att undantagen ska tolkas 

restriktivt är väl etablerat i EU-domstolens praxis.904 Med stöd i denna 

restriktivitet går det att argumentera för att nyproduktion under inga 

omständigheter går att infoga under hyresundantaget.905  

I den prövning som EU-domstolen gjort av hyresundantaget har fokus varit 

på avtalets huvudsyfte. Frågan om nyproduktion alltid per automatik innebär att 

hyresundantaget är uteslutet har därför inte ställts på sin spets. I de mål som EU-

domstolen prövat har också upphandlande myndighet ställt krav på och haft 

inflytande över utformningen av byggprojekten.906 När upphandlande myndighet 

haft inflytande över utformningen av projekt för nyproduktion har EU-

 
904 Se exempelvis de förenade målen C-20/01 och C-28/01, Kommissionen mot Tyskland och 

mål C-385/02, Kommissionen mot Italien. 
905 Se för denna argumentation förslag till avgörande av GA Wahl i mål C-213/13 och 

Sundstrand, 2015, s. 66. 
906 Se Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland och mål C-213/13, Impresa Pizzarotti. 
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domstolen funnit att huvudsyftet med avtalen är byggentreprenad även om 

upphandlande myndighet också har haft för avsikt att teckna ett hyresavtal.  

EU-domstolen har satt fokus på upphandlande myndighets faktiska inflytande 

över projekten vid prövningen av hyresundantaget. Domstolen har betonat att 

det centrala kriteriet är att aktuellt byggnadsverk uppförts i enlighet med krav 

som ställts upp av den upphandlande myndigheten.907 Det finns inget klart stöd 

i praxis för att hävda att ett potentiellt inflytande, som typiskt sett ökar vid 

nyproduktion, räcker för att utesluta tillämpning av hyresundantaget.908 Med 

utgångspunkt i just inflytandet är det därmed möjligt att, så länge upphandlande 

myndighet inte utövat något faktiskt inflytande över projektet, argumentera för 

att hyresundantaget går att tillämpa när en upphandlande myndighet vill hyra in 

sig i nyproduktion.  

 Exempel skulle kunna vara uppförande av garage eller förråd uppdelade i 

mindre lokaler där varje del har lika yta och standard. Har byggnaden ett generellt 

användningsområde som är, eller kan vara av intresse för andra hyresgäster än 

den upphandlande myndigheten, är det inte uteslutet att hyresundantaget skulle 

kunna tillämpas.  

Även vid förändring eller anpassning av en redan uppförd byggnad måste 

avtalets huvudsakliga syfte utrönas. Mindre förändringar, anpassningar och 

underhåll under pågående hyresperiod eller i samband med inflyttning kan 

rymmas under hyresundantaget så länge de är så begränsade att de kan ses som 

en biförpliktelse till avtalets huvudsakliga syfte; hyra. Om de krav upphandlande 

myndighet ställer på byggnader, egenskaper och utrustning går mycket längre än 

en hyresgästs vanliga krav och går utanför vad hyresgäster generellt kan ha 

intresse och nytta av kommer avtalets huvudsakliga syfte sannolikt att ses som 

byggentreprenad.909 

 

Direktupphandling och kompletterande beställningar 

Direktupphandling kan, enligt 19 kap 7 § tredje stycket LOU, användas om 

förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är 

uppfyllda. Vid direktupphandling finns inget krav på anbud i viss form och den 

kan därmed genomföras helt utan att offentliggöras genom någon publicering. 

Även om formen för upphandlingen därmed är fri bygger det upphandlingsavtal 

 
907 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland. 
908 Mål C-451/08, Helmut Müller. 
909 Mål C-536/07, Kommissionen mot Tyskland och Sundstrand 2015, s. 67–68. 
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som träffats, i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer i Sverige, på anbud 

och accept i någon form.910 

Ett skäl till att använda direktupphandling är om det krävs av tekniska skäl i 

enlighet med 6 kap. 14 § LOU och artikel 32.2 b i LOU-direktivet.  

EU-domstolen har prövat två fall där italienska myndigheter hänvisat till 

tekniska skäl för att upphandla genom underhandsavtal som inte föregåtts av 

offentlig publicering. I mål C-57/94, Kommissionen mot Italien, hävdade den 

italienska myndigheten vid byggnation av en motortrafikled att vissa 

tillkommande arbeten tekniskt sett sammanföll med tidigare delar och därför inte 

kunde separeras. EU-domstolen tyckte inte att det var visat att de svårigheter 

som kunde uppkomma om arbetena tilldelades ett annat företag, inte skulle ha 

gått att övervinna.  

Bevisningen var i fokus även i det senare målet C-385/02, Kommissionen mot 

Italien. Den italienska myndigheten hävdade där att arbete med att färdigställa ett 

skydd mot översvämningar borde utföras av en enda kvalificerad entreprenör för 

att säkerställa kontinuiteten. EU-domstolen menade här att det inte räckte med 

påståendet att arbetena var komplicerade för att visa att de behövde utföras av 

en enda entreprenör.  

Slutsatsen av målen är att den som påstår att det föreligger förutsättningar för 

att göra avsteg från den normala offentliga upphandlingsprocessen också har att 

visa detta. 

Enligt 6 kap. 18 § LOU och artikel 32.5 i LOU-direktivet kan ett 

upphandlingsförfarande utan publicering och därmed även direktupphandling 

användas under vissa förhållanden när det är frågan om en fortsättning på arbeten 

som ingår i ett projekt som tidigare har upphandlats i ett offentligt förfarande. 

Någon relevant EU-rättslig praxis på området finns inte men Kammarrätten i 

Stockholm har prövat frågan i ett projekt som gällde om- och tillbyggnader av 

förskolor där Västerås kommun menade att det omtvistade arbetet utgjorde en 

fortsättning på tidigare arbeten.  Kammarrätten menade att byggnationerna avsåg 

olika projekt och olika förskolor och menade därmed att arbetena skulle 

upphandlas offentligt.911 

I de standardavtal som används för entreprenadarbeten finns en motsvarighet 

till upphandlingsreglernas tilläggs- och kompletteringsarbeten i de så kallade 

ÄTA-arbetena där ÄTA står för ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående 

arbete. Entreprenören är både berättigad och skyldig att utföra ÄTA-arbeten om 

inte annat följer av författning, vilket bland annat innebär att 

 
910 Proposition 2009/10:180, s. 287. 
911 Kammarrätten i Stockholm, mål 5216-08. 
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upphandlingsreglerna måste beaktas. I oklara situationer kan detta medföra att 

en upphandlad entreprenör hävdar att denne har rätt, enligt avtalet, att utföra ett 

tillkommande arbete eftersom det är ett ÄTA-arbete som inte behöver 

upphandlas. Upphandlande myndighet behöver samtidigt beakta 

upphandlingsreglerna och kan, med hänvisning till dessa regler, välja att 

upphandla tilläggsarbeten i tveksamma situationer. För att förtydliga gentemot 

entreprenören kan också upphandlande myndighet ändra i standardavtalet och 

lyfta ut entreprenörens rätt att utföra ÄTA-arbeten så att bara skyldigheten 

återstår.  

 

Ändring av befintligt kontrakt  

Vid tillägg och förändring i ursprungligt entreprenadavtal kan även reglerna om 

ändring av kontrakt i 17 kap. LOU och artikel 72 LOU-direktivet aktualiseras. 

Regleringen bygger till stora delar på EU-rättslig praxis, främst mål C-454/06, 

Pressetext. Ändringar kan ske i en mängd olika situationer men mest intressanta 

vid markexploateringar är ändringar med hänvisning till att ursprungligt avtal 

innehåller en ändrings- eller optionsklausul. 

Ändringar i befintliga kontrakt enligt 17 kap. LOU ska skiljas från möjligheten 

att använda förhandlat förfarandet utan föregående annonsering i 6 kap. 18 § 

LOU. När förutsättningarna för att använda 6 kap. 18 § LOU är uppfyllda 

upphandlas en ny tjänst eller byggentreprenad och kontraktet kan då också 

genomgå grundläggande förändringar. När 17 kap. LOU tillämpas är det inte en 

ny upphandling som genomförs och ändringarna får inte medföra att avtalets 

övergripande karaktär förändras. 17 kap. LOU får också tillämpas utan att de 

krav som föreskrivs i 6 kap. 18 § LOU är uppfyllda.  

Upphandlande myndighet kan ha svårt att förutse vilka ändringar och tillägg 

som senare kan bli nödvändiga vid en upphandling och ändrings- eller 

optionsklausuler används därför för att möjliggöra senare justeringar. 

Klausulerna måste utformas i enlighet med de allmänna upphandlingsrättsliga 

principerna om likabehandling och transparens.912  

Om en ändrings- eller optionsklausul tagits med får det upphandlade 

kontraktet under vissa förutsättningar ändras utan att en ny upphandling måste 

genomföras under förutsättning att kontraktets övergripande karaktär inte 

ändras. Som exempel på situationer där ändringsklausuler kan användas anges att 

avtalet knyts till ett nytt prisindex eller att det sker ett teknikskifte som kräver 

ändringar i ursprungligt kontrakt. 

 
912 Mål C-496/99 P, Kommissionen mot Succhi di Frutta.  
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Ändringar genom tillämpning av ändrings- eller optionsklausuler begränsas av 

avtalets övergripande karaktär och inte av belopps- eller procentgränser. Det 

innebär att även beloppsmässigt små förändringar kan vara otillåtna eftersom de 

kan tänkas ändra kontraktets övergripande karaktär. Även om det inte är 

belopps- eller procentgränser som är styrande kan inte hur stora beloppsmässiga 

ändringar som helst göras utan att det kan anses förändra kontraktets 

övergripande karaktär och därmed medföra att en ny upphandling behöver göras. 

Att hänvisa till ändrings- eller optionsklausuler ger parterna en stor frihet och 

kan leda till att upphandling av tillkommande tjänster undviks. 

Oavsett om ingen av de övriga grunderna för ändring föreligger får alltid 

ändring utan ny upphandling göras om ändringen inte är väsentlig. Som exempel 

på väsentliga ändringar tas i regleringen bland annat upp införande av nya villkor 

som skulle ha medfört ett vidare intresse att delta, förändring av ekonomisk 

jämvikt mellan parterna, utvidgad omfattning av kontraktet och byte av 

leverantör. 

Regleringen i 17 kap. LOU och artikel 72 i LOU-direktivet är tämligen 

utförlig. När dessutom 17 kap. 8 § LOU gör tydligt att ändringar bara får göras 

med stöd av bestämmelser i 17 kap. och regeringen i propositionen tydligt 

uttryckte att inga ytterligare undantag utöver de i 17 kap. får göras verkar det 

tämligen klart att uppräkningen i 17 kap. LOU är uttömmande.913 Slutsatsen blir 

då att alla ändringar i befintliga kontrakt som inte är uppräknade i regleringen är 

otillåtna. 

Huruvida syftet med regleringen i LOU-direktivet, som genomförts genom 

17 kap. LOU, var att uttömmande reglera när ändring av befintliga kontrakt 

kunde göras kan dock ifrågasättas. Av skäl 107 till LOU-direktivet framgår att 

regleringen syftar till att klargöra under vilka omständigheter EU-domstolens 

praxis kräver att ett nytt upphandlingsförfarande görs. Regleringens 

utgångspunkt i EU-domstolens praxis gör det rimligt att uppfatta den som 

inriktad på just de situationer som EU-domstolen prövat och att regleringen 

därmed är att se som en exemplifiering. 

Det är fullt möjligt att i svensk reglering vara mer restriktiv med 

ändringsmöjligheter men det finns inget som ger stöd för antagandet att den 

svenska regeringen hade för avsikt att gå längre än regleringen i LOU-

direktivet.914 Ett rimligare antagande är att ifrågasätta den tolkning av LOU-

direktivet som föregick den svenska regleringen där utgångspunkten verkar ha 

varit att uppräkningen i LOU-direktivet var uttömmande. Trots 17 kap. 8 § LOU 

 
913 Proposition 2015/16:195, s. 850. 
914 Proposition 2015/16:195, s. 846–850. 
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och regeringens uttalande i propositionen är det därmed möjligt att, med stöd i 

EU-rätten, argumentera för att även andra omständigheter än de som räknats 

upp i 17 kap. ska kunna anföras som stöd för en ändring i befintligt kontrakt utan 

ny upphandling.  
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6  Kommunala 

markexploateringsprojekt – slutsatser 

och utmaningar 

6.1 Inledning 

Avhandlingens övergripande syfte är att identifiera och analysera de rättsliga 

frågor och konfliktytor ett kommunalt markexploateringsprojekt kan medföra. 

Analysen görs med utgångspunkt i statsstödsrätt, kommunalrättslig reglering av 

stöd till näringslivet och upphandlingsrätt. Fokus i detta kapitel kommer därför 

att ligga på de rättsliga konfliktytor som regleringen av stöd till näringslivet och 

den upphandlingsrättsliga regleringen potentiellt kan väcka när annan relevant 

reglering, rättsliga principer, eller syften och intressen bakom annan relevant 

rättslig reglering ska beaktas i ett markexploateringsprojekt.  

De områden som lyfts fram i kapitlet har alla behandlats i kapitel fyra, där 

frågor om stöd till näringslivet analyserats, och fem, där upphandlingsfrågor 

analyserats. De frågor som där utretts har haft en direkt koppling till 

avhandlingens delsyften. Besvarandet av avhandlingens delsyften har satt ljuset 

på några av de rättsliga utmaningar och konfliktytor som 

markexploateringsprojekt kan föra med sig. I det följande kommer dessa rättsliga 

utmaningar och konfliktytor att lyftas fram och diskuteras. Dispositionen följer 

avhandlingen i stort där frågor om stöd till näringslivet behandlas först och 

upphandlingsfrågor därefter. 

6.2 Statsstöd och upphandling, generellt och specifikt 

Det finns en grundläggande skillnad mellan regleringen i de två huvudområdena 

i avhandlingen i fråga om detaljeringsgrad och nivå. De frågor om stöd till 

näringslivet som är relevanta i avhandlingen regleras i en artikel i FEUF och i en 

paragraf i kommunallagen. Regleringen är generell, principiell och kortfattad. 

Den detaljerade reglering som finns rör möjligheter att göra undantag och de har 

inte varit i fokus i avhandlingen. Rättsutvecklingen på statsstödsområdet sker i 

huvudsak genom EU-rättslig praxis.  

 Stödregleringen tar, med sin generella och principiella karaktär, inte sikte på 

någon särskild verksamhet eller någon särskild åtgärd. All verksamhet och alla 

åtgärder det allmänna vidtar kan potentiellt träffas av den. I och med att 
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statsstödsregleringen har ett vidare tillämpningsområde finns det ett brett 

spektrum av nationella regler där rättsliga konflikter kan uppstå. För 

avhandlingen har det inneburit att de rättsliga frågor och konfliktytor som 

identifierats och analyserats på statsstödsområdet berör statsstödsfrågor i flera 

olika sammanhang och regelverk. 

I motsats till reglerna om stöd till näringslivet är upphandlingsregleringen i 

LOU specifikt inriktad på en viss åtgärd eller verksamhet; när en upphandlande 

myndighet anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Reglerna innehåller 

såväl generella principer som omfattande och detaljerade bestämmelser avseende 

alla faser av upphandlingsprocessen. Rättsutvecklingen på området sker även här 

i viss mån genom praxis men även genom att utveckla regleringen och 

specialreglera vissa verksamhetsområden och finansieringsformer.  

De upphandlingsrättsliga frågor och konfliktytor som i avhandlingen 

identifierats som betydelsefulla vid markexploateringsprojekt har, genom 

regleringens snävare fokus på viss verksamhet och vissa åtgärder, en mer 

avgränsad karaktär. Det är här inte fråga om rättsliga konfliktytor av den bredare 

typ som aktualiserats inom statsstödsområdet. Frågorna rör mer tolkningar av 

upphandlingsregleringen. Den rättsliga konflikten blir mellan kravet att 

upphandla offentligt och det underliggande intresset av en snabb och effektiv 

markexploatering som finns i både plan- och byggregleringen och som en 

generell önskan hos parterna i projekten.  

Kopplingen mellan statsstödsområdet och offentlig upphandling har getts ett 

begränsat utrymme i avhandlingen. Det finns ingen tydlig konflikt mellan de två 

områdena. En korrekt utförd upphandling kan innebära att inget statsstöd 

förekommit men det är ingen garanti. Likaså leder en felaktig upphandling eller 

en helt underlåten upphandling inte automatiskt till att statsstödsreglerna 

aktualiseras. Förhållandet mellan avhandlingens två huvudområden har därför 

inte behandlats mer ingående. 

6.3 Statsstödsrättsliga utmaningar 

På det statsstödsrättsliga området är markaffärer en gemensam komponent för 

de frågor som behandlas nedan. Som konstaterats i avhandlingens inledande 

kapitel har kommunen kompetens att delta i markaffärer i 

markexploateringsprojekt och har också en bra position för förhandlingar med 

motparten med stöd av det kommunala planmonopolet. 

Att det ligger inom den kommunala kompetensen att vara part i 

markexploateringsprojekt är givetvis en förutsättning för kommunernas 

agerande. Även om just frågan om kommunens deltagande i 
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markexploateringsprojekt för det mesta inte vållar problem är tillämpningen av 

statsstödsrätten inte utan utmaningar när den ska samverka med olika nationella 

regler, principer och intressen.  

6.3.1 Stödbegreppet och den kommunala kompetensen 

Frågor om stöd till näringslivet kan aktualiseras vid kommunala markaffärer och 

en intressant aspekt är här vilka åtgärder som kan anses inrymmas under själva 

stödbegreppet.  

Inom EU-rätten kan stödbegreppet sägas omfatta alla åtgärder som medför 

att ett företag får en ekonomisk fördel det inte skulle ha haft under normala 

marknadsmässiga förhållanden.  

Även inom kommunalrätten sträcker sig stödbegreppet bortom de direkta 

subventionerna. Många åtgärder kan där vara tillåtna om de riktar sig till 

kommunens näringsliv generellt medan de blir otillåtna om de avgränsas och får 

en mer individuell inriktning.  

Stödbegreppets omfång och betydelse är intressant i förhållande till den 

kommunala markpolitiken och de markaffärer som följer med den. Det är inte 

ovanligt att kommunerna är aktiva i sin markpolitik och därmed bedriver en rätt 

omfattande handel med mark i kommunen. Syftet kan vara att på både kort och 

lång sikt säkra att det finns utvecklingsbar mark för exempelvis handelsområden, 

industri, bostäder och infrastruktur. Några krav på att planerna för marken ska 

vara konkretiserade ställs inte för att åtgärderna ska anses ligga inom den 

kommunala kompetensen. Följden blir att kommunerna, såsom rättsläget måste 

förstås, kommunalrättsligt har möjlighet att köpa mark som det inte finns några 

konkreta planer för. 

Inom statsstödsrätten har en liknande situation prövats i mål T-14/96, BAI 

mot kommissionen. I målet kom tribunalen fram till att ett inköp av 

resekuponger som spanska myndigheter gjort kunde ses som statsstöd eftersom 

det inte fanns något egentligt behov av kupongerna.  

Skulle samma resonemang tillämpas på kommunala markaffärer är det inte 

omöjligt att delar av en kommuns markaffärer skulle kunna vara tveksamma ur 

ett statsstödsperspektiv. Om en kommun är väldigt aktiv i sina markaffärer och 

därför även köper mark som det saknas aktuellt behov av, är en rimlig tolkning 

att de kommunalrättsliga kompetensreglerna skulle kunna komma i konflikt med 

de statsstödsrättsliga reglerna. Markaffären skulle kunna rymmas inom den 

gällande, tämligen vida, tolkningen av den kommunala kompetensen men 

samtidigt inte rymmas inom vad som är tillåtet i statsstödsrätten. Det företag som 

sålt marken skulle, med kommunens aktiva markaffärer, få en fördel det inte 
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skulle ha haft under normala marknadsmässiga förhållanden genom att mark som 

kanske annars inte alls varit eftertraktad på marknaden kunnat säljas. 

En annan slutsats som kan dras av mål T-14/96, BAI mot kommissionen, är 

att upphandling inte är någon garanti mot förekomst av statsstöd. En 

upphandling som är helt korrekt utförd och därmed oklanderlig kan, med 

tillämpning av resonemanget från målet, ändå innebära ett stöd enligt artikel 

107.1 FEUF om det som upphandlas inte är nödvändigt att köpa in.  

6.3.2 Markaffärer, skattesystemet och selektivitet 

Ett av rekvisiten i regleringen av statsstödet i artikel 107.1 FEUF är att stödet ska 

ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Att direkta subventioner från det 

allmänna uppfyller rekvisitet statliga medel är uppenbart men även när staten 

medverkar till att företag får minskade kostnader genom skattelättnader och det 

allmänna samtidigt får minskade intäkter kan det anses vara ett stöd med hjälp 

av statliga medel. Regler som skattemässigt gynnar vissa former av markaffärer 

och de företag som ägnar sig åt den typen av affärer ger lägre kostnader för 

företagen och minskar det allmännas inkomster. Att skattemässigt gynna vissa 

företag uppfyller därför rekvisitet statliga medel och kan därmed utgöra ett stöd 

enligt artikel 107.1 FEUF om även övriga förutsättningar i regleringen är 

uppfyllda. 

Av intresse när frågan om skatterabatter analyseras är även det tredje rekvisitet 

i artikel 107.1 FEUF, att stödet ska gynna vissa företag eller viss produktion. När bolag 

som är jämförbara behandlas olika är åtgärden normalt att se som selektiv vilket 

betyder att rekvisitet är uppfyllt. Även en selektiv åtgärd kan dock ses som 

motiverad om bolaget som gynnats behandlats på ett sätt som är normalt inom 

det system där åtgärden vidtagits. Skulle alltså skattesystemet ge samma 

förmånliga behandling till alla branscher eller sektorer om de agerade på ett visst 

sätt så skulle åtgärden kunna ses som en del i skattesystemets karaktär, inre logik 

eller allmänna systematik. En skattemässig lättnad för bolag i 

fastighetsbranschen, genom möjligheten att göra lågt beskattade transaktioner 

genom paketering av fastigheter i bolag och marköverföringar enligt 

fastighetsbildningslagen, skulle därmed kunna vara oproblematisk om bara 

lättnaden kunde sägas vara en del av skattesystemets karaktär, inre logik och 

allmänna systematik.  

Frågan om fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad har diskuterats av 

Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet år 2017.  

Bilden är där något blandad. Å ena sidan menar utredningen, avseende 

fastighetsbranschen generellt, att den fördelaktiga beskattning branschen får i 
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vissa avseenden, vägs upp av den nackdel fastighetsskatten medför för samma 

bransch. Å andra sidan blir slutsatsen en annan om skattesituationen analyseras 

efter affärsmodell. De fastighetsbolag som inte huvudsakligen ägnar sig åt 

långsiktig förvaltning utan omsätter fastigheter i ett högre tempo är skattemässigt 

gynnade. 

Att se på fastighetsbranschen generellt vid en analys av skatteeffekterna kan 

ifrågasättas. I den EU-rättsliga praxisen har ett nettoresonemang tillämpats i mål 

C-53/00, Ferring SA mot ACOSS och mål C-526/04, Laboratoires Boiron. Båda 

rörde grossistföretag i läkemedelsbranschen och den skattelättnad de fick vägdes 

mot de ökade kostnader de hade för vissa allmännyttiga uppgifter som bara 

grossistföretagen hade. Läkemedelsbolag som inte fullgjorde de allmännyttiga 

uppgifterna vägdes inte in i resonemanget utan nettoberäkningen omfattade bara 

den del av läkemedelsbranschen som faktiskt gynnades skattemässigt.  

Den ökade beskattningen, genom fastighetsskatten, som Utredningen om 

vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet menar kompenserar för 

de förmånligt beskattade fastighetsaffärer som skattesystemet medger drabbar 

inte primärt den del av fastighetsbranschen som drar nytta av förmånerna. Om 

en nettoberäkning görs så som EU-domstolen förespråkar i målen ovan, kommer 

därför vissa typer av fastighetsbolag att få klart större lättnad än vad de får ökad 

beskattning.  

En utväg för att försvara det svenska skattesystemet är att hävda att de 

skattemässiga fördelarna vissa typer av fastighetsbolag får kan motiveras utifrån 

skattesystemets karaktär, inre logik och allmänna systematik. EU-domstolen har 

prövat en liknande fråga i mål C-374/17, A-Brauerei, och slutsatsen blev att en 

förmånlig beskattning av en viss transaktionsform bara är motiverad om den 

verkar i linje med skattesystemets allmänna karaktär, inre logik och allmänna 

systematik. Det faktum att beskattningen av markaffärer åter utreds med 

anledning av den skattemässiga obalans som finns mellan köp enligt jordabalken 

och övriga former tyder inte på att de skattemässiga fördelarna kan ses som en 

effekt av skattesystemets karaktär och allmänna systematik. Den nu aktuella 

utredningen, tillsammans med tidigare utredningar och den diskussion som förts 

med anledning av dem i åtminstone 20 år talar för att den förmånliga 

beskattningen snarast är att se som ett klart avvikande från skattesystemets 

karaktär, inre logik och allmänna systematik. 

Det är sammanfattningsvis troligt att de skattemässiga fördelarna 

skattereglerna innebär för de bolag i fastighetsbranschen som bedriver sin 

verksamhet så att de drar nytta av nuvarande skattesystem inte är förenliga med 

de EU-rättsliga statsstödsreglerna i artikel 107.1 FEUF. 
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6.3.3 Begreppet marknadsvärde och expropriationslagen 

Marknad och marknadsvärde är centrala begrepp inom statsstödsrätten. Förutom 

att begreppen är avgörande när åtgärder i ett markexploateringsprojekt analyseras 

ur ett statsstödsrättsligt perspektiv har de även stor betydelse när 

ersättningsfrågor behandlas i projekten. När inte frivilliga överenskommelser 

ligger till grund för ersättningen utgår beräkningen oftast från 

expropriationslagen som föreskriver att marken ska ersättas med 125 procent av 

marknadsvärdet. 

När expropriationsersättningen höjdes till 125 procent av marknadsvärdet år 

2010 lyftes också frågan om den nya ersättningsnivån skulle kunna komma i 

konflikt med statsstödsreglerna. Frågan var alltså om en ersättning på lagstadgad 

nivå, när denna nivå överstiger marknadsvärdet, skulle kunna ses som ett stöd 

enligt artikel 107.1 FEUF när ersättningen betalas till ett företag. 

Här uppstår en konflikt mellan olika förståelse av begreppet marknadsvärde 

inom statsstödsrätten respektive expropriationsrätten.  

I statsstödssammanhang är den intressanta jämförelsepunkten vilket värde 

marken skulle ha haft på en öppen marknad. Utgångspunkten för begreppet 

marknadsvärde i statsstödsrätten är därmed ekonomisk teori där marknadsvärdet 

är det pris där utbudet på en marknad är lika med efterfrågan, vilket innebär att 

en säljare är beredd att sälja samtidigt som en köpare är beredd att köpa till ett 

pris de båda accepterar.  Det så kallade jämviktspriset har då uppnåtts och det 

brukar illustreras med att utbudskurvan och efterfrågekurvan möts. För att ett 

korrekt pris ska uppnås krävs enligt ekonomisk teori att det råder en perfekt 

konkurrens på den aktuella marknaden och att köpare och säljare har fullständig 

och identisk information om varan.  

I ett expropriationsrättsligt sammanhang har marknadsvärdet definierats som 

det sannolika priset som marken skulle ha sålts för flest gånger vid ett mycket 

stort antal försäljningar på en öppen marknad. Utgångspunkterna när det gäller 

begreppet marknadsvärde skiljer sig därmed åt mellan de olika regelverken. 

För att en ersättningsnivå vid markåtkomst ska kunna sägas bryta mot de 

statsstödsrättsliga reglerna måste det visas att den övergår vad som enligt 

ekonomisk teori utgör marknadspris. Det förutsätter fullständig information och 

att jämviktspris uppnås. Båda kan ofta ifrågasättas vid en försäljning. Främst 

brister det i informationen där köparen sällan har fullständig information. Vid 

expropriation blir dessutom den grundläggande förutsättningen att det finns en 

säljare problematisk. När en fastighet kan exproprieras kan det knappast vara 

korrekt att benämna markägaren som säljare i enlighet med ekonomisk teori. 

Bara det faktum att fastigheten går till expropriation talar väl mot att se 

ersättningssumman som något som har tydlig koppling till marknadsvärde enligt 
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ekonomisk teori. Vore det ett marknadsvärde så skulle säljaren frivilligt sälja 

fastigheten eftersom ett jämviktspris uppnåtts.  

Att statsstödsrätten utgår från ekonomisk teori när begreppet marknadsvärde 

ska ges sitt innehåll innebär, å andra sidan, att det inte finns något tydligt tak för 

hur mycket priset för en exploateringsbar mark kan stiga. Jämviktspriset kan, på 

grund av exempelvis en förväntan om att ett område ska blir mer attraktivt när 

det exploateras, bli väsentligt högre än det skulle ha blivit med tillämpning av 

expropriationslagens regler. 

Sammanfattningsvis ges begreppet marknadsvärde olika innehåll i de olika 

regelverken. För att bedöma om en betald ersättning utgör ett statsstöd är därför 

expropriationslagens ersättningsnivå inte en lämplig måttstock. Bedömningen 

måste istället göras enligt principerna om den marknadsekonomiska aktören som 

råder inom statsstödsrätten. 

6.3.4 Principerna om den marknadsekonomiska aktören i ett kommunalt sammanhang 

Att det typiskt sett är en skillnad på de mål, syften och hänsyn som präglar 

kommunal verksamhet jämfört med vad som präglar kommersiell verksamhet är 

inte ifrågasatt. Inom statsstödsrätten hanteras dessa skillnader genom undantag 

som ger det allmänna en möjlighet att understödja de samhälleliga intressen som 

kommersiella verksamheter typiskt sett inte har som mål och syfte att verka för. 

Enligt principerna om den marknadsekonomiska aktören ska det allmännas 

åtgärder jämföras med agerandet hos en kommersiell aktör på en öppen 

marknad. De undantag som statsstödsrätten medger innebär avsteg från 

principerna om den marknadsekonomiska aktören, där det allmänna kan vidta 

åtgärder som avviker från det marknadsmässiga agerande som principerna 

föreskriver.  

De nationella kommunalrättsliga reglerna om stöd till individuella 

näringsidkare överensstämmer i allt väsentligt med de EU-rättsliga reglerna så 

länge kommunens åtgärder inte innebär ett individuellt stöd till näringsidkare. En 

generell lågprispolitik vid försäljning av mark till kommersiella aktörer eller 

generellt hög ersättning när kommunen köper in mark av privata fastighetsägare 

torde vara i linje med de kommunalrättsliga reglerna om stöd till näringslivet och 

kan också klara en jämförelse med principerna om den marknadsekonomiska 

aktören. 

Principerna om den marknadsekonomiska aktören har kritiserats och den mer 

ideologiskt inriktade kritiken mot dem är inriktad på att den verksamhet och de 

aktörer som ska jämföras har helt olika mål och syfte med sin verksamhet. Det 

som ifrågasatts är det just hur de mål, syften och hänsyn som präglar det 
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allmännas verksamhet ska kunna vägas in när verksamheten jämförs med hur de 

kommersiella aktörerna agerar. Diskussionen har stått mellan (1) att väga in 

allmänna hänsyn i de kommersiella överväganden, den analys av 

marknadsmässigheten, som präglar principerna om den marknadsekonomiska 

aktören och (2) att hantera allmänna hänsyn genom undantag.  

Att väga in allmänna hänsyn vid prövningen av om en åtgärd är i linje med 

hur en kommersiell aktör på en öppen marknad skulle ha agerat är mycket svårt. 

Prövningen av principerna om den marknadsekonomiska aktören är krånglig 

redan som den är och att där försöka räkna in allmänna hänsyn skulle riskera att 

göra dessa alltför krångliga för att kunna tillämpas. Tydliga undantag är att 

föredra och det renodlar också prövningen. Är inte något av undantagen 

tillämpliga på en åtgärd är det en prövning mot principerna om den 

marknadsekonomiska aktören som avgör om en åtgärd är tillåten. 

Oavsett hur lämpliga principerna om den marknadsekonomiska aktören är för 

att analysera kommunal verksamhet och kommunala åtgärder är principerna 

tillämpliga när statsstödsfrågor aktualiseras. Att de mer principiella 

invändningarna, med hänvisning till den kommunala verksamhetens mål, syften 

och hänsyn, också är relevanta på en mer konkret nivå blir tydligt när 

kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och allmänt intresse ska 

förenas med principerna om den marknadsekonomiska aktören. 

För kommunala markaffärer innebär principerna om den 

marknadsekonomiska aktören att en kommun kan bedriva sin verksamhet utan 

att komma i konflikt med de statsstödsrättsliga reglerna så länge verksamhet och 

åtgärder inte avviker från hur en kommersiell aktör på en öppen marknad skulle 

ha agerat. Som nämnts torde kommunallagens regler om individuellt stöd till 

näringslivet överensstämma med den EU-rättsliga regleringen så länge åtgärderna 

är generella och inte innebär individuella fördelar. För att inte riskera att ett 

agerande i linje med principerna om den marknadsekonomiska aktören leder till 

konflikt med andra regelverk som styr den kommunala verksamheten krävs att 

dessa regelverk är synkroniserade med principerna om den marknadsekonomiska 

aktören. Kommunallagen är central i den kommunala verksamheten. När det 

gäller markaffärer blir många av kommunallagens regler tillämpliga men här har 

särskilt fokus lagts på förhållandet mellan principerna om den 

marknadsekonomiska aktören och reglerna om god ekonomisk hushållning och 

den allmänna kompetensregeln som styr vad en kommun får ägna sig åt. 

Med tillämpning av principerna om den marknadsekonomiska aktören vid en 

konkret markaffär finns det inget egentligt tak för hur mycket över normalt 

marknadsvärde en kommun kan betala för mark. Så länge priset är i linje med 

vad en kommersiell aktör på en öppen marknad skulle vara beredd att betala för 
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marken är affären oantastlig ur ett statsstödsrättsligt perspektiv. Även om 

ersättningsnivån enligt expropriationslagen skulle vara avsevärt lägre finns det 

inget hinder mot att kommunen träffar en frivillig överenskommelse med 

markägaren om en väsentligt högre ersättning. 

Den ersättning som medges i enlighet med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören inom statsstödsrätten riskerar här att ligga på en 

nivå som inte kan sägas överensstämma med kommunallagens regler om god 

ekonomisk hushållning och kan även ifrågasättas utifrån kommunens allmänna 

befogenheter enligt kommunallagen. De kommunalrättsliga reglerna om god 

ekonomisk hushållning är, enligt äldre förarbeten, inte avsedda för direkt 

tillämpning medan befogenhetsreglerna är tillämpbara i praktiken. 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Ställt mot kommersiella aktörer på en öppen marknad är det 

uppenbart att överväganden i den kommunala ekonomin, i många aspekter, inte 

är jämförbara med de överväganden som görs gällande hos en kommersiell aktör. 

Där en kommersiell aktör kan vara beroende av att ett markexploateringsprojekt 

kommer igång snabbt är sällan den kommunala ekonomin beroende av detta. Att 

låta ett markåtkomstärende gå till en utdragen expropriationsprocess kan således 

vara förödande för en kommersiell aktör medan det inte alls har samma betydelse 

att processen blir snabbt avgjord för kommunen. Den kommersiella aktören har 

därmed kraftiga incitament att komma överens med markägaren för att inte 

fördröja projektet vilket gör det olämpligt att låta dessa överenskommelser tjäna 

som jämförelseobjekt.  

Den kommersiella aktören måste också ta andra hänsyn till framtida relationer 

än vad kommunen måste, vilket kan vara ett incitament för att nå uppgörelser 

även när ersättningsnivån klart överstiger en expropriationsersättning. 

Kommunerna har inte anledning att värdera framtida relationer lika högt som de 

kommersiella aktörerna gör.  

Ett kommunalt agerande i enlighet med principerna om den 

marknadsekonomiska aktören riskerar således att komma i konflikt med 

kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. 

Även i förhållande till kommunallagens regler om kommunens allmänna 

befogenheter och det allmänna intresset kan en tillämpning av principerna om 

den marknadsekonomiska aktören vid markaffärer innebära en rättslig konflikt. 

Markaffärer till nivåer som klart överstiger lagstadgad ersättning enligt 

expropriationslagen kan ifrågasättas utifrån det allmänna intresse som måste 

finnas för att en verksamhet eller åtgärd ska ligga inom den kommunala 

kompetensen. En aktiv markpolitik med omfattande och vinstgivande 

markaffärer är rimligt att ifrågasätta utifrån ett allmänt intresse. Det faktum att 
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kommunen tjänar pengar på verksamheten kan dock antas minska kritiken mot 

den.  

Att kommunen gör vinst på markaffärer kan i viss mån tala för att principerna 

om den marknadsekonomiska aktören uppfylls även om statsstödsfrågor måste 

granskas från fall till fall. En vinst på verksamheten totalt sett innebär inte att 

höga ersättningar i enskilda fall av markförvärv nödvändigtvis inte innefattar ett 

stöd enligt artikel 107.1 FEUF. Även om principerna om den 

marknadsekonomiska aktören skulle vara uppfyllda och verksamheten därmed 

vara oantastlig ur ett statsstödsrättsligt perspektiv, kan den komma i konflikt med 

de grundläggande kommunala kompetensreglerna.  

6.4 Upphandlingsrättsliga utmaningar 

Även på det upphandlingsrättsliga området medför markexploateringar med 

kommunalt deltagande att olika regelverk, syften och hänsyn behöver samsas. 

Som nämnts är de rättsliga frågorna och konfliktytorna på upphandlingsområdet 

av en annan karaktär än de statsstödsrättsliga utmaningar som behandlats ovan. 

Det gemensamma temat för de rättsliga frågor och konfliktytor som identifierats 

och lyfts upp i avhandlingens upphandlingsrättsliga delar är att de alla, i någon 

mån, tar sikte på skyldigheten att upphandla. Den rättsliga konflikten står mellan 

skyldigheten att upphandla och intresset av snabba och effektiva 

markexploateringsprojekt. 

Som nämnts ovan innebär inte en underlåtenhet att upphandla per automatik 

att det allmänna därmed lämnat ett otillåtet stöd till näringslivet. Statsstödsfrågan 

måste analyseras för sig i varje enskilt fall. En alltför långt driven strävan efter 

snabba och effektiva markexploateringsprojekt riskerar dock att komma i 

konflikt med såväl upphandlingsregleringen som reglerna om otillåtet stöd till 

näringslivet. 

6.4.1 Upphandlingsskyldigheten vid svenska exploateringsavtal 

För att ett avtal om anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader ska 

vara upphandlingspliktigt måste det uppfylla de grundläggande rekvisiten. Avtalet 

ska vara skriftligt, det ska innehålla ekonomiska villkor, parterna ska vara en 

upphandlande myndighet och en ekonomisk aktör och slutligen ska avtalet avse 

leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av 

byggentreprenad. I det följande kommer fokus att ligga på det andra rekvisitet, 

att avtalet ska innehålla ekonomiska villkor. Rekvisitet har på senare år fått 
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mycket uppmärksamhet och, förutom att det prövats av EU-domstolen, har det 

också diskuterats i flera svenska utredningar.  

Om kommunen avtalar om att betala ut ersättning till en exploatör för att 

denne iordningsställer en allmän plats föreligger utan tvekan ekonomiska villkor 

eftersom avtalet då kan likställas med anskaffande eller inköp av en 

byggentreprenad. I en motsvarande situation har EU-domstolen, i mål C-399/98, 

La Scala, sagt att ekonomiska villkor föreligger, när reglerna föreskriver att 

exploatören antingen själv ska utföra det aktuella anläggningsarbetet eller ska 

betala en schablonmässig stadsplaneringsavgift till det allmänna. Regleringen 

medförde en tydlig påverkan på det allmännas ekonomi och EU-domstolen 

menade att det också innebar att avtalet innehöll ekonomiska villkor. 

Det som är intressant i den svenska användningen av exploateringsavtal är 

möjligheten att i avtalen föreskriva att exploatören enbart ska stå för den faktiska 

kostnaden för iordningställandet och att det inte tillämpas någon schablonavgift 

till det allmänna. Modellen innebär att den kommunala ekonomin inte alls 

påverkas av hur mycket eller lite iordningställandet av den allmänna platsen 

egentligen kostar. 

Den uppfattning som verkar ha fått visst fäste i svenska utredningar är att 

avtalet inte kan sägas innehålla ekonomiska villkor om inte den kommunala 

ekonomin påverkas. När exploatören, i enlighet med avtalet, betalar den faktiska 

kostnaden för att iordningställa den aktuella allmänna platsen påverkas inte den 

kommunala ekonomin av kostnaden för iordningställandet. Någon 

upphandlingsskyldighet skulle därmed inte föreligga, vilket skulle gynna intresset 

av en snabb och effektiv markexploateringsprocess. Uppfattningen har förts 

fram i offentliga utredningar och har inte egentligen ifrågasatts. 

I EU-rättslig praxis har rekvisitet ekonomiska villkor tolkats väsentligt vidare 

och fokus har där legat på det ekonomiska intresset för leverantören som 

tillhandahåller varan, tjänsten eller byggentreprenaden. Slutsatsen är att avtal som 

en leverantör ingår för att det bedöms ekonomiskt attraktivt också innehåller 

ekonomiska villkor. En konsekvens av den tolkning av rekvisitet som beskrivits 

ovan i samband med svenska exploateringsavtal måste också vara att leverantörer 

ingår den typen av avtal av andra än skäl än ekonomiska. 

En grundläggande idé i det europeiska samarbetet är att konkurrens ska råda 

på den inre marknaden. Konkurrensen har av vissa till och med upphöjts till en 

av de allmänna och grundläggande principerna på det upphandlingsrättsliga 

området. De gemensamma upphandlingsreglerna ska verka för en stark 

konkurrens mellan EU-länderna. Med den snäva tolkningen av rekvisitet 

ekonomiska villkor som förespråkats vid användande av vissa typer av 

exploateringsavtal skulle en inte obetydlig del av bygg- och anläggningsarbeten 
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på den svenska marknaden undantas från upphandling. Eftersom den 

kommunala ekonomin inte påverkas i det enskilda fallet blir det ingen tydlig, 

kortsiktig skada av att undanhålla dessa arbeten från konkurrens. Långsiktigt 

innebär dock förfarandet att handeln mellan EU-länderna påverkas.  

Att genom särdrag i den nationella regleringen undanhålla delar av bygg- och 

anläggningsmarknaden från den öppna konkurrens som eftersträvas inom EU 

strider mot grundläggande idéer i samarbetet. Detta gäller oavsett om 

konkurrensen upphöjts till en princip eller inte. Långsiktigt påverkas också 

medlemsländernas ekonomiska ställning om inte konkurrensen kan upprätthållas 

inom samarbetet. 

Förutom att en utebliven upphandling skulle kunna komma i konflikt med 

idéer och principer om konkurrens skulle den också riskera att strida mot den 

oomtvistade principen om EU-rättens företräde. Genom att konstruera reglerna 

så att den avsedda konkurrensen uteblir eller hindras, motverkas grundläggande 

krav på att medlemsländerna ser till att genomföra bindande EU-rättslig 

reglering.  

Slutsatsen blir att den eftersträvade effektiviseringen av plangenomförandet i 

markexploateringsprojekt måste sökas på annat håll. Bygg- och 

anläggningsarbeten måste upphandlas även om upphandlingen på kort sikt inte 

har en direkt påverkan på den kommunala ekonomin. 

6.4.2 Det allmännas inflytande och upphandlingsskyldighet 

Frågan om det inflytande som myndigheter eller andra offentligrättsliga organ 

har i en upphandlingssituation kan vara intressant ur många aspekter. I 

avhandlingen är det främst tre sidor av inflytandet som funnits vara intressanta 

vid markexploateringar. För det första är inflytande från det allmänna avgörande 

vid bedömningen av om en part i ett avtal ska ses som ett offentligrättsligt organ. 

Vidare behöver det utredas vilket inflytandet som den upphandlande 

myndigheten eller ett offentligrättsligt organ har när det ska avgöras om ett avtal 

kan klassificeras som ett avtal om byggentreprenad eftersom inflytande från 

upphandlande myndighet är en förutsättning för att avtal om byggentreprenad 

ska föreligga. Slutligen är inflytandet, för det tredje, relevant vid hyra och förvärv 

av fastighet eftersom det undantag från upphandlingsskyldighet som finns för 

hyra och förvärv av fastighet förutsätter att upphandlande myndighet eller 

offentligrättsligt organ inte har inflytande över utformningen av mark eller 

byggnad. 
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Offentligrättsligt organ 

För att omfattas av upphandlingsregleringen ska en av parterna vara en 

upphandlande myndighet eller en juridisk person som klassificeras som ett 

offentligrättsligt organ. I markexploateringsprojekt där det allmänna är part torde 

det ofta vara tämligen klart att en av parterna är en upphandlande myndighet och 

att upphandlingsreglerna därmed ska tillämpas. När exploateringen sker genom 

aktörer som inte tydligt är en upphandlande myndighet, exempelvis bolag som 

kommunen har någon form av intresse i, behöver det utredas om aktören ska ses 

som ett offentligrättsligt organ. 

Ett av rekvisiten för att klassificeras som ett offentligrättsligt organ är att 

organet står under tillsyn av eller leds eller kontrolleras av det allmänna. Finns en 

sådan koppling anses organet ha en sådan anknytning till det allmänna att 

upphandlingsreglerna ska tillämpas. 

Rekvisitet har prövats av EU-domstolen i mål C-237/99, Kommissionen mot 

Frankrike, som rörde ett bostadsaktiebolag med ansvar för subventionerade 

bostäder. Bolagets verksamhet styrdes av detaljerade bestämmelser och stod, på 

flera olika sätt, under tillsyn från det offentliga. Graden av tillsyn har här 

avgörande betydelse. Mer ingående kontroll av bokföring, löpande förvaltning 

och verksamhet tyder på tillräckligt inflytande från det allmänna för att det 

granskade organet ska klassificeras som ett offentligrättsligt organ. En mer 

översiktlig och enkel kontroll i efterhand talar för det motsatta. 

Markexploateringsprojekt där arbeten inte behöver upphandlas offentligt kan 

potentiellt genomföras snabbare och effektivare tidsmässigt. Om det finns en 

koppling mellan det allmänna och en av aktörerna i projektet som går bortom en 

enkel kontroll är det dock troligt att offentlig upphandling behöver genomföras. 

  

Begreppet byggentreprenad 

Inflytandet är också en central del för definitionen av begreppet 

byggentreprenad. Det är här avgörande om upphandlande myndighet eller annat 

offentligrättsligt organ kan utöva inflytande när avtalet ska träffas. Ett av 

rekvisiten för att en byggentreprenad ska föreligga är att byggnadsverket ska 

realiseras i enlighet med krav och inflytande från upphandlande myndighet. 

Åtgärder som innebär att ett byggnadsverk blir till omfattas således av 

upphandlingsregleringen under förutsättning att upphandlande myndighet har 

inflytande över utformningen. Definitionen av byggnadsverk är bred och avser 

det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten som självständigt fyller 

en teknisk eller ekonomisk funktion. 

Inflytandet från det allmänna har prövats av EU-domstolen i ett antal mål och 

det är tydligt att graden av inflytande inte behöver vara alltför hög för att nå upp 
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till det som krävs för att uppfylla definitionen av byggentreprenad. Har lokala 

myndigheter varit inblandade i ett markexploateringsprojekt genom att 

specificera behov eller ange vilka övergripande syften projektet har, uppfylls som 

regel kravet på inflytande. Har kommunen inflytande över delar av ett 

exploateringsprojekt genom att ange syfte med projektet eller genom att ange 

vissa behov som projektet ska lösa är inflytandet tillräckligt för att avtalet ska 

klassificeras som en byggentreprenad. När en myndighet bara har att undersöka 

och godkänna planer för projektet, exempelvis genom sedvanlig 

bygglovsprocess, uppfylls inte kravet på inflytande över projektet och därmed 

inte rekvisiten för att klassificeras som ett avtal om byggentreprenad. 

Genom att utöva inflytande över ett markexploateringsprojekt utan att sluta 

ett avtal om byggentreprenad skulle en kommun potentiellt kunna få behov 

tillgodosedda utan att behöva upphandla arbetena offentligt. I enlighet med EU-

rättslig praxis uppfylls dock kravet på inflytande tämligen lätt när det gäller att 

klassa ett avtal som byggentreprenad. Vill kommunen ha inflytande över ett 

projekt kommer således avtalet sannolikt att uppfylla kraven på inflytande och 

därmed även göra offentlig upphandling nödvändig. 

 

Hyra och förvärv av fastighet 

Inflytande från det allmänna har, i avsnitten om offentligrättsligt organ och 

byggentreprenad ovan, varit en del i definitionen av begreppen. För att ett organ 

ska anses ha den koppling som krävs för att ses som ett offentligrättsligt organ 

och för att en byggentreprenad ska föreligga har ett visst inflytande krävts från 

det allmänna. Inflytandet har då medfört en skyldighet att tillämpa 

upphandlingsregleringen. 

Även beträffande de undantag för förvärv eller hyra av fastigheter som finns 

i LOU och LOU-direktivet medför inflytande att upphandlingsregleringen blir 

tillämplig eftersom undantagen är bara tillämpliga om inflytande från det 

allmänna saknas.  

Att förvärv eller hyra av fast egendom undantas från upphandlingsskyldighet 

motiveras med att transaktionerna som regel avser en viss specifik fastighet som 

sällan är utbytbar mot någon annan. Den som önskar köpa eller hyra en viss 

fastighet nöjer sig sällan med vilken fastighet som helst och en offentlig 

upphandling skulle därför vara meningslös.  

Inflytandet från det allmänna aktualiseras här främst vid förändring och 

anpassning av den aktuella fastigheten. Undantaget är, enligt ordalydelsen, bara 

avsett för redan befintliga byggnader, vilket medför att alla ändringar som görs 

ska upphandlas om de går utöver sedvanligt underhåll av generellt intresse och 

till generell nytta för hyresgäster. Här kan finnas ett potentiellt intresse hos såväl 
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hyresvärd som hyresgäst att undvika upphandling av effektivitetsskäl. Om en 

kommun exempelvis hyr lokaler av en privat hyresvärd och dessa behöver 

anpassas för kommunens behov kan ett upphandlingsförfarande medföra att 

anpassningen drar ut på tiden. 

Enligt EU-rättslig praxis ska undantagen från upphandlingsskyldighet tolkas 

restriktivt. Det här har medfört att uttrycket befintliga byggnader har tolkats som att 

undantaget aldrig kan tillämpas på nyproduktion. I de flesta fall av nyproduktion 

kommer också upphandlande myndighet att ha haft inflytande över 

utformningen av projektet. Trots att avsikten varit att upphandlande myndighet 

senare ska teckna ett hyresavtal har EU-domstolen, i dessa fall, sett avtalet som 

ett avtal om byggentreprenad.  

Vid prövningen har EU-domstolen haft ett tydligt fokus på upphandlande 

myndighets faktiska inflytande över projekten. Även om det potentiella 

inflytandet ökar vid nyproduktion finns inget stöd i praxis för att hävda att den 

ökade möjligheten till inflytande räcker för att undantaget ska vara uteslutet. 

Syftet med den snäva tolkningen av undantaget är att hindra att 

byggentreprenader maskeras i hyresavtal och därmed kan utföras utan offentlig 

upphandling.  Så länge upphandlande myndighet rent faktiskt inte har påverkat 

utformningen av projektet är det därför rimligt att argumentera för att undantaget 

ska vara tillämpbart även vid nyproduktion.  

Slutsatsen beträffande undantaget för förvärv eller hyra av fastigheter blir att 

allt fokus ligger på inflytandet. Att försöka undvika upphandlingsskyldigheten för 

att effektivisera ett markexploateringsprojekt är därmed bara möjligt om 

upphandlande myndighet rent faktiskt inte haft inflytande över de åtgärder som 

vidtagits. Å andra sidan är det inte uteslutet att tillämpningsområdet för 

undantaget kan vidgas om just det faktiska inflytandet från det allmänna saknas. 

6.4.3 Upphandlingsskyldigheten vid ändringar och tillägg 

En möjlighet för parterna i ett markexploateringsprojekt att fortlöpande komma 

överens om ändringar och tillägg till ursprungligt avtal, utan ny upphandling, 

skulle potentiellt kunna snabba på och effektivisera projekten. I 

upphandlingsregleringen lämnas både en möjlighet att under vissa förhållanden 

kunna upphandla genom förhandling som inte föregås av offentlig publicering 

och att beställa arbeten utan ny upphandling genom regler om ändring av 

befintliga avtal. Möjligheterna till ändringar och tillägg kompliceras av att de även 

regleras i de standardavtal som är vanliga vid bygg- och anläggningsarbeten. 

Vid användningen av standardavtal kan en konflikt uppstå mellan 

entreprenörens rättigheter och skyldigheter enligt avtalen och skyldigheten att 
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upphandla för upphandlande myndighet. Trots att det i standardavtalen 

föreskrivs att rätten och skyldigheten att utföra ändringar och tillkommande 

arbeten bara gäller i den mån inte annat följer av författning, kan det uppstå svåra 

tolkningsfrågor. Upphandlande myndighet kan mena att offentlig upphandling 

måste göras samtidigt som den tidigare upphandlade entreprenören menar att 

standardavtalet ger dem rätt att utföra arbetet. Här kan en konflikt mellan 

standardavtalets formuleringar och upphandlingsregleringen potentiellt uppstå.  

Tolkar parterna standardavtalets rätt för en upphandlad entreprenör att utföra 

ändringar och tillägg extensivt, så medför det en risk för att arbeten som borde 

konkurrensutsättas utförs utan offentlig upphandling. En tidsmässig 

effektivisering går då långsiktigt ut över konkurrensen inom EU och tolkningen 

riskerar även att komma i konflikt med upphandlingsregleringen om arbetena 

rätteligen borde ha upphandlats. 

Regleringen av ändringar i befintliga kontrakt är tämligen utförlig i LOU. 

Ändringar kan ske i olika situationer där användande av ändrings- eller 

optionsklausuler är mest intressanta vid markexploateringar. Ändrings- eller 

optionsklausuler innebär att det upphandlade kontraktet får ändras utan en ny 

upphandling. Begränsningen är att kontraktets övergripande karaktär inte får 

ändras. Vida ändrings- eller optionsklausuler som möjliggör tillkommande 

tjänster utan ny offentlig upphandling riskerar att strida mot skyldigheten att 

upphandla enligt upphandlingsreglerna.  

När LOU-direktivet genomfördes genom LOU i svensk rätt gjordes, i 

regleringen, en uttömmande uppräkning av när ändringar utan förnyad 

upphandling kan göras. Det är dock fullt möjligt att tolka LOU-direktivet som 

en exemplifiering eftersom det syftade till att reglera de situationer som EU-

domstolen prövat när direktivet arbetades fram. Möjligen finns här en konflikt 

mellan EU-rätten och LOU, där även ändringar på grund av andra 

omständigheter än de som räknats upp i LOU skulle kunna åsidosätta 

upphandlingsskyldigheten.  

6.5 Slutord 

Markexploateringar är komplexa projekt vilket medför att de också träffas av 

reglering som inte nödvändigtvis har samverkande mål och syftar till att 

tillgodose samma intressen. Ett genomgående tema för den fastighetsrättsliga 

regleringen av området har på senare år varit att öka effektiviteten i den mening 

att bestämmelserna måste skapa förutsättningar för snabbare 

markexploateringsprojekt. Regleringen av stöd till näringslivet och offentlig 
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upphandling har en helt annan bakgrund och i de tankar och intressen som ligger 

bakom den har inte snabbhet och effektivitet varit i fokus.  

I avhandlingen analyseras markexploateringsprojekt med utgångspunkt i 

statsstödsrätt, kommunalrättslig reglering av stöd till näringslivet och 

upphandlingsrätt.  Avhandlingen visar att de olika intressen som de regelverk 

som aktualiseras vid ett markexploateringsprojekt ska tillgodose, leder till rättsliga 

problem och konfliktytor. Vissa problem och konfliktytor uppstår med 

anledning av nationell lagstiftning som potentiellt kan komma i konflikt med den 

huvudsakligen EU-rättsliga regleringen av statsstöd och upphandling. Andra 

beroende på att de tankar och idéer syftande till effektiva och snabba 

markexploateringsprojekt inte alltid drar åt samma håll som reglerna om statsstöd 

och upphandling.  
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Summary 
 

New needs and ideas in society often call for land development projects to 

change land use. These projects can be organized in different ways with different 

time frames, but they usually begin with a planning phase followed by an 

implementation phase. Actual construction work plays a major part in the 

implementation phase, but it also encompasses a number of other measures such 

as land transactions, cadastral procedures and detailed planning of property 

development and construction. 

Major land development projects involving local municipalities are generally 

implemented in collaboration with private actors. This has led to a change in the 

role of the municipality, whereby collaboration with the private sector becomes 

an integrated part of the land development process. 

In all land development projects, the parties concerned need to take a variety 

of laws and regulations into consideration. Apart from the real property 

regulations regarding planning and building, the cooperation between the 

municipality and private actors means that both regulations governing state and 

individual aid to enterprises and public procurement are applicable.  

The overall aim of the study is, from a state-aid and public-procurement 

perspective, to identify, investigate and analyze the legal issues and areas of 

conflict that arise in a land development project where there is cooperation 

between a municipality and private actors. 

The overall aim is sub-divided into three sections, with the first focusing on 

the legal conditions for municipal participation in land development projects. 

The boundaries of municipal competence and the legal conditions for land access 

are included in the analysis.  

The second section examines legal issues concerning land transactions in land 

development projects in relation to national and European regulations on state 

aid.  

The third and final sub-section explores issues of public procurement law that 

arise when a land development project is implemented. 

All research questions in the study are addressed using a traditional legal 

method. The analysis in the study frequently references EU law and European 

and international sources.   

Chapter two of the study analyzes the role and competence of the 

municipality in land development projects. Municipalities can only play an active 

role in such projects if the requirements of the relevant regulations governing the 

limits of their competence are met. These regulations are incorporated in the 
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Swedish Local Government Act. According to the provisions in the Act and the 

relevant case law, the municipalities can be active and cooperate with private 

actors in land development projects as long as such activities are in the public 

interest.  

More targeted support from the municipality aimed at meeting the interests 

of a limited circle of, for example, local businesses, would be more problematic. 

The municipality must observe a general principle of equality in all its work and 

to ensure that it treats enterprises in accordance with this principle the Local 

Government Act prohibits municipal support for individual enterprises. A more 

individually oriented promotion of enterprises would also possibly conflict with 

EU regulations on state aid.  

In addition, the municipality has an exclusive right, of great importance in 

land development projects, to adopt detailed development plans. The 

implementation of these plans can be controlled by the municipality through land 

development agreements with private actors.  

Chapter three focuses more on questions concerning access to land and 

voluntary land transactions. Access to land is crucial in land development 

projects and there is an array of rules that can be applied in order to gain such 

access without the land owner’s cooperation.  

The regulation of land access in the Planning and Building Act largely focuses 

on the implementation of detailed development plans for public places or for 

public-purpose buildings. Land access for other projects must then be resolved 

on a voluntary basis or with the support of other rules. 

The Real Property Formation Act is also relevant when analyzing land access 

as its rules can be used to gain access to land in accordance with the development 

plan. Property formation measures are common in the detailed development 

plans of land development projects. 

If neither the Planning and Building Act nor the Real Property Formation Act 

can be used to gain access to land the Expropriation Act may be applicable. While 

this Act is generally applicable in many land access situations, expropriation is 

seldom used for this purpose. Alternative laws are primarily used and recourse 

to the Expropriation Act is made only when these are not applicable.  

In many cases, compensation for non-voluntary land access is based on the 

rules in the Expropriation Act stipulating a sum representing the property's 

market value increased by 25 percent. 

Voluntary agreements concerning land transactions in land development 

projects frequently use other rules and regulations than those in the Land Code. 

One approach is to place the property in a separate company so that it can then 

be transferred through transacting the shares of the company.  The Land Code 
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is not applicable to this situation. It is also possible to transfer land without 

applying the Land Code by using the Real Property Formation Act.   

The choice from among the various models for property transactions is 

mainly driven by the tax effect entailed. The parties' attempts to reduce tax on 

the transaction have meant that, in commercial transactions, ordinary purchases 

according to the Land Code are avoided as far as possible. 

Chapter four of the study examines EU state aid regulation and the Local 

Government Act rules concerning support to individual enterprises.  

The EU state aid rules form part of the regulation of competition in the 

European cooperation. For a common market to function within the EU it is 

assumed that competition must prevail and thus the regulatory system must also 

operate to this end. 

The market economy operator principle is central to the EU regulation of 

state aid. In European case law this principle means that all measures leading to 

an economic advantage for a company that it would not have accrued under 

normal market conditions are seen as state aid. One example of this is procuring 

services or goods for which there is no actual need. Transferred to land 

development and land transactions, this could mean that a municipality which 

very actively purchases vast amounts of land with no actual, immediate need for 

it might be in conflict with the state aid rules. 

Support measures in state aid law are broadly defined. If costs for companies 

are reduced through favorable tax measures it can be seen as providing state aid. 

A low tax rate for certain forms of land transactions could be regarded as a 

support measure if, through that measure, the state loses revenue. 

The real estate transaction business has been discussed with regard to taxation. 

The conclusion is that the companies that buy and sell property more frequently 

and thus have a faster turnover are tax-favored. This advantage could be seen as 

state aid. 

In connection with a land development project the municipality will often 

reach voluntary agreements with land owners in order to gain access to the 

property needed. These agreements must be analyzed using the market economy 

operator principle, meaning that the municipality’s actions must be compared to 

those of a commercial operator on an open market. 

Even if the municipality has acted in accordance with the market economy 

operator principle and the Local Government Act rules concerning support to 

individual enterprises it is still possible for the action to be in conflict with other 

rules in the Local Government Act. Regulation stipulating good financial 

management and the basic rules governing municipal competence might be 

applicable when the municipality purchases land, even if the agreements are in 
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line with the state aid rules. It is interesting to analyze agreements that clearly 

exceed the level of remuneration stated in the Expropriation Act in the light of 

the rules about good financial management and municipal competence. 

Chapter five analyzes the public procurement rules. Public procurement is 

governed both by more specific procurement rules and by general principles. 

Many of the principles are well established within EU law but one that remains 

open to discussion is a general competition principle that some claims are 

established in the European case law. 

In order for the procurement regulation to be applicable there must be a 

pecuniary interest in the agreement. In Sweden, pecuniary interest has been 

debated in connection with certain types of land development agreements. The 

question revolves around whether these agreements can be concluded without 

public procurement. Based on European case law and the principles that apply 

in the field of public procurement law, it is clear that the requirement for 

pecuniary interest is met in the agreements discussed. Apart from the issue of 

pecuniary interest the broader aim of procurement regulation is to open up the 

market to competition and Sweden cannot circumvent these ideas by referring 

to how Swedish rules are designed.  

A further requirement in EU law is that the contract, in order to be valid, must 

relate to the delivery of goods, the provision of services or the execution of 

construction work. Construction works must accord with the requirements and 

influence regarding the contracting authority. The purpose is to ensure that all 

forms of activity that entail construction are covered by the procurement 

regulation when the contracting authority influences the project. The 

requirement regarding influence is met if the authority has specified certain needs 

and overall objectives in the project. 

Contracts relating to the acquisition or rental of real property are exempt from 

the obligation of procurement. The exception applies only to existing buildings, 

which means that changes to or adaptation of property to the tenant's needs, will 

normally be seen as construction work and hence must be procured in 

accordance with public procurement procedures. 

Changes can be made in public procurement agreements in a variety of 

situations. In land development projects the use of amendment or option clauses 

is interesting. If an amendment or option clause is included in the contract, it 

might, under certain conditions, be changed without a procurement procedure. 

The study concludes that the regulations that must be taken into 

consideration in a land development project all have different aims and are meant 

to satisfy different interests. There are many situations in land development 

projects where conflict between the applicable regulations can be expected. 
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Legal conflicts in the field of state aid and support to individual enterprises 

often involve principles where the national legal system is not fully harmonized 

with the principles that have evolved in European case law. Such conflicts, 

between the Local Government Act and the market economy operator principle 

in state aid law, are identified in the study. The use of different methods for 

transactions concerning real property in order to minimize tax can also be 

problematic in relation to state aid regulation.  

It is clear, when public procurement in relation to land development projects 

is analyzed, that the legal conflicts here are different in character. Even if 

principles are also used in the field of procurement, the rules and regulations are 

much more detailed, leading to there being more rules to interpret. The 

procurement rules, and the legal conflicts in the field, must also be seen in the 

context of a clear legislative ambition to streamline real property regulations in 

order to facilitate speed and efficiency in development projects. The study 

identifies legal conflicts in the field of public procurement, both in the basic 

question of whether the public procurement rules are applicable in certain 

situations or for certain types of contracts, and in the exemptions from the duty 

to procure, where a generous interpretation of the exemption rules could lead to 

a faster land development process.  

The final conclusion is that there are two explanations for legal conflicts in 

land development projects involving cooperation between a municipality and 

private actors. Some conflicts are explained by the lack of harmonization 

between national Swedish law and predominantly EU legal regulations and 

principles regarding state aid and procurement. Others are mainly due to the fact 

that there is a conflict between the ambition to streamline and increase the 

efficiency of the regulations applicable to land development projects, and the 

duty to process the projects in accordance with rules governing state aid and 

public procurement.
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