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Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång 

Sammanfattning 
Det pågår en diskussion i branschen om huruvida upphandlingsplikt för kommunala 
anläggningar som regleras i exploateringsavtal föreligger. Plan och bygglagen möjliggör för 
kommuner att antingen ålägga exploatören ”att vidta” eller ”finansiera” de kommunala 
anläggningarna, dock utan att förtydliga förenligheten med upphandlingslagstiftningen. 
Studien når slutsatsen att kommunala anläggningar som regleras i exploateringsavtal är 
upphandlingspliktiga. De fyra kriterier som konstituerar ett kontrakt i LOU:s mening: 
skriftlighet, ekonomiska villkor, upphandlande myndighet och utförande av 
byggentreprenad, är alla uppfyllda. 

Att tillämpa LOU kan i sig inbegripa en samling problem. Kommunen och exploatören, 
som avser bebygga kvartersmarken i planområdet, har ett avtalsförhållande genom 
exploateringsavtalet som kan reglera finansiella åtaganden för exploatören. Detta kan i sin 
tur ge exploatören ett teoretiskt incitament att lämna lågt anbud i upphandlingen; 
exploatören ska genom exploateringsavtalet ändå stå för kostnaderna. Exploatören är också 
verksam inom avtalsområdet av den orsaken att exploatören redan äger marken. 
Utredningar kan ske löpande som en förberedelse inför exploateringen av marken. I lagen 
om offentlig upphandling regleras om en anbudssökande deltagit i förberedelserna, så kallat 
konsultjäv, som möjligen kan aktualiseras. 

Studien visar att de kommuner som medverkar i en enkätundersökning inte har ett 
enhetligt arbetssätt. Minst 28 procent av de totalt 120 kommunerna som deltar i 
enkätundersökningen, sedan 2015-01-01 har låtit exploatören utföra kommunala 
anläggningar i minst ett exploateringsavtal. Det framkommer i samband med en 
intervjuundersökning att en av tre intervjuade kommuner använder sig av ”frivillig” 
tillämpning av LOU, utan hänsyn till uppfattningen att upphandlingslagstiftningen inte 
behöver tillämpas. Att LOU tillämpas, uppfyller istället syftet med att säkerställa bland 
annat vägar och gators kvalitet.  

De exploatörer som deltar i studien anger flera fördelar med att sköta utbyggnaden av 
allmän plats samordnat med utbyggnaden av kvartersmarken. Studiens enkät- och 
intervjuundersökning med kommuner vittnar om motsatsen, att exploatören som ålagts att 
finansiera kommunala anläggningar i exploateringsavtalet sällan inkommer med anbud i 
upphandlingen.  

De kommuner som deltar i studien upplever inte att konsultjäv eller regleringen av de 
finansiella frågorna redan i exploateringsavtalet, som föregår upphandlingen, vållar 
praktiska problem. De konstaterar förvisso att de fortfarande kan vara teoretiska problem. 

Studien visar vidare att det finns en skillnad i synsätt kring LOU beroende av yrkeskategori. 
Juristerna bedöms vara mer teoretiska i sitt synsätt och menar i huvudsak att LOU bör 
tillämpas. Exploateringsingenjörerna förefaller däremot vara mer praktiska i sitt synsätt, 
och vill låta exploatörerna bygga ut de kommunala anläggningarna som efter 
färdigställandet lämnas över till kommunen. 
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Development agreement, public procurement and its constraint 
There is an ongoing discussion within the industry whether public procurement should be 
applied or not regarding municipality facilities that are regulated in development 
agreements. The law render for the municipality to either enjoin the developer “to 
institute” or “to finance”, however it is without clarification regarding the compatibility 
with the public procurement legislation. The study reaches the conclusion that public 
facilities that are regulated in the development agreements are subject to public 
procurement. The four criteria’s that constitutes a contract within the Swedish Act on 
Public Contracts (LOU) are all fulfilled. The municipals does not see consultant 
disqualification or regulation of the financial questions, that already is in the development 
agreement that proceed the procurement, causes any practical problems. It’s established 
that it could still be a theoretical issue. 

Applying the law of public procurement may come with complex problems. The 
municipality or the developer that has intention to build on the development area, have in 
an agreement through the development agreement that can regulate financial obligations 
for the developer. This will in theory give the developer incentive to come with an offer in 
the procurement that is not dependent on the actual costs; the developer should either way 
pay through the development agreement. The developer whom also is operative within the 
development agreements area who per say already is the land owner. Investigations, such as 
for example geotechnical investigations can continuously be done as a preparation for the 
development to come on the land. The law of public procurement regulates prior involvement 
of candidates or tenderers, so called consultant disqualification, which might be actualized.  

The study shows that the municipals that have partaken in the study do not have a unified 
way of working. Since 2015-01-01 at least 28 % of the 120 responding municipals let the 
developer execute the development of the municipal facilities in at least one development 
agreement. Another result that emerged is that in one of the three interviewed municipals 
there is a “voluntary” enforcement of the Swedish Act on Public Contracts (LOU), in spite 
of the opinion that the law of procurement should not be used. The use of LOU instead 
fulfills the purpose of securing the quality of roads and pavements.  

The developers that has partaken in the study state that there are several advantages with 
being the developer of the public areas coordinated with expansion of the land. The study’s 
survey and interviews with municipals show the opposite, that the developer whom has 
been enjoined to finance public facilities in the development agreement rarely participates 
as a tender in the procurement. 

The municipals does not see consultant disqualification or regulation of the financial 
questions, that already is in the development agreement that proceed the procurement, 
causes any practical problems. It’s established that it could still be a theoretical issue. 

It has also come to light that there is a different approach depending on work categories. 
Legal experts are described as the theorists and think that LOU should be used. The 
development engineers are on the other hand seen as the practitioners and they want the 
developer to have the opportunity to build the municipals facilities and then after they are 
finished is handed over to the municipal.  
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Förord 
Med denna studie summerar vi tre års studier vid Högskolan Väst. Att tackla det här ämnet 
har varit intressant, spännande och bidragit till nya lärdomar inom en rad nya områden.  

Vi har flera vi önskar rikta ett tack till för uppsatsens färdigställande. 

Först och främst, ett stort tack till Marianne Carlbring, vår utomordentlige handledare! Det 
är få människor som engagerar sig på ett sådant sätt du gör, och har gjort för oss. Ulf 
Ernstsson, vår examinator, & Linn Gustavsson Christiernin vill vi också tacka för råd och 
stöd för uppsatsens vetenskaplighet och utformning. 

Intervjuer med anställda på kommuner har genomförts anonymt. Stort tack att ni ville ställa 
upp och dela med av Er syn och Era erfarenheter, det var långa och givande tillfällen! Tack 
även till kommunerna som valde att delta i enkätundersökningen och till de exploatörer vi 
varit i kontakt med och som bidragit med deras syn. 

Vi vill säga tack för samtal som vi haft med olika myndigheter och organisationer. Utan att 
namnge några specifika personer, säger vi tack till Upphandlingsmyndigheten, 
Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Boverket. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Sofia Falkner på Advokatfirman Hammarskiöld & Co 
och Mark Kristoffersson på MAQS Advokatbyrå för era värdefulla tips och för er 
konsultation under arbetets gång. Giacomo Lindgren Zucchini, doktorand i rättsvetenskap, 
dig vill vi tacka för din hjälp att introducera oss i mervärdesskattelagen.  

Tack alla i klassen för tre år tillsammans! 

Ansvar för uppsatsens framdrift har legat på båda författarna. Inläsning och textskrivning 
har inte alltid skett på samma ort, men med tät kontakt och bra samarbete. Intervjuer och 
enkäten har genomförts tillsammans, liksom den slutliga sammanställningen. 
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1 Inledning och problembakgrund 
Markexploatering omfattar, utöver bebyggelse av kvartersmarken, också kommunala 
anläggningar som gator, vatten och avlopp (VA) för att fungera. Enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) (PBL) 4:7 ska kommunen, som huvudregel, vara ansvarig för allmän plats. 
Kommunen ska enligt PBL 6:18 ansvara för iordningställandet av allmän plats, i de fall 
kommunen är huvudman. För att reglera bland annat ansvarsfördelningen mellan den 
privata markägaren och kommunen och genomförande av detaljplan ingås normalt så kallat 
exploateringsavtal. 

Enligt legaldefinitionen i PBL 1:4 utgör ett exploateringsavtal: 

”avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en 
byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur” 

Vad exploateringsavtalet får reglera beskrivs i PBL 6:40, vari anges att: 

”Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera 
åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. 
   Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg eller 
järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen 
kan antas öka i värde. 
   Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.” 

Exploateringsavtalet syftar således till att reglera avtalsrelationen mellan en kommun och 
den privatägda markens ägare, inklusive ansvarsfördelningen för kommunala anläggningar. 
Genom PBL 6:40 får kommunen också ålägga exploatören att vidta eller finansiera åtgärder 
som är nödvändiga för planen inom och utanför exploateringsområdet. Vad gäller 
kostnaderna, ger PBL 6:24 och lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) § 24 
kommunerna rätt till uttag, enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen.  

Den svenska upphandlingslagstiftningen har sin grund i EU:s upphandlingsdirektiv och 
utgör handlingsregler för upphandlande myndigheter och enheter vid offentlig 
upphandling. Med offentlig upphandling avses enligt LOU 3:2 de åtgärder som 
upphandlande myndigheter och enheter vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal 
med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en 
eller flera leverantörer, och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller 
utförande av byggentreprenad. Med byggentreprenadkontrakt avses enligt LOU 3:9 ett 
kontrakt som avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är 
hänförligt till bland annat mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten och 
byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad.  
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Vid markexploatering och därtill hörande exploateringsavtal uppkommer frågan om 
uppförandet av kommunala anläggningar som gator och VA, ska anses utgöra sådan 
anskaffning av byggentreprenad som enligt LOU utgör ett upphandlingspliktigt inköp, och 
därmed ska upphandlas enligt LOU. För att så ska vara fallet krävs att samtliga LOU:s 
rekvisit uppfylls. Den huvudsakliga frågan blir om kommunens underlåtenhet att ta ut VA-
anläggningsavgift och gatukostnadsavgift, när finansieringen för sådana anläggningar bärs 
av den privata markägaren, utgör en sådan motprestation från kommunens sida att det kan 
sägas vara fråga om ett ekonomiskt villkor. 

Oenighet har uppstått i branschen om huruvida exploatören kan åläggas att själv utföra 
aktuella kommunala anläggningar, i enlighet med begreppet ”att vidta” i PBL 6:40, eller om 
anläggandet av aktuella kommunala anläggningar är tvångsmässigt upphandlingspliktigt 
enligt LOU.1 Detta skapar förvirring för kommunerna i en tid när de redan är hårt pressade 
resursmässigt, och leder även till olik hantering mellan kommunerna. 

Ska anläggandet av kommunala anläggningar anses omfattas av LOU, och därmed 
upphandlas enligt reglerna i LOU, kan ytterligare ett udda scenario uppstå; nämligen att den 
privata markägaren (exploatören), som ålagts att finansiera de kommunala anläggningarna i 
exploateringsavtalet, vinner upphandlingen och således finansierar sig själv.2 Exploatören 
har således genom exploateringsavtalet som reglerar finansieringen ett ekonomiskt 
incitament att inkomma med anbud som säkerställer vinst i upphandlingen. Medför detta 
att funktionen med offentlig upphandling urlakas i dessa situationer? 

Låt säga att exploatören också vill exploatera den privatägda fastigheten. Det är då självklart 
att exploatören har bäst förutsättningar för att känna till sin egen mark och dess 
beskaffenhet genom utredningar och undersökningar.3 Går det att argumentera för att 
exploatören på grund av jäv måste anses förhindrad att delta i upphandlingen?  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka de juridiska förutsättningarna för användningen av 
LOU vid exploateringsavtal samt kartlägga och presentera kommunernas syn på, viljan till 
och erfarenheten av att tillämpa LOU på exploateringsavtal. 

1.2 Frågeställningar 
Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

- Ska LOU tvångsmässigt användas på exploateringsavtalets alla delar gällande 
kommunala anläggningar?  

- Arbetar kommuner i Sverige på samma sätt med exploateringsavtal och kommunala 
anläggningar? 

1 Förtydligande av problembild återfinns i bilaga G 
2 Ibid 
3 Ibid 
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- Är onormalt låga anbud, till följd av finansiell reglering i exploateringsavtalet, och om 
anbudssökande har deltagit i förberedelserna, teoretiska eller praktiska hinder vid 
upphandling?  

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats enligt följande: 

- Studien utgår endast från den situationen att kommunen är att anse som huvudman 
för allmän plats i detaljplan.  
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2 Metod 
I det här avsnittet redogörs för de metoder som används i vår studie av LOU och 
exploateringsavtal. Initialt insamlades allt som ansågs vara juridiskt relevant för inläsning. 
Detta gjordes i syfte att ge en helhetsbild och för att kunna välja juridiskt vetenskapligt 
tillvägagångssätt. Studien ansågs kunna berikas av både en enkät och mer djupgående 
intervjuer. 

2.1 Vetenskaplig metod 
Inom vetenskaplig forskning finns huvudsakligen två metodval, kvantitativ och kvalitativ 
metod. Syftet med en kvantitativ metod är att fastställa ”hur mycket” eller ”hur många” det 
finns i urvalet som undersöks. Målet är alltså att kunna kvantifiera för att dra slutsatser 
utifrån numeriska värden. Det finns ett förutbestämt urval som hypotesen ska prövas på.4 I 
likhet med kvantitativ metod görs det även i kvalitativ metod ett urval. Det är dock svårare 
att på förhand bestämma om vilka som ska få delta. Urvalet tenderar att växa fram under 
informationsinsamlingens gång.5 Kvalitativ metod har inte för avsikt att kvantifiera utefter 
”hur mycket” eller ”hur många”, utan söker snarare efter förståelse för människors 
situation och mjuka värden.6  

Enkäterna har utformats kvantitativt för att de ska kunna analyseras på ett tillförlitligt sätt, 
och inte tolkas fritt. Som ett komplement har det även genomförts kvalitativa intervjuer 
med branschfolk, kommuner och myndighetspersoner, för att få en mer djuplodad 
förståelse.  

2.1.1 Objektivitet, reliabilitet och validitet 
Studiens trovärdighet beror både på datainsamling liksom tolkningar som görs. Objektivet 
syftar till att vara öppen och att anta ett objektiv förhållningssätt, trots eventuella 
förutfattade meningar. Genom att de båda författarna synat juridiska källor och resultat 
ifrån enkät och intervjuer var för sig, har objektivitet försökt uppnås. Dessutom har 
juridiska källor, som eventuellt stödjer olika teorier, i möjligaste mån försökt inhämtas. 
Detta har gjorts som ett led i att öka trovärdigheten för studien. 

Validitet, eller giltighet, berör det som avses undersökas faktiskt undersöks. Svarar 
respondenterna på det som faktiskt sedan ska presenteras? Sker insamlingen korrekt? 
Validitet syftar också externt till en studies generaliserbarhet, det vill säga hur väl det går att 
applicera en mindre grupps svar på en större population.7  

Reliabilitet, eller pålitlighet, syftar till att en studie ska kunna repeteras med liknande svar. 
Frågorna bör alltså vara ställda på ett sådant sätt att de inte lämnar stora 
tolkningsmöjligheter, att de kan ske repetitivt med liknande utfall. 

4 Vetenskapligt tänkande, Hartman, J. s.205 och 207. 
5 Ibid s.271  
6 Ibid s.272 
7 Hartman s.146 
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I utformningen av enkäten har stor vikt lagts vid utformning av frågorna i syfte att 
säkerställa frågornas relevans samt för att säkerställa att frågorna är möjliga att besvara av 
respondenten. Enkäten kunde komma att besvaras av en yrkeskategori som möjligen inte är 
familjär med vokabulären. Enkäten besvarades anonymt med avsikt att höja 
svarsfrekvensen och att stärka trovärdigheten. En påminnelse skickades ut till 
kommunerna. Anonymiteten har förhoppningsvis bidragit till och genererat en högre 
svarsfrekvens än om den varit publik. 

En metodologisk triangulering8 har inte avsetts utföras per definition. Samtidigt har skilda 
metodologier, enkät och intervjuer, använts i ett försök att påvisa nuläget.  

”Lägger man ner mycket tid på att observera eller intervjua ett litet antal människor får man större 
möjlighet att lära känna dem bättre. Lägger man ner mindre tid på varje person eller grupp så att man 
kan forska om ett större antal människor har man större möjlighet att hävda att det resultat man kommer 
fram till inte är idiosynkratiskt.”9  

2.1.2 Författningshierarki 
De regelverk som råder i Sverige har en viss hierarkisk ordning. EU-förordningar och EU-
direktiv står högst i hierarkin, och är överordnad nationell rätt. En förordning innebär en 
direkt tillämpning i medlemsländerna, och för direktiv implementeras de direkt i nationell 
lagstiftning som nationell lag.10 

Underordnat EU:s direktiv och förordningar, gäller Sveriges fyra grundlagar. De andra 
lagarna har samma hierarkiska ordning, men får inte stå i strid med grundlagarna. 
Förordningar används ofta för att klargöra det som uttrycks i lagen, det kan även innefatta 
bestämmelser som inte anses behöva regleras i lag. Föreskrifter ges ut av 
förvaltningsmyndigheter och kommuner, och är juridiskt bindande. Allmänna råd är lägst 
hierarkiskt och inte juridiskt bindande. De kan däremot beskrivas som generella 
rekommendationer.11  

2.1.3 Juridisk metod och rättskällor 
Nedan presenteras hur rättskällor fungerar, vilka som valts och vilken juridisk metod som 
används. Studien använder flera olika rättskällor, såväl primära som sekundära, därför är 
det av stor vikt att kunna reflektera över dessa på ett korrekt sätt.  

Att tolka juridik är något som kan vara problematiskt då det har sitt egna språk. Det är 
därför viktigt att vara noggrann och att inte nå slutsatser innan det finns en helhetsbild. För 
att kunna resonera kring juridik så måste det fackliga språket, som jurister och domstolar 
använder sig av, hanteras korrekt.12 

8 Kvantitet och kvalitet, Bryman, A. s.157 
9 Samhällsvetenskaplig metod, David, M. och Sutton D., Carole, s.33 
10 Civilrätt, Malmström, J. 2014 s.33 
11 Myndigheternas föreskrifter – handbok i författningsskrivning s. 1ff 
12 Tolkning och tillämpning, Samuelsson, J. s.143  
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Premissen för att kunna tolka en lag är att känna till källan där tillämpningen har sitt 
ursprung. ”Lagtexten är sinnebilden för en primär källa”.13 

Lagtexten är den primära källan. Vad som står skrivet i lag kan dock vara öppet för 
tolkning då lagen i vissa fall inte är uttömmande. Det finns också områden som inte alls 
eller endast delvis är reglerade i lag. I dessa fall tillkommer praxis, det vill säga hur olika 
domstolar dömt i frågan, eller vad förarbeten säger. I EU-rättsliga sammanhang så är 
fördragen den primära rättskällan. Det kan alltså vara missvisande att påstå att lagtexten är 
primära rättskällan. Samtidigt ska det också klargöras att de sekundära rättskällorna är de 
som ska användas i syfte att förstå och avkoda primärkällan.14 

Rättsdogmatisk metod syftar till att undersöka en juridisk fråga genom att utreda de olika 
juridiska rättskällorna. Metoden syftar inte till att säkerställa hur något borde vara, utan hur 
det faktiskt är.15 Slutmålet blir således att reda ut gällande rätt. För att få klarhet i den 
praktiska funktionen av lagen så söks det i rättsdogmatiken om ”den verklighet i vilken reglerna 
fungerar”16.  

Vår studie görs utifrån en rad rättskällor vilka har som mål att rendera i en 
tolkningsslutsats. Den rättsdogmatiska karaktären används i tolkningen av gällande 
lagstiftning, förarbeten, praxis och EU-rättslig reglering. Med tolkningen kommer 
osäkerheter vilka ligger i juridikens natur och är något som noggrant tagits i beaktning. 
Detta tillvägagångsätt har vi använt oss av för att få en bra förståelse på hur vår 
problembild ser ut. 

Att bara se till lagtexten är en så kallad objektiv lagtolkningsmetod. Den objektiva metoden 
baseras inte på förarbeten utan förlitar sig på den egna analysen av den aktuella lagen, och 
den tolkning som nåtts av hur regeln ska tillämpas.  

Motsatsen till detta är subjektiv tolkning, här baseras tolkningen på lagstiftarens syfte. När en 
subjektiv metod används granskas förarbetena efter att lagtexten har granskats, och på så 
vis lyfts syftet med lagstiftningen fram.17  

En subjektiv rättsfallstolkning betyder att genom utredningar säkerställa vad de som skrev 
domen har för syfte med att döma som de gjorde.18 

Vi har gjort en subjektiv tolkning av lagen, det vill säga vad syftet är med LOU och dess 
förenlighet med exploateringsavtal.  

Eftersom LOU har sin grund i EU-rätt blir det logiskt primärkällan vid inläsningen. Även 
de rättsfall som dömts i EU-domstol är av stor betydelse. Den svenska lagen kan då ses 
som en sekundär källa, i de fall upphandling görs över tröskelvärden, men kan ses som en 
primär källa i de fall upphandlingens kontraktsvärde understiger tröskelvärdet.  

13 Ibid s155 
14 Ibid s154  
15 Praktisk juridisk metod, Lehrberg, B. s.38 
16 Ibid 
17 Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, Nilsson, M. s.55  
18 Lehrberg s.105 
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Utöver den rättsdogmatiska ansatsen, där rättsläget försöker beskrivas, strävas även en 
rättssociologisk bild. Rättssociologi syftar till att ”försöka förstå rättsordningen som 
samhällsfenomen”19. Det handlar alltså om en kombinerad syn av rättsvetenskap men också 
samhällsvetenskap. Det som är av vikt rättssociologiskt bygger på insikter bland annat om 
hur regelbildningen går till, varför reglerna följs och vilka element som styr användandet.  

Studiens rättssociologiska ansats bygger på kommuners tillämpningar av reglerna och 
exploatörernas syn. Genom att studera och förstå dessa, ges också en vidgad förståelse i det 
rättsliga användandet.  

2.1.4 Enkät 
I en enkät så måste det finnas ett klart syfte. Detta uppnås genom att samla på sig den 
information som är nödvändig i de problemområden som ska belysas. Det är på det här 
sättet ett väl genomarbetat frågeformulär växer fram. Redan i ett tidigt stadie lades det stor 
vikt på att planera och genomföra enkäten.20 

Vid framtagande av en enkätundersökning bör vetenskapsrådets fyra etiska principer 
kännas till; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.21 De här principerna är inget 
som behöver utfästas till respondenterna, men det är bra och förtroendeingivande att vara 
öppen om varje del så att den som tar del av enkäten vet förutsättningarna.  

Med enkäten eftersträvade vi få fram ett jämförelsematerial över hur kommuner agerar 
gällande LOU och exploateringsavtal. Samtidigt bedömdes det intressant att undersöka 
huruvida det fanns någon synbar skillnad mellan större och mindre kommuner. Gränsen 
för vad som definierades som en stor kommun sattes vid 50 000 invånare.  

Vi ville kunna garantera anonymitet i enkäten för att få så stor svarsfrekvens som möjligt. 
Dessutom är ämnet, utifrån författarnas förförståelse, känsligt och problematiskt. Därför 
skapades enkäten i programmet Evasys, ett program som är specialiserat på anonyma 
undersökningar. Det är också samma program som Högskolan Väst använder sig av för 
göra sina anonyma kursutvärderingar.  

Alla frågor i formuläret granskades och genomgick ett ”trial-and-error” förfarande för att 
säkerställa den frågeställning som söktes också blev besvarad. På detta sätt stärks validiteten 
i enkäten. Är frågorna dåligt sammanställda kan det leda till att slumpvariationen i svaren 
ökar och reliabiliteten sjunker. Det i sin tur kan leda till att upprepande undersökningar inte 
genererar samma resultat22. En åtgärd för att styrka reliabiliteten är att göra en uppföljning 
på enkäten vid ett senare tillfälle för att se om utvalda respondenter ger samma svar. 
Eftersom enkäten var anonym, har reliabiliteten inte kunnat stärkas genom en uppföljning i 
efterhand.  

19 Ibid s38 
20 Enkäten i praktiken, Ejlertsson, G. s.15  
21 Vetenskapsrådets rapport om God forksningssed s.67-69. 
22 Ejlertsson s.102-103 

7 
 

                                                 



Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång 

Om någon respondent i urvalet inte svarar eller inte har möjlighet att ta del av enkäten så 
beskrivs det som ett externt bortfall, och om de som genomför enkäten inte svarar på alla 
frågor innebär internt bortfall.23 

För om möjligt uppnå en totalundersökning skickades enkäten till alla Sveriges 290 
kommuner via e-post. I det tillhörande följebrevet framgick vilken avdelning brevet skulle 
vidarebefordras till. För att möjliggöra för ett stort deltagande som möjligt så gick även en 
påminnelse ut efter två veckor. Vi valde att skicka ut en påminnelse för att öka 
svarsfrekvensen. Enligt Ejlertsson uppnås 70 % svarsfrekvens vid ett ordinarie utskick. 
Denna siffra ökar till 90 %, av de som slutligen har tänkt att svara på enkäten, genom att 
skicka ut en påminnelse. Enkäten var tillgänglig ifrån 2017-04-04 till 2017-05-07.  

2.1.5 Intervjuer 
För att erhålla en djupare kunskap och förståelse i hur branschen resonerar i frågorna i 
enkäten genomfördes kompletterande intervjuer med tre kommuner och tre exploatörer. 

Hartman beskriver intervjun som den kanske mest använda metoden för att samla in 
kvalitativ data.24 En bra intervju ger resultat som uppfyller kraven på användbarhet, det vill 
säga tillförlitliga och giltiga svar. Andra ska också kritiskt kunna granska slutsatsen av 
svaren för att styrka reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet).25 Det finns två 
vanliga tillförlitlighetsproblem. Det första problemet består i att intervjun snarare sker som 
ett sätt att stärka hypotesen snarare än att faktiskt utforska ämnet. Det andra problemet 
handlar om vår upplevda tro om att bedömningen sker objektivt.26 

Intervjuerna inleddes med att beskriva ramarna för intervjun som exempelvis ungefärliga 
tidsangivelser och tillvägagångsätt med dokumentation. Även de etiska frågorna togs upp 
tidigt, så som exempelvis utlovad anonymitet. På det här sättet bildas en form av 
överenskommelse mellan intervjuare och respondenter om hur intervjun kommer att 
utspela sig.27”Att ha en initial riktning är givetvis centralt, men intervjustudier, liksom andra kvalitativa 
ansatser, handlar också om öppenhet.” 28 Citatet ifrån Alvesson var något som intervjuare hade i 
åtanke under intervjuerna, och syftar till stor del om flexibilitet. 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat, det vill säga med en stor grad av flexibilitet. 
Inför intervjuerna planerades ett fåtal frågor, med enkätfrågorna kommunerna redan 
besvarat som grund, vilka i sin tur kunde generera olika följdfrågor. Genom en bred 
inläsning inför intervjuerna kunde följdfrågorna generera intressanta sidospår.29 En intervju 
reder ut och beskriver varje fråga mer ingående till skillnad från enkäten som ger ett 
kvantifierbart mått. Intervjuerna utgjorde således ett mycket intressant komplement till 
enkätfrågorna och kunde besvara svar ifrån enkäten som annars hade varit svåra att uttyda. 
 

23 Ibid s25 
24 Hartman s.280  
25 Intervjumetodik, Lantz, A. s.15 
26 Ibid 
27 Lantz s.72  
28 Intervjuer, Alvesson, M. s.58-59 
29 Lantz s.80-81 
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2.1.6  Informativa samtal 
Under studiens gång har även flera kommuner, exploatörer, branschpersoner och 
myndigheter samtalats med för att fördjupa kunskapsnivån. I dessa samtal har det framgått 
att de endast har en informerande karaktär och inte skulle komma att användas som 
rättskällor eller citat, utan enbart för att fördjupa kunskapsnivån. Studien har också genom 
dessa samtal kommit att utvidgas och även ändra riktning delvis.   
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3 Teori 
Avsnittet ämnar behandla exploateringsavtal i relation till lagen (SFS 2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Inledningsvis beskrivs LOU, dess historia och användning. 
Därefter presenteras exploateringsavtalets tillkomst och innebörd, för att sedan ledas vidare 
in i kopplingen mellan LOU och exploateringsavtal, och vilka problem som teoretiskt kan 
uppstå. 

3.1 Europeisk upphandlingshistoria 
Av den globala handeln står offentlig upphandling för ca 20 %.30 För att ha en väl 
fungerande inre marknad är detta något som behöver regleras. EU:s upphandling regleras 
genom en rad olika direktiv, varav det första tillkom redan år 1971. Ansvaret för 
implementering av direktiv i den nationella lagstiftningen åvilar respektive medlemsland. 
Regleringen av offentlig upphandling inom EU har influerats av EU:s avtal med WTO om 
offentlig upphandling (Government procurement agreement, förkortat GPA).31 

EU genomgick en stor förändring i och med Lissabonfördraget (EU-fördraget) som trädde 
i kraft år 2009 och som tillsammans med Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) fastställer dels de övergripande och konstitutionella reglerna för EU, dels de mer 
detaljerade och praktiska bestämmelserna. FEUF reglerar bland annat de grundläggande 
fria rörligheter som också ligger till grund för det övergripande syftet med EU, en fri inre 
marknad, och således även den upphandlingsrättsliga regleringen: 32 

- fri rörlighet för varor (artikel 28, FEUF), 
- etableringsfriheten (artikel 49, FEUF), 
- frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 56, FEUF), 
- fri rörlighet för personer (artikel 63-66 FEUF), och 
- fri rörlighet för kapital. 

Tanken om den fria inre marknaden återspeglas i de grundläggande upphandlingsrättsliga 
principer som föreskrivs i upphandlingsdirektiven, nämligen; 

- Icke-diskriminering: Den upphandlande myndigheten får inte ställa sådana krav 
som gör att en leverantör blir utesluten på grund av vilken geografisk region man 
tillhör.  

- Likabehandling: Alla leverantörer ska behandlas lika. 
- Proportionalitet: De krav och villkor som ställs på leverantören ska förhållas i 

rimlig proportion till det som upphandlas.  
- Öppenhet: Upphandlingen ska diktera öppenhet och förutsebarhet. Inga uppgifter 

får hemlighållas, alla leverantörer ska få tillgång till samma information, helst 
samtidigt. 

30 Offentlig upphandling – från A till Ö, Werling, P. s.10 
31 Ibid 
32 FEUF, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
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- Ömsesidigt erkännande: De certifikat och intyg som ett land utfärdar ska gälla i 
samtliga EU-länder. 33 

3.2 Svensk upphandlingshistoria  
I Sverige har det sedan 1500-talet funnits lagar som reglerar hanteringen av statliga medel.34 
Den första moderna regleringen tillkom inte förrän tidigt 1900-tal, och behandlade 
framförallt användningen av statliga medel för svensk industri. Andra världskriget 
medförde stora förändringar, bland annat genom en upphandlingskungörelse som skärpte 
regelverket kring offentlig upphandling. Denna kvarstod fram till år 1973, då en ny 
kungörelse framlades med innebörden att val av leverantör skulle baseras på affärsmässiga 
grunder och att statens mål skulle kunna uppfyllas. År 1980 ersattes 1973 års 
upphandlingskungörelse av en upphandlingsförordning. Upphandlingsförordningen gällde 
endast staten, med resultatet att kommuner och landsting fick inrätta sina egna system, 
upphandlingsreglementet.35 

År 1992 blev Sverige, genom EU:s och europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA) 
samarbetsavtal, tvunget att rätta sig efter de EU-rättsliga direktiven om offentlig 
upphandling. Den 1 januari 1994 trädde lagen (1992:1528) om offentlig upphandling i kraft. 
Denna baserades dels på den tidigare Upphandlingsförordning (1986:366), dels på det 
tidigare kommunala upphandlingsreglementet.36 

År 2004 tillkom nya EU-rättsliga upphandlingsdirektiv37 som implementerades i Sverige 
genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Syftet var att göra regleringen 
mer lättöverskådlig samtidigt som bestämmelser om integrering av miljö- och socialhänsyn 
införlivades i upphandlingsprocessen.38 

Den 26 februari 2014 fattades beslut om tre helt nya EU-rättsliga upphandlingsdirektiv39, 
varvid de tidigare upphandlingsdirektiven som låg till grund för den svenska lagstiftningen 
helt upphävdes. Syftet med de nya upphandlingsdirektiven är bland annat att öka 
flexibiliteten i upphandlingar, främja sysselsättning och effektivisera användningen av 
offentliga medel.40 De nya direktiven och efterföljande lagarna har även anpassats efter den 
praxis som har utvecklats av EU-domstolen på upphandlingsområdet. Den svenska 
implementeringen av de nya upphandlingsdirektiven utreddes och föreslogs i 

33 Werling s.17-18 
34 Ibid s.9 
35 Ibid  
36 Kommittédirektiv 1998:58  
37 Direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster och direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). 
38 Proposition 2006/07:128 
39 Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och direktiv 2014/23/EU om 
upphandling av koncessioner.  
40 SOU 2014:51 s354-355 
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delbetänkandet SOU 2014:51 och propositionen 2015/16:195, som sedermera kom att 
ligga till grund för tre helt nya upphandlingslagar (lag 2016:1145 om offentlig upphandling, 
lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner (LUK)) som trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2017.41 

3.3 LOU idag 
Offentlig upphandling regleras från och med den 1 januari 2017 av LOU, LUF, LUFS och 
LUK. 

Nämnda lagar reglerar den offentliga sektorns inköp, vilka i Sverige uppskattnings uppgår 
till över 600 miljarder kronor.42 I enlighet med vad som framkommit under avsnitt 3.2 ovan 
bygger den svenska lagstiftningen huvudsakligen på EU-rättsliga direktiv som syftar till en 
enhetlig upphandlingsrättslig reglering inom EU:s medlemsstater och på så vis gynnar den 
inre handeln och konkurrens inom unionen. 

3.3.1 Syftet med LOU 
Att den offentliga upphandlingens viktigaste syfte är att främja konkurrens inom EU 
framgår direkt av upphandlingsdirektiven.43 De grundläggande principerna för offentlig 
upphandling är att främja fri rörlighet för varor, tjänster och byggentreprenader och 
därigenom främja den fria konkurrensen mellan och inom alla EU:s medlemsstater. Även 
Konkurrensverket uppmärksammar att syftet med upphandling är att alla ska kunna dra 
nytta av marknadens konkurrens.44 Från ett EU-rättsligt perspektiv är det således klart att 
det huvudsakliga syftet bakom upphandlingsdirektiven är att främja konkurrens och den 
inre marknaden inom unionen.45 Detta syfte med upphandlingsreglerna återspeglas även i 
de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som implementerats i LOU 4:1. 

Från ett nationellt, svenskt, perspektiv tillkommer även andra syften bakom 
upphandlingslagstiftningen, till exempel effektivt användande av kommunala och statliga 
medel och anti-korruption.46 

3.3.2 När ska upphandling ske enligt LOU?  
LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med 
upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.47 Reglerna om offentlig upphandling är 

41 Den sedan tidigare gällande lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 
omfattades inte av reformen och kvarstår oförändrad. 
42 Konkurrensverket – siffror och fakta om offentlig upphandling, 2005:9, s.7 
43 Se bl.a. direktiv 2014/24/EU skäl (1) 
44 Konkurrensverket – Om upphandlingsreglerna, s.9  
45 För att fördjupa kunskapen om syftet med LOU förklarade en jurist på Konkurrensverket i ett 
telefonsamtal den 10 april 2017, att upphandling över tröskelvärdet, som därmed omfattas av EU:s 
upphandlingsdirektiv, har som syfte att främja konkurrensen och den inre handeln inom unionen. Nationellt 
sett får LOU tillkommande syften. 
46 Ibid 
47 LOU 1:2 
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således tillämpliga på upphandlande myndigheter och enheters kontrakt för anskaffande av 
varor, tjänster eller byggentreprenader. Enligt definitionen i LOU 1:22 avses med 
upphandlande myndighet en statlig eller kommunal myndighet. Enligt definitionen i LOU 
1:15 avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en 
eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer och som avser leverans 
av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.  

Med byggentreprenad avses enligt LOU 1:9 utförande eller både utförande och 
projektering av arbeten. Det kan exempelvis handla om verksamheter som genomför 
anläggande av gator och VA-anläggningar. Utförande av sådana arbeten som följer av 
förteckningen över byggentreprenadkontrakt, som utgör bilaga 1 till LOU, är per definition 
att anse som byggentreprenad. Gällande projektering i sammanhanget byggentreprenad så 
kan det exempelvis avse ingenjörsuppdrag som geotekniska utredningar. 

Det sista kriteriet gäller att det ska finnas ekonomiska villkor i kontraktet. Det ska alltså 
handla om ömsesidiga motprestationer mellan parterna. Finns det ekonomiska villkor, och 
de andra kriterierna är uppfyllda, så rör det sig om ett upphandlingspliktigt kontrakt i 
LOU:s mening, det vill säga ett avtal som ska ingås i enlighet med reglerna för offentlig 
upphandling.  

Av Helmut Müller-målet, som återfinns i avsnitt 3.9.2.2, följer att det måste vara av direkt 
ekonomiskt intresse för den upphandlande myndigheten för att det ska klassificeras som 
byggentreprenadkontrakt. 

3.3.3 Tröskelvärde  
Som framkommit ovan bygger den svenska upphandlingsrättsliga lagstiftningen principiellt 
på de EU-rättsliga direktiven om upphandling. Enligt direktiven är det ett krav att 
upphandlande myndigheter ska tillämpa de regler som följer av direktiven på inköp 
överstigande ett visst så kallat tröskelvärde. Inköp som understiger EU:s tröskelvärden 
omfattas dock inte av direktivens tillämpningsområde. Den svenska lagstiftaren har dock 
valt att låta LOU gälla även för sådana inköp som understiger EU:s tröskelvärden. För 
sådana inköp gäller LOU 19 kap som föreskriver något förenklade förfaranden för 
upphandling än de som följer direkt av direktiven. Detta medför att olika regler gäller 
beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. 
Tröskelvärdena fastställer således om ett inköp ska omfattas av det så kallade direktivstyrda 
området av LOU eller endast de nationella regler som återfinns i LOU 19 kap. En 
upphandlande myndighet måste därför beräkna det totala värdet av varje upphandling för 
att se vilka regler i LOU som är tillämpliga.  

Det finns två olika tröskelvärden, ett för centrala statliga myndigheter och ett för kontrakt 
som tilldelas av andra upphandlande myndigheter.48 De tröskelvärden som förnärvarande 
gäller för LOU är följande:49 

48 Konkurrensverkets hemsida, om tröskelvärden 
49 Ibid 
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Dessa tröskelvärden ses över vartannat år av Europeisk Kommissionen och GPA.  

3.3.4 Myndigheter kopplade till LOU 
Från och med den 1 september 2015 fick Sverige en ny myndighet, 
Upphandlingsmyndigheten.50 Upphandlingsmyndigheten tog då över den del av 
Konkurrensverkets arbetsuppgifter som handlade om att utveckla, förvalta och stödja 
myndighet eller enhet som upphandlar.51 Konkurrensverket är dock fortfarande den 
förvaltningsmyndighet som fungerar som tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.52  

3.3.4.1 Upphandlingsskadeavgift  

Från och med den 15 juli 2010 har Konkurrensverket möjlighet att föra talan vid allmän 
förvaltningsdomstol om upphandlingsskadeavgift mot myndigheter som har brustit i 
efterlevnad av upphandlingsreglerna (LOU, LUF, LUFS och sedan den 1 januari 2017 även 
LUK).53 

Upphandlingsskadeavgift är en avgift som kan dömas ut när en upphandlande myndighet 
eller enhet bryter mot upphandlingslagarna.54 Upphandlingsskadeavgiftens syfte är att 
trygga statens monetära intresse och att pengarna används på det sätt som de är ämnade att 
göra. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska vara i proportion till den överträdelse som 
begåtts, men också verka i avskräckande att myndigheten inte upprepar samma misstag. 
Avgiften får dock inte överstiga tio procent av upphandlingens värde.55 

50 Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten 
51 Konkurrensverkets hemsida, nya instruktioner för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten  
52 Konkurrensverket, uppgifter och organisation, s5  
53 Konkurrensverket 2015:7 - 5 år med upphandlingsskadeavgift s.11 
54 Konkurrensverket 2015:7 - 5 år med upphandlingsskadeavgift s.9 
55 LOU 21:4 

Figur 3.3.3 Tröskelvärden 
Källa: Konkurrensverkets hemsida 
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Upphandlingsskadeavgift kan exempelvis dömas ut när en myndighet har genomfört en 
otillåten direktupphandling.56 

3.3.5 Överprövning och skadestånd 
En leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av en upphandlande 
myndighets brott mot LOU kan begära överprövning vid allmän förvaltningsdomstol. 
Sådan överprövning kan antingen avse en upphandling som genomförs av den 
upphandlande myndigheten eller ett avtal som har slutits mellan en upphandlande 
myndighet och en leverantör. Skulle förvaltningsrätten finna att upphandlingen skett i strid 
med LOU eller att avtal ingåtts i strid med LOU, kan domstolen besluta att upphandlingen 
ska göras om, rättas eller att ett avtal ska förklaras ogiltigt.57 

Förvaltningsrättens beslut kan, med prövningstillstånd, sedermera överklagas till 
kammarrätten och slutligen högsta förvaltningsdomstolen.  

Det finns även möjlighet för leverantörer som lidit skada på grund av myndighetens brott 
mot LOU, att vid allmän domstol väcka talan om skadestånd mot den upphandlande 
myndigheten.58 

3.4 Onormalt låga anbud  
I följande avsnitt beskrivs onormalt låga anbud. Onormalt låga anbud som begrepp regleras 
övergripande i lag59, men för förståelse fordras en förklaring av den rättspraxis som 
utvecklats på området. Nedan redogörs för vad artiklarna och skälen i 
upphandlingsdirektiven från EU säger, hur förarbeten till lagen ser ut, hur berörda 
myndigheter ser på begreppet och hur domstolarna i både Sverige och EU har resonerat.   

Enligt artikel 69 i EU:s upphandlingsdirektiv 2014/24/EU ska en upphandlande 
myndighet begära att en leverantör förklarar sådana priser eller kostnader som förefaller 
vara onormalt låga i förhållande till den byggentreprenad som ska utföras. Sverige har 
implementerat nämnda artikel i LOU 16:7 i de fall upphandlingen omfattas av det 
direktivstyrda området, det vill säga att värdet av upphandlingen överstiger aktuellt 
tröskelvärde, och i LOU 19:27 i de fall värdet av upphandlingen understiger aktuellt 
tröskelvärde och upphandlingen således enbart infattas av nationell upphandlingsrätt. 
Nuvarande reglering utgör en skärpning från föregående lagstiftning. Av delbetänkandet 
nya regler om upphandling60, som föregick den nya lagstiftningen, framgår att tidigare 
lagstiftning endast gav upphandlande myndighet möjlighet att begära förklaring till 
onormalt lågt anbud.61  Det förelåg inte heller någon skyldighet att förkasta ett sådant 
anbud i de fall den förklaring som lämnades inte ansågs godtagbar. Skillnaden är alltså att 

56 LOU 21:1 
57 LOU 21:4-6 
58 LOU 21:20 
59 LOU 16:7/19:27 
60 SOU 2014:51 
61 Ibid s.300 
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ett utredningskrav för onormalt låga anbud mot tidigare möjlighet att begära förklaring för 
den upphandlande myndigheten. 

Förändringen har alltså skärpt utredningsplikten gällande det onormalt låga anbudet för 
den upphandlande myndigheten. Utöver den skärpta utredningsplikten har det även införts 
en skyldighet för upphandlande myndighet att förkasta ett onormalt lågt anbud om det 
onormalt låga anbudet beror på att anbudsgivaren inte uppfyller de skyldigheter som 
stadgas i artikel 18.2 i direktivet62 som syftar till att säkerställa miljö-, social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter. Om det onormalt låga anbudet kan härledas till att någon av 
dessa skyldigheter inte efterlevs av anbudsgivaren ska anbudet i princip förkastas. I skälen63 
till direktivet anges att det bör vara obligatoriskt att förkasta anbud i strid mot artikel 18.2, i 
förhållande till andra onormalt låga anbud anges dock att upphandlande myndighet bör ha 
rätt att förkasta onormalt låga anbud med icke tillfredsställande förklaring. Proposition 
2015/16:195 nytt regelverk om upphandling förstärker direktivets formulering genom att 
använda lydelsen ska förkasta anbudet, som också blev slutlig lagtext, om det står i strid 
mot miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter likväl om icke tillfredsställande förklaring 
till det låga anbudet kan lämnas.64 Den svenska lagstiftaren har genom nya LOU alltså 
intagit ett något striktare förhållningssätt i frågan. 

Vad som utgör ett onormalt lågt anbud framgår dock varken av direktiven, lagstiftningen 
eller förarbetena. Utöver nämnda argument angivna i artikel 18.2 i EU:s 
upphandlingsdirektiv65, handlar onormalt låga anbud också om att säkerställa effektivitet. 
Den upphandlande myndigheten har en skyldighet i att se till leverans sker i enlighet med 
upphandlingen, att identifiera onormalt låga anbud ska alltså verka som ett skydd för 
effektivitet.66 Det förefaller också rimligt att upphandlande myndighet vill säkerställa att 
upphandlingskontraktet fullgörs. I skäl 103 till direktivet anges: 

”Anbud som förefaller vara onormalt låga i förhållande till byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna 
kan vara baserade på̊ antaganden eller praxis som är tekniskt, ekonomiskt eller rättsligt osunda.” 

Konkurrensverket har i en rapport om osund konkurrens summerat en del omständigheter 
kring bland annat onormalt låga anbud.67 Som tidigare nämnts konstaterar de en avsaknad 
av definition av begreppet onormalt lågt anbud. Konkurrensverket gör också ett försök till 
vägledning över vad som skulle kunna vara godtagbara förklaringar, vilka presenteras i 
rättsfall i avsnitt 3.4.1. I rapporten konstateras också att ”EU-domstolen har till exempel uttalat 
att direktivbestämmelsen uttryckligen ger den upphandlande myndigheten rätt att avgöra om förklaringarna 
är godtagbara”68. Det ställer i sin tur ett kunskapskrav på kommunen när det handlar om 
exploateringsavtal. Rapporten ger också förslag på en viktig aspekt som potentiellt kan 
stävja en del av problematiken med onormalt låga anbud. Det handlar om att redan i 

62 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU 
63 Ibid. skäl (103) 
64 Proposition 2015/16:195 s.793 
65 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU 
66 Proposition 2015/16:195 s.794 
67 Osund konkurrens i offentlig upphandling  
68 Ibid s.81 
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förfrågningsunderlaget ange vad som normalt sett är det mest rimliga priset. På detta sättet 
kan en indikativ bild erhållas  i ett tidigt stadie och att det blir enklare vid bedömningen om 
det onormalt låga anbudet ska behöva förklaras. Enligt samma rapport från 
Konkurrensverket står det klart att EU-domstolens rättspraxis lämnat stort utrymme för 
egen nationell tolkning. I rättsfall på EU-nivå har enbart förfarandet vid förkastandet av 
onormalt låga anbud prövats. De nationella möjligheterna får dock inte gå emot vad som 
föreskrivs i upphandlingsdirektiven69. 

3.4.1 Rättsfall – ”onormalt låga anbud” 
Det saknas definition på onormalt lågt anbud. För att få ledning i frågan kan det behövas 
genomgång av rättspraxis. Nedan sammanfattas de första rättsfallen som gick till högsta 
nationella instans rörande onormalt låga anbud och även vad som konstaterats på EU-nivå. 

I januari år 2016 gick de första fyra fallen hela vägen till högsta instans, högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD), gällande onormalt låga anbud. Tidigare fanns bara 
underrättspraxis. I de två första fallen70 i ett upphandlingsärende, gällande flyttjänster, 
bedömde HFD att förklaringar till de låga anbuden inte varit tillräckliga. I målen hade två 
företag lagt anbud med högre respektive lägre anbud motsatsvis till varandra. Det ansågs 
föreligga koncernvist strategiska och korsvist matchande anbud, vilka företagen inte kunde 
svara tillfredsställande på. I de två andra fallen71 i ett annat upphandlingsärende, mellan 
NCC Roads och Borlänge/Huddinge, gjorde HFD en annan bedömning. Fallet gällde 
underhåll på allmänna vägar och NCC roads hade på vissa poster lämnat negativa anbud, 
de erbjöd sig alltså att betala för att få utföra vissa tjänster. Motiveringen till detta angavs 
som att priset som helhet som bör beaktas, att NCC Roads erfarenhetsmässigt kände till 
Trafikverket som kund, NCC Roads utgick från ökade beställningar än vad Trafikverket 
prognostiserat, det fanns en gedigen affärsmässig historik, god ekonomisk ställning samt 
stordriftsfördelar. Den sammantagna förklaringen ansågs mer än nödvändig och 
underinstansernas avgöranden skulle ändras.  

I fallet som involverar NCC Roads anges också att det genom EU-domstolens praxis är 
anbudsgivaren som genom bevis ska förklara det onormalt låga anbudet.72 De påvisar också 
i målet än en gång vikten av att följa det kontradiktoriska förfarande som EU-domstolen 
fastslagit73. Det kontradiktoriska förfarandet består av fyra steg i kronologisk följd som 
måste föregå förkastandet av onormalt låga anbud.  

1. Identifiera misstänkta anbud 
2. Begära förklaring avseende de onormalt låga anbuden 
3. Bedöma om förklaringarna är godtagbara eller inte 
4. Fatta beslut om att godta eller förkasta anbud 

69 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU 
70 HFD mål 6159-14 och 6160-14 
71 HFD mål 6578-14 och 6579-14 
72 Mål C-599/10 
73 Bl.a. mål C-285/99 och 286/99 
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Även om viss praxis nu har kommit i frågan om de onormalt låga anbuden, kvarstår en del 
oklarheter i bedömningarna vad som ska anses vara onormalt lågt eller inte. EU-domstolen 
har tidigare sagt att enbart en matematisk bedömning inte kan utgöra grund för 
förkastande.74 Det finns enligt doktrin också andra identifieringsmetoder. Den första utgår 
ifrån det onormalt låga anbudet gör att anbudsgivaren inte kan leverera utlovad 
byggentreprenad, vara eller tjänst. Det andra synsättet handlar om pris i förhållande till 
kostnad. Täcker inte priset kostnaderna skulle det kunna anses vara onormalt lågt.75 Ovan 
redogörelse vittnar dock om att det lämnats stort tolkningsutrymme men att skäl för 
onormalt låga anbud torde vara många. 

3.5 Om en anbudssökande har deltagit i förberedelserna 
I följande stycke presenteras det som förenklat kan beskrivas som konsultjäv. Det berör 
frågan när en anbudssökande i något avseende varit med i tidigare skede och förberett 
upphandlingen i form av projektering och förfrågningsunderlag. 

I LOU 4 kap. återfinns allmänna bestämmelser för lagens användande. I den första 
paragrafen återfinns de allmänna rättsprinciper som ska efterlevas i varje upphandling.  

1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande 
sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med 
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet. 

Det verkställer syftet med LOU; öppenhet, konkurrens och transparens. Vidare behandlar 
LOU 4:8 situationen att en anbudsgivare varit med och deltagit i förberedelserna av en 
upphandling, förenklat uttryckt konsultjäv. Paragrafen beskriver att informationsbalansen 
ska hållas neutral, det vill säga att andra anbudsgivare ska ha rätt till samma information 
som en anbudsgivare som eventuellt deltagit tidigare. Det föreskrivs också en rätt för 
upphandlande myndigheter att utesluta en anbudsgivare, som deltagit tidigare, men endast 
om inga andra möjligheter att säkerställa principen om likabehandling finns. Ett uteslutande 
på grund av konsultjäv måste också föregås av en möjlig förklaring av leverantören som 
riskerar uteslutas, varför uteslutning inte borde ske. 

Paragrafen realiserar artikel 41 i direktivet76 och har sin grund i de allmänna 
rättsprinciperna. Gentemot tidigare regelverk har ett förtydligande skett. I tidigare LOU, 
från år 2007, stod inte att finna något som behandlade frågan om konsultjäv, det har 
ansetts falla under likabehandlingsprincipen. Det tidigare upphandlingsdirektivet nämner 
det genom ”innan ett upphandlingsförfarande inleds får den upphandlande myndigheten genom ”teknisk 
dialog” söka eller godta råd som kan användas när specifikationerna utarbetas, dock under förutsättning 
att sådana råd inte leder till hinder för konkurrensen” 77. Enligt en artikel, författad av två 
advokater på Setterwalls, har den gängse uppfattningen varit att dubbel medverkan ”ansågs 

74 Mål C-285-99 och 286-99 
75 Bestämmelser om onormalt låga anbud, Petersson, V. s18 
76 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU 
77 Upphandlingsdirektiv 2004/18/EG skäl (8) 
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innebära en presumtion för en otillbörlig konkurrensfördel” 78 men att rättspraxis inte klarlade 
frågan.  

Propositionen till de nya upphandlingsreglerna gör samma konstateranden, att det nya 
upphandlingsdirektivet ger en något tydligare bild av situationen.79 Lagen anger numera 
uttryckligen vilken processgång ett eventuellt uteslutande måste ha. Den har sin grund i 
domar av EU-domstolen, som lett fram till en förändrad, alternativt förtydligad, syn i 
frågan om konsultjäv.  

Utöver de jävsfrågor som upphandlingsdirektivet reglerar, det vill säga finansiella, 
ekonomiska eller andra personliga motiv, görs det i propositionen nytt regelverk om 
upphandling bedömningen att även förvaltningslagen (1986:223) (FL) är tillämplig i hur 
myndigheter ska agera när det kommer till jäv generellt sett.80 Denna lag är dessutom vidare 
i sin omfattning av olika jävssituationer. Kommuner lyder dock inte direkt under FL, där är 
istället jävssituationerna reglerade i kommunallagen.81 

3.5.1 Rättsfall – om en anbudsgivare deltagit i förberedelserna  
Nedan sammanfattas några rättsfall på EU-nivå och vilken inverkan de fått på 
upphandlingsdirektivet.  

I fallet Fabricom handlade tvisten om huruvida en anbudsgivare skulle få delta eller inte 
med hänsyn till tidigare involvering i bygg- och anläggningsarbeten. Det ställdes frågor på 
vilka grunder en uteslutning kunde ske och hur förfarandet skulle gå till.82 Belgiska staten 
anförde att Fabricom kunde dra fördel ”avseende denna upphandling på ett sätt som strider mot den 
fria konkurrensen”83. Fabricom i sin tur anförde i huvudsak att det stred mot 
likabehandlingsprincipen, men även proportionalitetsprincipen, att de inte kunde delta. 
EU-domstolen preciserade att likabehandlingsprincipen är central i direktiven om offentlig 
upphandling i den här frågan.84 EU-domstolen konstaterar också att ”enligt fast rättspraxis 
innebär likabehandlingsprincipen 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”85. Fabricom fortsatte 
bestridandet med att en mindre restriktiv tillämpning kunde vara att i det enskilda fallet 
pröva hur det tidigare deltagandet påverkar om det finns en otillbörlig fördel eller inte. Det 
första av de två domsluten som ges i målet understryker vikten av det faktum att 
anbudsgivare som har deltagit i förberedande arbete måste ges möjlighet att visa att det 
tidigare deltagandet inte snedvrider konkurrensen86. Det ska alltså per automatik inte gå att 
utesluta någon på grund av tidigare deltagande, om det inte direkt snedvrider balansen. 

78 Artikel upphandling24 konsultjäv. Levinsohn & Myrbäck 
79 Proposition 2015/16:195 s.793 
80 Proposition 2015/16:195 s469 ff 
81 Ibid s471 
82 Mål C-21/03 & C-34/03 p.1 
83 Ibid p.18 
84 Ibid p.26 
85 Ibid p.27 
86 Ibid p.36 
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Ett rättsfall från EU-domstolen, eViglio, handlade om en tvist angående infrastrukturellt 
varningssystem där eViglio överklagat den litauiska domstolens avgörande.87 De anförde att 
jävsfråga förelåg och att vinnande anbud skulle förkastas. EU-domstolens svar på ställda 
frågor gällande tidigare deltagande i upphandlingsprocessen besvarades bland annat med 
”Den upphandlande myndigheten är under alla omständigheter skyldig att kontrollera om det finns 
eventuella intressekonflikter och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och upptäcka 
intressekonflikter samt att åtgärda dessa.”88 Nuvarande direktiv är en kodifiering av tidigare 
praxis på EU-nivå.89  

3.5.2 Exempel på jävssituationer 
Några konkreta situationer är inte prövade på EU-rättslig nivå, om vad som skulle kunna 
tänkas utgöra grunden för uteslutning på grund av konsultjäv90. Konkurrensverket hävdar 
också att det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och anger tre situationer där det kan 
vara av betydelse för upphandlande myndighet att utreda. Konkurrensverket poängterar 
dock vikten av att de enbart gäller då det handlar om en otillbörlig fördel. I en rapport från 
Konkurrensverket presenteras tre scenarier kring riskfaktorer som berör konsultjäv., se 
nedan.91 

I det första scenariot, som rapporten tar upp, beskrivs om det finns en konkurrensfördel genom 
tidig information, det vill säga att de tidigare deltagandet i exempelvis projekteringen gett ett 
försprång tidsmässigt. Generellt sett är Konkurrensverket syn att det sällan är skäl nog för 
en uteslutning. Det finns dock exempel som kan uppstå, om myndigheten därefter, med 
brådska, ska genomföra upphandlingen genom att använda de kortast möjliga 
anbudstiderna. I det fallet, att förfarandet sedan sker hastigt, skulle det möjligen kunna 
handla om otillbörlig fördel, att konkurrenter helt enkelt inte hinner agera i tid och svara på 
förfrågningsunderlaget på ett lämpligt sätt.92  

I det t andra scenariot skulle omfattningen av förstudien kunna vara relevant. Det kan vara att 
anbudsgivaren i ett tidigt skede varit med och utrett förutsättningarna och därigenom haft 
information i ett tidigare skede än konkurrenterna och att de inte behöver studera 
upphandlingsmaterialet i nästa skede på samma sätt. Detta kunskapsövertag skulle dock i 
de flesta fall kunna gå att återställa genom att samma information når konkurrenterna. Att 
neutralisera balansen av information är essentiellt och det är en fall-till-fall bedömning 
huruvida det kan uppstå en otillbörlig fördel.93  

I det tredje scenariot som Konkurrensverket tar upp är det gällande utformningen av den 
efterföljande upphandlingen. Om det leder till att projekteringen på grund av dess tekniska 
komplexitet genererar höga tekniska krav eller specifika utföranden kan intressekonflikt 
föreligga. Då blir frågan aktuell huruvida en sådan kravspecifikation eventuellt kunnat 

87 Mål C-538/13 
88 Proposition 2015/16:195 s.470 
89 Artikel Inköpsrådet 
90 ”Frågor och svar”-funktionen på Upphandlingsmyndighetens hemsida, bilaga C. 
91 Konkurrensverket – osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 105-122 
92 Ibid 
93 Ibid 
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tänkas ha utformats för att gynna anbudsgivningen i ett senare skede. Återigen blir det en 
bedömningsfråga utifrån hur avgörande och unika dessa kunskaper är i förhållande till 
upphandlande myndighet och ”kan det tala för att konsulten bör uteslutas från den efterföljande 
upphandlingen”. Ett sätt att avhjälpa problemet, för upphandlande myndighet, är att 
informera om att projekteringen troligen innebär att otillbörlig fördel ges och att 
deltagande i upphandlingen för utförandet således inte är möjlig.94 

3.6 Direktupphandling  
I detta avsnitt beskrivs möjligheterna att direkt handla upp en byggentreprenad av en på 
förhand given leverantör. Detta kan göras, beroende av kontraktets storlek. När det 
kommer till större kontrakt krävs specifika skäl för sådant förfarande. Direktupphandling 
är det allmänt vedertagna samlingsnamnet för 

- direktupphandling under 534 890 kronor och, 

- direktupphandling om kriterierna för förhandlat förfarande i LOU 6:12-19 utan 
föregående annonsering är uppfyllda i byggentreprenader under 5 225 000 euro 
och, 

- förhandlat förfarande utan föregående annonsering i resterande fall. 

LOU 6:12-19 tar upp flera möjliga skäl för förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering. De två skäl som presenteras avser synnerliga och tekniska skäl. 

I EU-direktivet står angivet ”Med hänsyn till de skadliga effekterna på̊ konkurrensen bör 
förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling endast användas 
under mycket exceptionella omständigheter.” 95. Direktivet talar således om det direkta 
användandet av förhandlat förfarande utan föregående annonsering, i upphandlingar över 
det direktivstyrda tröskelvärdet på 5 225 000 euro. Detsamma gäller dock även när 
kriterierna för det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering ger möjlighet att 
använda direktupphandling i nationell lagstiftning, understigande tröskelvärdet.  

3.6.1 Synnerliga skäl 
Ett av skälen till att använda direktupphandling anges i lag kunna vara att det föreligger 
synnerliga skäl. Nedan redogörs kortfattat för begreppet synnerliga skäl och hur svensk rätt 
sett på saken. 

Propositionen96 tydliggör att det i förarbeten främst anges att synnerliga skäl, som skäl för 
direktupphandling, innebär fall där det föreligger synnerlig brådska, LOU 6:15:  

“En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det, 
på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat 

94 Konkurrensverket – osund konkurrens i offentlig upphandling s.105-122 
95 2014/24/EU (skäl 50) 
96 Proposition 2015/16:195 s.995-1005 
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förutses av myndigheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller 
vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig.” 

Alla kriterier i paragrafen ska vara uppfyllda för att skälet ska kunna föreligga. Enligt EU-
domstolens praxis ska tolkningen vara mycket restriktiv.97 I ett beslut från 
Konkurrensverket fann de att Stockholms läns landsting hade brutit mot lagstiftningen 
genom att direktupphandla med synnerliga skäl som bakgrund.98 Tvisten handlade om 
vårdval för mödravård och förlossningsvård och bestod i det aktuella fallet att en 
direktupphandling getts BB Stockholm AB med skälet att om de lade ner 
förlossningsverksamheten skulle en brist på vårdplatser uppstå. Konkurrensverket fann att 
det var landstingets bristfälliga planering som föranlett att det bara kvarstod en månad att 
säkerställa leverantörer.  

För att ytterligare utreda möjligheten för synnerliga skäl i samband med exploateringsavtal, 
använde författarna Upphandlingsmyndighetens ”frågor och svar”. Bland annat ställdes 
frågan om vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl och om exempelvis en bostadsbrist 
i Sverige är ett hållbart argument för synnerliga skäl. Upphandlingsmyndigheten svarar att 
det inte föreligger synnerliga skäl “enbart av det skälet att exploatering och exploateringsavtal är 
komplexa i sin natur”99. 

3.6.2 Tekniska skäl 
I följande avsnitt beskrivs tekniska skäl som en möjlighet till att använda 
direktupphandling. Vad som är tekniska skäl har prövats och ett rättsfall finns som 
sammanfattas enligt nedan. 

LOU 6:2 p2 anger att förhandlat förfarande utan föregående annonsering, motsvarande 
direktupphandling, får göras med en leverantör om “därför det av tekniska skäl inte finns någon 
konkurrens”. Direktivet100 förtydligar också att undantaget endast ska gälla om det inte finns 
andra rimliga alternativ och om möjlighet för konkurrens begränsats på okonstlat sätt. 
Liksom alla skäl för direktupphandling, ska dessa tolkas mycket restriktivt i likhet med 
föregående avsnitt om synnerliga skäl och ”endast användas under mycket exceptionella 
omständigheter”101. 

Ett rättsfall avseende bygg- och anläggningsentreprenader berör kommissionen mot 
Italien.102 Frågan gällde en direktupphandling vid kompletterande arbeten för att färdigställa 
en motorväg i Ascoli Pisceno. Den italienska regeringen anförde att arbetet teknisk sett 
sammanfaller och att det skulle vara omöjligt att avsluta en del innan den nästa, vilken var 
frågan gällande direktupphandling, var påbörjad. Det skulle alltså vara omöjligt att utföra 
separat. Kommissionen kunde inte hålla med om att dessa omständigheter I förevarande 
fall kunde utgöra tekniska skäl. De förklarade sedan att angivna omständigheter förvisso 

97 bl.a. mål C-340/02 och förenade mål C-20/01/C-28/01 
98 Konkurrensverkets beslut 430/2009 
99 ”Frågor och svar”-funktionen på Upphandlingsmyndighetens hemsida, bilaga C 
100 2014/EU/24 skäl (50) 
101 Ibid 
102 Mål C-57/94 
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skulle kunna tänkas utgöra tekniska skäl, men att det inte var bevisat. De förtydligade också 
tidigare praxis att tekniska skäl ska tolkas restriktivt inom bygg- och 
anläggningsentreprenader, och att det är den som hävdar skälet, som bevisbördan ligger 
på.103 Sammanfattningsvis får sägas att det är svårt att dra slutsatser utifrån rättsfallet. I 
fallet handlar det inte om att skälen inte räckte till, men att de inte var tillräckligt 
dokumenterade och bevisade.  

Vidare ges ingen mer ledning ifrån lag, förarbete eller direktiv. Det är rättspraxis som är 
vägledande men på intet sätt heltäckande. SKL anger i ett cirkulär möjligheten att eventuellt 
kunna direktupphandla vissa delar i exploateringsavtalet och påtala tekniska skäl “om de 
gemensamma anläggningarna bör utföras i takt med bebyggelsen i området i teknisk samordning med 
exploatörens egna arbete”.104 

3.7 Exploateringsavtalet lagstiftas, exploatörsbestämmelserna 
försvinner 

Nedan beskrivs exploateringsavtalets lagstiftning år 2015. Avsnittet förklarar bakgrunden 
och presenterar vad förarbeten konstaterat historiskt. 

Exploateringsavtal är ingen ny företeelse, det har förekommit flera decennier om än i 
oreglerad form. Ulfvarson Östlund skriver att det länge försökts hitta lösningar för att 
finansiera och fördela kostnader i exploateringar.105 Hon skriver också att det redan år 1935 
infördes exploatörsbestämmelser i dåvarande stadsplanelagen vilka möjliggjorde för 
kommunerna att, via regeringens tillåtelse, kunna tvinga till sig mark för allmän plats och 
ålägga kostnader för gator och VA. År 1967 gick kommunförbundet, nuvarande SKL, ut 
med normalförslag om exploateringsavtal.106 I dessa förslag, liknande en mall, beskrivs hur 
ett exploateringsavtal formmässigt kan se ut.  

Den första lagstiftningen av exploateringsavtal trädde i kraft den 1 januari 2015 genom fyra 
nya paragrafer i PBL, 6:39-42. Tidigare har den legala grunden för avtal för genomförande 
av detaljplaner ansetts vara exploatörsbestämmelserna107, men också genom rättsliga 
begränsningar i framförallt regeringsformen, kommunallagen och avtalslagen.108 Av 
objektivitetsprincipen i Regeringsformen (1974:152) (RF) 1:9 följer att myndigheter ska 
agera sakligt och opartiskt, och likhetsprincipen. I samma paragraf, anges att myndigheter 
ska bidra till ett konsekvent och likabehandlande förhållningssätt. Kommunallagen 
(1991:900) (KL) viktigaste ram för exploateringsavtalet är likställighetsprincipen i KL 2:2, 
men även självkostnadsprincipen i KL 8:3c ger förutsättningen att kommunen inte får ta ut 
mer än den kostnad de själva bär. Att exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal bekräftas 
bland annat av en HD-dom i ett fall där kommunen utövat rättsstridigt tvång i 

103 Mål C-199/85 rec s.1039 p14 
104 SKL Cirkulär 2003:109 
105 Avtal för markexploatering, Ulfvarson Östlund, M. s.85 
106 Kommunförbundet, normalförslag exploateringsavtal (1972) 
107 Lagrådsremiss en enklare planprocess s.157 
108 Markexploatering, Kalbro, T. s.137 
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exploateringsavtal enligt kommunallagen.109 Madell och Lundberg menar också att 
exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal med offentligrätt som anger det yttre 
ramverket.110  

Planprocessutredningen i ett effektivare plangenomförande ansåg att exploatörsbestämmelserna i 
PBL vara förlegade.111 Exploatörsbestämmelserna gav kommunen möjligheten att, genom 
länsstyrelsen, besluta att en fastighetsägare skulle upplåta eller avstå mark som planlagts 
som allmän plats. Länsstyrelsen kunde också besluta, om det var skäligt, att exploatören 
skulle bekosta anläggande av gator och VA. Istället för att använda 
exploatörsbestämmelserna, ingicks genomförandeavtal för att reglera genomförandet av en 
detaljplan. Redan i ett betänkande år 1996 gjorde dåvarande plan- och byggutredningen ett 
konstaterande att bestämmelserna var svåra att tillämpa i praktiken.112 

I betänkandet ett effektivare plangenomförande framförs flera skäl till att lagreglera 
exploateringsavtal.113 Det skulle bidra till bättre förutsägbarhet och balans mellan parterna, 
kommun och exploatör. Dessutom beskrivs en problematik med att det i 
exploateringsavtalen åläggs åtaganden som saknar laglig grund. Vidare anges det i samma 
delbetänkande att konsekvenserna av införandet av nya lagparagrafer sannolikt leder till 
större tydlighet, transparens och större rättvisa i fördelningen av kostnader, sett till nyttan.  

I lagrådsremissen som kom i februari år 2014 föreslogs en rad ändringar i syfte att göra 
plan- och bygglovsprocessen enklare och mer effektiv. Förslagen gällande 
exploateringsavtal innebar bland annat:114 

- Exploateringsavtal definieras i PBL 1:4 
- Exploateringsavtalets materiella innebörd lagregleras i PBL 6:40-42 
- Exploatörsbestämmelserna upphör att gälla, ersättningen för allmän plats hänförs 

istället till expropriationslagens ersättningsregler (numera upphävda PBL 6:3-12) 
- Kommuner ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal om sådana ämnas ingås i 

PBL 6:39 
- Det ska i planbeskrivningen anges om exploateringsavtal ska upprättas, samt dess 

huvuddrag och konsekvenser i PBL 4:33 
- Lantmäteriet får en ny roll i planprocessen avseende exploateringsavtal i PBL 5:15 

Ovan nämnda förslag återfanns i regeringens proposition en enklare planprocess och röstades 
alla igenom av riksdagen i juni år 2014.115 

109 NJA 1980:1 och SvJt (2010) s.874 
110 Ska vi singla slant, Madell, T. och Lundberg, S., s.24 
111 SOU 2012:91 s.155 
112 Ibid s.160 
113 Ibid s.189 
114 Lagrådsremiss en enklare planprocess s.136-154 
115 Proposition 2013/14:126 
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3.8  Vad är ett exploateringsavtal? 
I följande avsnitt beskrivs vad ett exploateringsavtal är och vad det kan innehålla. Lagen ger 
numera en legaldefinition, som infördes 2015-01-01 och som uppdaterades 2017-04-01 
efter propositionen värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur116.  

Ett exploateringsavtal definieras i PBL 1:4 som 

”avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en 
byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur” 

Det kommunala planmonopolet ger kommunen rätten att bestämma när, var och hur en 
detaljplan ska upprättas. Exploateringsavtalet gör gällande att det handlar om ett 
avtalsförhållande där kommunen förhandlat med en privat fastighetsägare eller byggherre. 
För att exploateringsavtalet ska fylla en funktion bör avtalet tecknas innan kommunens 
antagande av detaljplanen.117 Avtalet är överenskommelser mellan kommunen och 
fastighetsägaren/byggherren. Innehållet och omfattningen varierar beroende på områdets 
komplexitet och exploateringssituationen. Som exempel på punkter i avtal kan nämnas: 118 

- Specificering av bebyggelsens utformning genom gestaltningsprogram eller dylikt 
- Marköverlåtelser från byggherren till kommunen för allmänna platser 
- Tidplan för exploateringens genomförande 
- Byggherrens exploateringsbidrag – kommunala gatukostnadsavgifter och 

anläggningsavgifter för VA 

Ett exploateringsavtal reglerar alltså, som dess huvudsakliga syfte, åtaganden för hur 
exploateringsområdet ska växa fram till färdigställt och ändamålsenligt. Det reglerar 
projektets innehåll såväl som åtaganden för de olika aktörerna, vad de kan åläggas att 
finansiera och vad de förväntas göra. Genom de nya paragraferna i PBL 6 kap. begränsas 
kommunens möjligheter också så till den grad att åtgärderna måste vara nödvändiga för 
planens genomförande och att en fastighetsägare/byggherre inte får åläggas att bekosta 
byggnadsverk som kommunen enligt lag ska tillhandahålla.  

Enligt PBL 1:2 är det en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten, det 
kommunala planmonopolet. Kommunen får dock inte gå över sina befogenheter eller 
utöver vad andra lagar medger.  

Som tidigare nämnts är exploateringsavtalet ett civilrättsligt avtal med offentligrättsliga 
inslag. Det civilrättsliga avtalsspektrat är omfattande till sin karaktär. Lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) reglerar 
civilrättsliga avtal. Enligt 36 § Avtalslagen kan avtal med oskäliga avtalsvillkor komma att 
jämkas eller förklaras ogiltigt. På offentligrättens område begränsas avtalsfriheten ytterligare 
bland annat genom de begränsningar som följer av bland annat KL, PBL och LAV. 

116 Proposition 2016/17:45 
117 SOU 2012:91 s.193 
118 Ibid. s194 
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3.9 Exploateringsavtal, LOU och upphandlingsproblem 
I detta avsnitt redogörs för kopplingen mellan exploateringsavtal och LOU. Genom åren 
har olika synsätt haft olika påverkan på om de kommunala anläggningarna i 
exploateringsavtalen ska vara upphandlingspliktiga. Nedan följer en redogörelse av 
historiska synsätt, förarbeten till den nya regleringen i PBL år 2015, tre rättsfall och 
författarnas, liksom andras, tolkningar av dessa. 

PBL 6:40 lyder ”ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att 
vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder”.  

Begreppet ”att vidta” vållar problem i tolkningen av paragrafen vilket också framhävs ur 
olika aspekter i tidigare uppsats.119 Om begreppet ska ge exploatören möjlighet att utföra 
anläggningarna eller om dessa är upphandlingspliktigt är det som avses presenteras.120 

3.9.1 Sveriges Kommuner och Landsting – vad säger kommunernas 
rådgivare? 

Innan exploateringsavtalen lagstiftades fanns grunden för avtalet i de numera upphävda 
exploatörsparagraferna. Kommunförbundet, nuvarande SKL, skriver i ett cirkulär ifrån år 
2003: ”I svenska exploateringsavtal föreskrivs ofta att exploatören skall avstå mark som behövs för 
allmän plats samt att denna skall utföra och bekosta anläggandet av gator och vägar samt anordningar för 
vatten och avlopp, vilka efter färdigställandet skall överlåtas till kommunen. I gengäld avstår kommunen 
från att ta ut avgifter för dessa anläggningar från exploatören i egenskap av fastighetsägare.”121  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samma cirkulär även analyserat La Scala-
domens konsekvenser för Sverige.122 La Scala sammanfattas och tolkas i avsnitt 3.9.2.1. SKL 
gav i cirkuläret rådgivningen att kommuner bör handla upp gemensamma anläggningar, 
både över och under tröskelvärdet, och säger också att ”en domstol skulle vid en prövning enligt 
LOU tolkningsvis kunna anse att exploateringsavtal med sådana villkor innebär ett köp av en 
byggentreprenad…”. Det framgår dock av SKL:s hemsida att rättsläget inte är glasklart och att 
deras rådgivning mer kan ses som en försiktighetsprincip. Det är vid uppsatsens skrivande 
14 år sedan cirkuläret kom och till dags dato har SKL ingen ny förändrad officiell 
rådgivning. För att rådgivning ska förändras bör nya uppgifter komma i fallet.123 

Av presentationsmaterial för en nätverksträff i Malmö i november år 2016 framkommer 
dock att SKL gör en alternativ bedömning på exploateringsavtal och LOU, baserat på tre 
rättsfall.124 Den sammanfattade slutsatsen i frågan om LOU ska tillämpas på 
exploateringsavtal är att ”enligt detta resonemang bör kommunaltekniska anläggningar som till 
exempel, VA-nät, vägar och parker (vilka tillfaller kommunen efter genomförd exploatering) inte vara 

119 LOU:s tillämpning på PBL 6:40, Andersson, L., Hansson, J. och Åtaganden i exploateringsavtal, Atterfors, 
P.  
120 För förtydligad problembild, se bilaga G 
121 SKL cirkulär 2003:109 
122 Ibid 
123 Samtal med Olof Moberg, SKL, 10/4-2017 
124 Presentationsmaterial SKL, bilaga F 
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upphandlingspliktiga i samband med upprättandet av ett exploateringsavtal.” Tolkningen grundas på 
tre rättsfall från EU-domstolen.125 Det ska dock tilläggas att detta inte är något som 
framhålls genom cirkulär. 

3.9.2 Rättsfall 
Nedan sammanfattas och tolkas tre rättsfall som är relevanta för ämnesområdet. Rättsfallen 
är dels inlästa av författarna och dels har inläsning skett på tolkningar som gjorts av 
upphandlingsjurister i litteratur.  

3.9.2.1 La Scala 
Den 12 juli 2001 förkunnades domen i fallet La Scala som kom att förändra tidigare allmänt 
vedertagna tillvägagångssätt gällande exploateringsavtal i Sverige.126 La Scala-domen hade 
sin grund i att Italiensk kommunfullmäktige godkänt att en exploatör verksam i Bicocca-
området i Milano läts uppföra Bicoccateatern då La Scala-teatern behövde genomgå 
renovering. Genom nationell lagstiftning ska en exploatör betala en stadsplaneringsavgift 
som ett bidrag för exploateringsprojekt. Genom att uppföra Bicoccateatern och sedan 
överlämna den till staden så avräknades del av avgiften. Beslutet överprövades och italiensk 
domstol vände sig till EG-domstol för att utröna tillämpligheten av dåvarande direktiv127, 
nuvarande direktiv128 artikel 2, skäl 5.129 EG-domstolen bedömde att direktivet var 
tillämpligt, att det rörde sig om ett kontrakt med ekonomiska villkor som slöts skriftligt 
mellan en leverantör och en upphandlande myndighet som syftade till utförandet av en 
byggentreprenad.130 

Madell och Indén har framhållit att vad domstolen påtalade i frågan att avtalets 
offentligrättsliga utformning inte uteslöt tillämpningen av direktivet.131 De konstaterade 
också tillämpningen när ett stadsutvecklingsprojekt möjliggör avdrag på 
stadsplaneringsavgift, att det bygger på ett ekonomiskt villkor. Sundstrand understryker 
också att det faktum att exploatören bygger själv innan anläggningen överlåts till 
kommunen inte undantar kommunen rollen som upphandlande myndighet.132 Indén 
förklarar vidare att ”domen klargör att nationella regler om myndighetsutövning inte utesluter 
tillämpningen av direktiven om offentlig upphandling”133.  

Sammanfattningsvis kan sägas att La Scala-domen visar att ekonomiska villkor förelåg vid 
avräkningen av stadsplaneavgifter som skulle betalas. 

125 Mål C-399/98 (La Scala), mål C-536/07 (Köln) samt C-451/09 (Helmut Müller) 
126 Mål C-399/98 
127 Upphandlingsdirektiv 93/37/EEG 
128 Upphandlingsdirektiv 2014/24/EU 
129 EG-domstolens domar om offentlig upphandling, Sundstrand, A., s225 och Indén bilaga E till SOU 
2012:91 samt mål C-399/98 
130 Mål C-399/98 domslut 
131 Offentlig-Privat Samverkan, Madell, T. och Indén, T., s.186 
132 Sundstrand s.226 
133 Bilaga E, till SOU 2012:91. Bilaga E återfinnes i ”LOU:s tillämpning på PBL 6:40”, se källförteckning 
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3.9.2.2 Helmut Müller 
Rättsfallet Helmut Müller, som presentationen av SKL hänvisar till och som återfinns i 
betänkandet ett effektivare plangenomförande134, tar upp frågan om en markförsäljning och en 
följande byggentreprenad, om dessa är offentliga byggentreprenadkontrakt enligt 
upphandlingsdirektivens mening.135 Försäljningen skedde ifrån tysk myndighet till privat 
aktör och byggentreprenaden syftade till att utveckla stadsbebyggelsen. Helmut Müller 
begärde överprövning och hänvisade att upphandlingsdirektiven var tillämpliga, det var 
alltså fråga om en byggentreprenad. EU-domstolen förtydligade att målet inte gällde 
kommunen i egenskap av säljare, utan i egenskap av tillståndsmyndighet för 
stadsutveckling.136 Frågorna som ställts till domstolen avsåg dels huruvida det var fråga om 
ett offentligt byggentreprenadkontrakt men också önskades, tolkat mellan raderna, ett 
förtydligande av begreppet ekonomiskt intresse när det rör sig om byggentreprenader. EU-
domstolen besvarade frågorna genom att säga att det måste finnas ett direkt ekonomiskt 
intresse av byggentreprenaden ifrån upphandlande myndighet för att direktivet ska vara 
applicerbart. EU-domstolen konstaterade vidare att ”den omständigheten att den upphandlade 
myndigheten använder sig av sin befogenhet att utöva tillsyn i frågor avseende stadsplanering räcker inte för 
att det sistnämnda villkoret ska vara uppfyllt”137. Ett direkt ekonomiskt intresse förklarades 
kunna vara att upphandlande myndighet blir ägare till slutresultatet, ”på rättslig grund” får 
tillgång till det byggentreprenaden, får framtida användning, att kommunen bistått 
finansieringen eller slutligen att kommunen stått risk för projektet.  

Indén beskriver i betänkandet ett effektivare plangenomförande138 att domen inte handlar om 
upplägget i La Scala där avräkning skett gentemot gatukostnader eller VA-
anslutningsavgifter.139 I ett referat av domen i Svensk Juristtidning (SvJT)140 framhålls också 
domstolens svar där de förtydligar att exploatören ska vara juridiskt skyldig enligt nationell 
lag att utföra byggentreprenaden för att det ska kunna klassas som ett offentligt 
byggentreprenadkontrakt.141 

Det som är av avgörande betydelse i domen är att myndighetsutövning i 
stadsutvecklingssyfte i sig inte är upphandlingspliktigt. Finns det däremot ett direkt 
ekonomiskt intresse infaller dock upphandlingsplikten. 

3.9.2.3 Köln 
Det sista rättsfallet rör ett stort stadsutvecklingsprojekt i Köln, fortsättningsvis kallat 
mässhallarna.142 Sammanfattningsvis kan sägas att fallet handlar om uppförandet av fyra 
mässhallar i Köln genom försäljning av mark kommunen majoritetsmässigt ägde. 

134 SOU 2012:91 
135 Mål C-451/08 
136 Ibid p.44 
137 Ibid p.58, artikel 1.2b direktiv 2004/18/EG 
138 SOU 2012:91 
139 Ibid s.251 
140 SvJT 2010, Avgöranden från EU-domstolen, andra halvan 2010, s.874 
141 Mål C-451/08 p.63 
142 Mål C-536/07 och SKL-presentation, bilaga F 
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Hyreskontrakt upprättades mellan kommunen och de nya privata ägarna angående 
mässhallarna. Projektet bestod av flera delar och frågan gällde således om avtalet i dess 
helhet skulle betraktas vara en byggentreprenad. Sammanfattningsvis bedömdes kontraktet 
vara ett offentligt byggentreprenadkontrakt, då alla kriterier var uppfyllda. 

Det som är av intresse är SKLs slutsats vid nätverksträffen i Malmö i november år 2016. 
Den lyder ”om flera kontrakt utgör en del av en odelbar enhet bestämmer den odelbara enhetens 
huvudsakliga syfte hur samtliga av de individuella delarna ska betraktas upphandlingsrättsligt.” Den 
slutsatsen appliceras på exploateringsavtalets olika beståndsdelar i bedömandet, som enligt 
angivna rättsfall ger ett resonemang att ”[…] bör kommunaltekniska anläggningar […] inte vara 
upphandlingspliktiga i samband med upprättandet av exploateringsavtal.”  

3.9.3 Lagarbete PBL 
När lagstiftning skulle ske om exploateringsavtalen utreddes detta i betänkandet ett 
effektivare plangenomförande år 2012.143 Där diskuterades också förenligheten med EU-rätten. 
Tobias Indén, jur.dr. och docent vid Umeå universitet, anlitades för att bistå i bedömningar 
i nämnda område samt granska lagförslaget. Indén har bland annat analyserat fyra rättsfall i 
betänkandet som anses vara relevanta för frågan om LOU ska tillämpas vid 
exploateringsavtal. Indéns bedömning mynnar ut i att lagförslaget som sådant inte strider 
mot EU-rätt.144 Han efterfrågar dock ett förtydligande hur kommunerna avser agera i 
frågan. Vidare anser han att det i lagkommentarerna bör uppmärksammas om LOU och 
direktiven från EU och hur dessa samspelar med exploateringsavtal. De rättsfall som 
analyseras ger en tydlig bild av praxis i frågan, och Indén menar att det är tydligt att gator, 
allmänna platser och VA-anläggningar är offentliga byggentreprenader som ska 
upphandlas.145 Framgent i betänkandet förstärks också bilden av att bedömningen och 
rådgivningen ifrån SKL:s cirkulär146, att gemensamma anläggningar i exploateringsavtal bör 
upphandlas.  

Sammanfattningsvis anger Lars Magnusson, särskild utredare i betänkandet ett effektivare 
plangenomförande, att ”[…]med stöd av Indéns bedömning anser vi att lagkommentarerna bör förtydliga 
vikten av att agera i enlighet med upphandlingslagstiftningen och EU:s statsstödsregler i samband med att 
kommunen ingår exploateringsavtal147.  

I samma delbetänkande148 ett effektivare plangenomförande används begreppet ombesörja, som 
senare kom att ändras till ”att vidta” i PBL 6:40. Ändringen är olycklig, då det vållar 
begreppsförvirring. Användningen av begreppet ”att vidta”, vilket enligt gängse 
uppfattning om ordets innebörd är synonymt med ”att utföra”, är enligt ovan förda 
resonemang av Indén inte förenligt med LOU. I efterföljande process till lagstiftandet, 

143 SOU 2012:91 
144 Ibid s.274 
145 Ibid s.275 
146 SKL Cirkulär 2003:109 
147 SOU 2012:91 s.276 
148 Ibid 
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genom lagrådsremiss och proposition, angavs sedermera att ”de förslag som redovisas i denna 
proposition i o ̈vrigt bedöms vara förenliga med EU-rätten”149.  

Författarna har även varit i kontakt med Upphandlingsmyndigheten, genom deras ”frågor 
och svar”-funktion, där författarna frågade om kopplingen och hierarkin mellan PBL och 
LOU. Frågan besvarades enligt följande: ”Hur upphandlingdirektiven och 
upphandlingslagstiftningen ska tolkas är inte beroende av begrepp i PBL” 150.  

Domen i La Scala poängterade också att nationell lagstiftning ligger under 
upphandlingsdirektivet151 hierarkiskt. Begreppsförvirringen kring att vidta är enligt båda 
ovan resonemang ovidkommande, beroende av hur upphandlingslagstiftningen ser ut.  

Exploateringsavtal trädde i kraft genom ändring i PBL 2015-01-01. Begreppet ”att vidta” 
ställde till det för kommuner och efter SOU 2015:109 blev förvirringen än större bland 
landets kommuner. I betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun152, vars särskilt 
förordnade utredare var Thomas Kalbro, anförs en ny tolkning på La Scala-domen.  

Atterfors påpekar att det görs en annan tolkning av situationen, om huruvida 
upphandlingsplikt föreligger vid exploateringsavtal, genom det nya 
betänkandet153.154Atterfors beskriver också skillnaden i tolkningarna på La Scala-domen de 
båda betänkandena ett effektivt plangenomförande och bättre samarbete mellan stat och kommun, där 
den senare anger att upphandlingsplikt inte föreligger på grund av skillnaden mellan de 
nationella lagarna och att det aldrig uppstår någon ekonomisk kostnad. 

I det senare betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun konstateras att det inte 
föreligger något generellt krav på upphandling av kommunala anläggningar. Jämförelsen 
mellan den italienska och svenska modellen blir missvisande enligt Kalbro och Lindgren.155 
I Italien finns en lagstadgad stadsplaneavgift baserad på exploateringens omfattning och 
byggrätt. Genom avräkning, på exempelvis kommunala anläggningar, påverkades den 
italienska kommunens ekonomi i fallet La Scala eventuellt nettomässigt genom att en annan 
aktör eventuellt hade kunnat lämna ett lägre anbud vilket hade renderat i en större intäkt. 
Kalbro och Lindgren påtalar alltså den skillnaden att svenska förhållanden inte ger 
möjlighet för kommunen att sluta med positivt resultat. Det blir ett nollsummespel. Vidare 
hänvisar Kalbro och Lindgren i en rapport ifrån KTH de till ett grundläggande syfte med 
upphandlingsreglerna i Sverige, vilket är ”på bästa möjliga sätt tillvarata det offentligas medel” 156. 
Här ska dock igen noteras att på EU-rättslig nivå är det övergripande syftet med 
upphandlingsreglerna att främja konkurrensen och den inre marknaden. Konkurrensverket 
har också förklarat att när en upphandling inte omfattas av det direktivstyrda området 

149 Proposition 2013/14:126 s.284 
150 ”Frågor och svar”-funktionen Upphandlingsmyndigheten, bilaga C 
151 2014/24/EU 
152 SOU 2015:109 
153 Ibid 
154 Åtagande i exploateringsavtal, Atterfors, P. s.44 
155 SOU 2015:109 s.295 
156 Offentlig upphandling och utförande av kommunala anläggningar i en detaljplan – transaktionskostnader i 
onödan, Kalbro, T. och Lindgren, E., 2014, s.3 
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tillkommer syften som anti-korruption och value for money, men att det inte föreligger någon 
hierarkisk ordning mellan syftena bakom LOU.157  

Kalbro och Lindgren förklarar vidare att det inte kategoriskt handlar om att LOU inte är 
tillämpligt. Det finns fall i den svenska lagen som liknar La Scala. I LAV, som skiljer sig 
från gatukostnadsreglerna, finns det två olika scenarion som kan inträffa.158 I det ena fallet 
är VA-avgiften lägre än kostnaderna, då slutar kommunen på ett positivt netto, vilket inte 
liknar La Scala, och borde enligt deras tolkning inte upphandlas. Däremot, i fallet där VA-
avgiften är högre än de faktiska kostnaderna, så skulle en upphandling kunna sluta i en 
högre intäkt ifrån kommunen sett. I det senare fallet, går det att göra en direkt jämförelse 
med utgången av La Scala, och där bedöms det, enligt bättre samarbete mellan stat och 
kommun159, föregås av upphandling. Kalbro och Lindgren gör också en jämförelse med hur 
Norge bedömer frågan. Det beskrivs att norsk lagstiftning i stort liknar det svenska 
systemet. I Norge görs bedömningen att ett exploateringsavtal inte innehåller ”ömsesidiga 
ekonomiska villkor”, varför upphandling inte behövs göras. Betänkandet leder fram till 
slutsatsen att förtydligande riktlinjer behöver tas fram vid användandet av upphandling och 
exploateringsavtal.160  

Betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun belyser vidare viss praktisk problematik 
vid behov av tillämpning av LOU. Utöver klara effektivitetsvinster som kan göras beskrivs 
upphandlingsförfarandet som tids- och kostnadskrävande och det kan dessutom leda till 
samordningsproblem när den som bygger ut kvartersmarken inte har rådighet över 
utbyggnaden av allmän plats.161 

Upphandlingsmyndigheten skrev ett yttrande till betänkandet bättre samarbete mellan stat och 
kommun162. Yttrandet kommenterar betänkandets framställda problematik och 
resonemangen kring exploateringsavtal och upphandling. Yttrandet inleder med att 
”framhålla den offentliga upphandlingens positiva aspekter” och beskriver de fördelar som finns 
med upphandlingsreglerna; konkurrens, transparens och anti-korruption. Det anges vidare 
att betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun ”inte tillräckligt beaktat dessa fördelar utan 
ensidigt fokuserat på den offentliga upphandlingens upplevda negativa konsekvenser”. 
Upphandlingsmyndigheten redogör också för den ekonomiska situationen, att det räcker 
med att kommunen utger en motprestation för att upphandlingsplikt ska föreligga 
Prestationen behöver inte vara ekonomisk ersättning och den kan ligga framåt i tiden. De 
konstaterar också att exploateringsavtal är ett komplext ämne där det, utan att veta de 
exakta avtalsvillkoren, inte går att ge ett förenklat och kategoriskt svar. Vidare instämmer 
Upphandlingsmyndigheten i den samordningsproblematik som eventuellt kan uppstå men 
konstaterar att ”upphandlingsmyndigheten ser däremot ingen koppling mellan samordningsproblem och 

157 Telefonsamtal KKV 10/4-17, med fråga avseende syftet med LOU 
158 SOU 2015:109 s. 284-299 
159 Ibid 
160 Ibid 
161 Ibid 
162 Upphandlingsmyndighetens yttrande till SOU 2015:109, UHM-2016-0116-004 

31 
 

                                                 



Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång 

upphandlingsreglerna”163. Till syvende och sist instämmer Upphandlingsmyndigheten i 
slutsatsen att riktlinjer för exploateringsavtal och upphandlingsregler behöver tas fram.164 

Genom PBL 6:24 har kommunen i egenskap av huvudman rätt att ta ut gatukostnad för 
gata eller allmänna plats, vilket är en skillnad mot Italien där densamma ska tas ut. I LAV § 
24 ges samma möjlighet till avgiftsuttag från fastighetsägare när det gäller en allmän VA-
anläggning, om än att det i VA-sammanhang föreligger en skyldighet att betala. I 
exploateringsavtalet utgör dessa två paragrafer ofta grund för avtalsvillkor. En vanlig 
formulering blir således ”exploatören åläggs att finansiera anläggandet av gata x, när detta fullgjorts 
anses gatukostnaden vara erlagd”. Enligt betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun är 
detta ett nollsummespel, där kommunen inte har någon kostnad och det går därför inte att 
dra någon jämförelse med La Scala.  

Av Delrapport från Sverigeförhandlingen165, som är den utredning som ledde till propositionen 
värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur166, följer dock en annan tolkning av 
gatukostnad och VA-kostnad. Av utredningen framgår det att ”som vi angett ovan kan 
exploateringsavtalen användas för att bestämma fastighetsägares kostnadsansvar för gator, vägar, vatten 
och avlopp. I sådana fall tillämpas inte reglerna om gatukostnads- och va-avgifter”167. I propositionen 
som följde av utredningen går att finna liknande resonemang. 

Som en direkt skillnad mot hur svensk lagtext ser ut, prövades i Italien, i La Scala-domen, 
huruvida kvittningen som skedde ansågs vara ett ekonomiskt villkor. Det konstaterades att 
så var fallet. Skillnaden i svensk lag är att möjlighet ges till att ta ut gatukostnad. Frågan om 
avståendet, underlåtenheten att ta ut gatukostnad, är inte prövat. Nyckelfrågan är om det 
ligger någon skillnad i huruvida ömsesidiga ekonomiska intressen är beroende av om 
kommunen ska eller får ta ut en avgift. 

I en rapport av Madell och Lundberg anförs att det råder oklarhet om huruvida ett 
genomförandeavtal är en offentlig byggentreprenad, vilken är upphandlingspliktig.168 Vidare 
säger Madell och Lundberg att genomförandeavtalet ofta kan innehålla delar som faller 
under definitionen under nuvarande upphandlingsdirektiv, och att kommunerna därför i de 
flesta fall måste tillämpa upphandlingsreglerna. Ulf Vannebäck gör en liknande bedömning. 
Ett avstående att ta ut gatukostnadsersättning mot att exploatör uppför allmän plats kan, i 
likhet med La Scala, vara en nedsättning eller avräkning av avgifter, vilket uppfyller det 
ekonomiska villkoret.169 

3.9.4 Boverket utreder frågan 
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan enligt nedanstående anvisning:  

163 Upphandlingsmyndighetens yttrande till SOU 2015:109 
164 Ibid 
165 SOU 2015:60 
166 Proposition 2016/17:45 
167 SOU 2015:60 s.45 
168 Madell, T. och Lundberg, S. s.19-39 
169 Vannebäck, U. presentationsmaterial Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm 2016 
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”Planprocessutredningen har i betänkande SOU 2015:109 redovisat att många kommuner regelmässigt 
tillämpar offentlig upphandling vid utförande av allmänna platser och va-anläggningar, trots att varken 
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller EU-rätten, enligt utredningen, förutsätter detta. Mot 
bakgrund av Planprocessutredningens slutsatser ska Boverket utreda förutsättningarna för byggherren eller 
fastighetsägaren att enligt 6 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900) själv vidta åtgärder som innebär 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser m.m. utan föregående upphandling i de fall 
anläggningarna efter genomförandet ska överlämnas till kommunen. Om Boverkets utredning visar att 
plan- och bygglagen inte är ändamålsenligt utformad ska myndigheten föreslå lämpliga 
författningsändringar eller redovisa sådana andra åtgärder som bör vidtas för att plangenomförandet ska 
kunna ske på ett rationellt sätt. Uppdraget ske genomföras efter samråd med Lantmäteriet och 
Upphandlingsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 
den 31 oktober 2017.”170 

Vid uppsatsens författande har Boverket ännu inga klara besked om vad som framkommit 
eller konkreta förslag. Boverket har anlitat juridisk hjälp för att utreda frågan och den 
initiala juridiska utredningen blev klar i slutfasen av denna studies färdigställande. 

Advokatbyrån som utreder frågan ämnar klargöra om upphandlingsskyldighet råder 
”avseende vissa specifika anläggningar som genomförs inom ramen för exploateringsavtal”. Enligt punkt 
7.12.1-8 i utredningen171 görs bedömningen att villkor hänförliga till uttag av 
gatukostnadsavgift sannolikt är upphandlingspliktiga. Det poängteras att skillnad finns 
mellan italiensk och svensk lagstiftning ifråga om gatukostnaden ska eller får tas ut. 
”Kommissionen har inte gjort någon sådan distinktion”172 nämner utredningen och syftar till 
skillnaden mellan skyldighet eller möjlighet för gatukostnadsuttag. 

Enligt LAV § 24 ska fastighetsägare betala avgifter för VA. ”Vår bedömning är därför att ett 
exploateringsavtal som innehåller åtagande om att ordna VA-anläggningar åt kommunen, i utbyte mot 
befrielse att erlägga anläggningsavgift enligt LAV, principiellt är upphandlingspliktiga”173 är slutsatsen 
som utredningen kommer fram till. Utredningen av advokatbyrån visar också att 
betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun174 saknar stöd för att upphandlingsplikt 
inte föreligger. Argumenten att de fall där VA-avgiften är lägre än de faktiska kostnaderna, 
därför att kommunen inte har en nettokostnad, är inte hållbara. 

3.9.5 Ytterligare problematik kring LOU och exploateringsavtal 
Avsnitt 3.9 har hittills beskrivit problematiken mellan exploateringsavtal och 
upphandlingsplikt. Det har presenterats vad olika rättskällor, myndigheter och sakkunniga 
anser i frågan. Dessutom har ramverket som LOU sätter beskrivits. 

Exploateringsavtal ger oss ytterligare scenarion som problematiserar användningen av 
LOU. Exploateringsavtal berör definitionsenligt mark som exploatören äger. Det sker i 
regel utredningar och förprojekteringar ifrån exploatören redan i framtagandet av 

170 Uppdragsbeskrivning ifrån Karolina Andersson på Boverket, mottaget via e-mail 
171 Utredning av anlitad juristbyrå, på uppdrag av Boverket, arbetshandling  
172 Ibid 
173 Ibid 
174 SOU 2015:109 
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detaljplanen. Likväl kan exploateringsavtalet reglera den finansiella ställningen mellan 
exploatör och kommun, vilket skulle kunna liknas vid ett finansiellt föravtal till 
upphandlingen. Exploatören kan alltså tänkas ha incitament att säkerställa utbyggnaden 
genom att anbud som vida underskrider konkurrenternas med den enkla motivering att 
denne ändå ska finansiera sig själv. 

3.9.5.1 Exploatören inkommer med lågt anbud  
Som nämndes i inledande text så kan det vara så att exploatören vill bygga ut allmän 
plats/VA i den mån kapacitet finns. Om kommunen tillämpar LOU ankommer det i så fall 
på exploatören att försöka vinna upphandlingen. I ett exploateringsavtal ges möjligheten att 
genom PBL 6:40 ålägga exploatören att finansiera utbyggnaden om åtgärden anses 
nödvändig för planens genomförande. Finansieringen sker med stöd av PBL 6:24 och LAV 
24 §, även om propositionen värdeåterföring vid satsningar på infrastruktur nämner att så inte är 
fallet. Om exploatören redan är bunden att finansiera står det klart att det, åtminstone i 
teorin, kan finnas incitament att lämna ett lågt anbud för att säkerställa utbyggnaden av 
nämnda anläggningar. Hur onormalt lågt anbud ska hanteras föreskrivs förvisso i lag, men 
praxis på aktuellt område saknas. Det är upphandlande myndighet som avgör om ett anbud 
är att anses som onormalt lågt, och kommunerna kan eventuellt sakna 
upphandlingskompetens för att avgöra den frågan. Vidare kan det finnas en vilja även från 
kommunens sida att låta exploatören utföra anläggningarna. 

Som framkommit ovan syftar regleringen kring onormalt låga anbud, utöver miljö-, social- 
och arbetsrättslig hänsyn, i huvudsak till att säkerställa att leverans de facto sker. Det är en 
effektivitetsfråga. Ett anbud ska förkastas om det inte kan förklaras på ett tillfredsställande 
sätt.175 Då tidigare tolkningar handlar om att syftet är att få bort oseriösa anbud som inte 
skulle leda till effektivitet, kvarstår frågan hur förklaringen att ett tidigare avtal ingåtts som 
reglerar den finansiella ställningen skulle bedömas. En exploatör skulle också kunna, för att 
göra förklaringen mer legitim, hävda synergieffekter av att utbyggnaden sker i anslutning till 
redan befintlig arbetsplats på kvartersmark eller något av anförda skäl enligt tidigare 
sammanfattat rättsfall avseende NCC Roads. En annan förklaring torde rimligen också 
kunna vara att samordningsproblem med flera entreprenader skulle riskera fördyra 
exploateringen, vilket också motiverar ett lägre anbud från exploatören.  

Under uppsatsens utredande del har inte identifierats något liknande rättsfall som analogt 
skulle kunna appliceras på aktuell situation, motsvarande ett finansiellt föravtal. Ett 
avgörande som eventuellt kan ge viss vägledning är kammarrättens i Stockholm avgörande i 
mål nr 5995-14. Frågan i målet var huruvida ett tidigare ingånget avtal med upphandlande 
enhet176, Posten, skulle gett en otillbörlig fördel i en ny upphandlingssituation. Posten höll 
inte med och ansåg att de utformat upphandlingen så konkurrensneutralt som möjligt.177 
Kammarrätten fann att upphandlingen gått rätt till och att det inte förelåg någon otillbörlig 
konkurrensfördel. Kammarrätten konstaterade också att ”det ligger i sakens natur att det pris en 

175 LOU 19:7 
176 Målet gäller LUF men är likaledes applicerbart på LOU 
177 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5995-14 
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leverantör erbjuder i pågående upphandling påverkas av vilka andra intäkter leverantören har eller kan få 
i sin verksamhet”178. Motsvarande bedömning skulle kunna appliceras även i förhållande till 
exploateringsavtal, med resultatet att detsamma inte skulle anses utgöra en otillbörlig 
konkurrensfördel. 

Huruvida villkoren i ett exploateringsavtal kan tänkas utgöra en otillbörlig fördel vid en 
efterföljande upphandling har inte prövats. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att göra 
en översyn av PBL som ska redovisas i oktober år 2017. Enligt Upphandlingsmyndigheten 
kommer även problematiken kring otillbörlig fördel då utredas vidare.179   

3.9.5.2 Konsultjäv 
Nästa eventuella problem som kan uppstå i tillämpningen av LOU är frågan om 
exploatören ens ska få delta i anbudsgivningen, i aktuellt planområde, av de kommunala 
anläggningarna. Definitionsmässigt är marken i ett exploateringsavtal privatägd. 
Exploatören ämnar uppföra byggnader för sin räkning och intresse föreligger att utreda 
förutsättningar i området, inom exempelvis geoteknik. Det utförs inte sällan utredningar 
och förprojekteringar av exploatören på den privatägda marken. Det ligger också i sakens 
natur att markens ägare rimligen bör vara den som känner till förutsättningarna och redan 
har incitament att undersöka.  

Hur detta kunskapsövertag ska bedömas är svårt att teoretisera. Det finns inga rättsfall som 
analogt kan appliceras. Att exploatören dessutom har kunskapsövertag genom utredningar 
som görs över sin egen mark är dessutom en naturlig omständighet. 

3.10  Riktlinjer för exploateringsavtal 
Kommunala riktlinjer för exploateringsavtal finns angivet i PBL 6:39. Genom riktlinjerna 
ska kommunen ”ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner”180. Sådana riktlinjer har som syfte att låta exploatörer vara 
medvetna om vad som förväntas av de i en exploatering. Riktlinjerna är dock vägledande, 
och inte juridiskt bindande. I en uppsats på Högskolan Väst presenterar Widemark & 
Petersson181 att 16 % av de kommuner med antagna riktlinjer, vid studiens författande, 
anger att exploatören bygger ut allmän plats.  

Under denna studiens gång konstaterades att landets tre största kommuner i varierande 
grad presenterar sina riktlinjer för exploateringsavtal. Stockholm saknar helt riktlinjer för 
exploateringsavtal, men har i telefonsamtal angett att de inte anser att upphandlingsplikt 
föreligger för exploateringsavtalet generellt sett.182 Göteborg har riktlinjer för 
exploateringsavtal men det står inte att finna hur kommunen arbetar med bekostande eller 
utförande av kommunala anläggningar. Malmö har på sin hemsida riktlinjer för 

178 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5995-14, 2015-04-28, s.6 
179 ”Frågor och svar”-funktionen på Upphandlingsmyndigheten, bilaga C 
180 PBL 6:39 
181 Riktlinjer för exploateringsavtal, Widemark, M. och Petersson, J. s.45 
182 Telefonsamtal med tjänsteman på kommunen, 12/4-2017 
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exploateringsavtal, där det framgår att ”kommunen ansvarar för projektering, upphandling och 
anläggande av allmän platsmark”. Sveriges största kommuner, där en stor del av exploateringen 
i landet sker, har bevisligen åtminstone två olika tillvägagångssätt. 

3.11  Mervärdesskatt 
I följande avsnitt problematiseras mervärdesskatt, moms, i förhållande till 
exploateringsavtal. Moms har i studien avgränsats bort. Samtidigt aktualiseras frågan om 
moms i sammanhanget, om det ytterligare skulle kunna utgöra ett ekonomiskt villkor, och 
utgör således ändå ett yttre ramverk i frågan.  

Moms kan sammanfattas som en konsumtionsskatt där slutlig konsument blir skatteskyldig. 
Företaget som producerar något betalar en utgående moms och gör avdrag för en ingående 
moms. Slutkonsumenten har ingen möjlighet att göra avdrag för ingående moms och blir 
därmed skattskyldig.183 

För byggbranschen finns speciella momsregler.184 Definitionen av en byggverksamhet är att 
ett företag bedriver verksamhet antingen genom entreprenad eller i egen regi, på den egna 
fastigheten.185 Entreprenadverksamhet i det här fallet, som berör LOU och 
exploateringsavtal, är en situation som inte beskrivs närmre då det har föregåtts av en 
upphandling. Om byggföretaget däremot bygger i egen regi, på den egna fastigheten, ska 
uttagsbeskattning ske på tjänster du utför åt dig själv. En försäljning behöver alltså inte 
komma till stånd för att momsplikt ska aktualiseras. Det ska också nämnas att det finns en 
distinktion mellan byggverksamheter och fastighetsbolag. En byggverksamhet kan förenklat 
beskrivas som en verksamhet, som utöver engagemanget i exploateringsområdet, även 
bedriver liknande verksamheter i andra fall. 

Är det en byggverksamhet ska uttag av moms ske med 25 % på exploateringsavtalets delar 
om kommunala anläggningar, som exploatören ålagts utföra. Enligt lag ges också rätten till 
en skattepliktig förvärvare av anläggningar att göra avdrag för moms. En kommun skulle 
alltså, i förevarande fall, kunna begära avdrag för denna moms och återfå beloppet hos 
Skatteverket.186 

I ett mål i Västra Götaland har Tingsrätten och Hovrätten gjort olika bedömningar. Målet 
behandlar huruvida en exploatör, som ålagts att utföra de kommunala anläggningarna och 
således byggt i egen regi, krävde kommunen på momsen trots att det inte fanns reglerat i 
exploateringsavtalet.187 Tingsrätten gjorde bedömningen att det civilrättsligt fanns en 
lojalitetsplikt mellan kommunen och exploatören och att momsen således skulle betalas av 
kommunen. Fallet överprövades till Hovrätten som gjorde en annan bedömning. Moms 
fanns inte reglerat i exploateringsavtalet, och därmed kunde exploatören inte kräva 

183 Skatteverkets hemsida, vägledning av moms, sökord: mervärdesskatt 
184 Mervärdesskattelagen (1994:200) 2 kap. 7 § 
185 Skatteverkets hemsida, vägledning av moms, sökord: byggverksamhet 
186 Mervärdesskattelagen 8 kap. 4 § 
187 Halmstad Tingsrätt mål nr 3051-12, 2014-04-04 och Hovrätten för västra Sverige mål nr T 2741-14, 2015-
02-27 
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kommunen på momsen. Hovrätten undersökte också den civilrättsliga 
jämkningsmöjligheten, en möjlighet som skulle kunna innebära förändrade avtalsvillkor, 
men det fanns inte övertygande skäl för det. Branschpraxis utreddes också, men gav ingen 
förändrad syn.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det ska ske ett uttag av moms. En exploatör, 
som bedriver byggverksamhet, är mervärdesskattepliktig. Den väsentliga frågan berör 
huruvida det behöver vara reglerat i avtal. Kleerup och Erdös gör bedömningen att det 
oavsett avtalsvillkoren i exploateringsavtalet går att kräva kommunen på momsen. För 
kommunen uppstår ingen kostnad, då avdrag är möjligt hos Skatteverket. Dessutom anför 
Kleerup och Erdös att exploatören i nämnda scenario skulle behandlas olikt andra 
fastighetsägare ifråga om gatukostnadsuttag, det vill säga att momsen ska belastas 
exploatören men inte privata fastighetsägare i normalfallet.188 

Hovrätten har gett sin syn, men den bör knappast ses som vägledande i ett fall som 
innefattar så mycket specifika civilrättsliga omständigheter. Tingsrätten gjorde en 
bedömning, i likhet med Kleerup och Erdös189, som en annan tingsrätt hade kunnat göra på 
nytt, i dessa komplicerade fall som styrs av omständigheter. Överprövningsviljan hos en 
kommun, som i momsfallet oavsett utfall inte belastas kostnadsmässigt, torde vara liten. 
Om det nu kan vara så att kommuner betalar momsen, oavsett dess förpliktelse i avtal eller 
inte, är frågan om det skulle utgöra ett ekonomiskt villkor i LOU:s mening. Huruvida 
denna momstransaktion, som befriar exploatören ifrån moms, är inte heller prövat i svensk 
rätt. 
  

188 Kleerup, J & Erdös, J, Mervärdesskatten i exploateringsavtal, Skattenytt 2015, s847-858 
189 Ibid 
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4 Hur gör branschen? 
Utöver inläsning och tolkning av teori, rättsfall och förarbeten har enkäter och intervjuer 
utförts. I detta avsnitt presenteras resultatet av enkät- och intervjuundersökning med 
kommuner och exploatörer. 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts över telefon med tre företrädare hos exploatörer. Storleken på 
de olika företagen varierar. Under uppsatsens gång har kontakt också tagits med fyra 
kommuner som i mer eller mindre utsträckning använder LOU när kommunala 
anläggningar ska handlas upp. Intervjuerna har följt en struktur men där flexibilitet funnits i 
de fall intressanta diskussioner uppkommit. Intervjupersonerna på respektive kommun har 
olika bakgrund inom exploateringsfrågor, upphandlingsfrågor och tekniska frågor på 
gatukontor/gata-park/trafikkontor eller motsvarande enhet. 

4.1.1 Intervjuer med exploatörer 
Initialt har informativa samtal skett med sex exploatörer mot utfästelse att det i de samtalen 
enbart handlade om ökad förståelse för författarna. Vidare har intervjuer genomförts med 
tre exploatörer mot utlovad anonymitet som har renderat i en förökad förståelse om den 
ena avtalsparten i exploateringsavtalet. Exploatörerna verkar över flera kommungränser 
och har därför erfarenhet av arbete med flera kommuner. Nedan följer en sammanställning 
och noterbara citeringar. 

De frågor som ställdes, i ett tämligen öppet intervjuförfarande, gällde viljan att bygga ut 
allmän plats, deras deltagande i upphandlingen, konsekvenser av att någon annan bygger ut 
allmän plats, om det finns möjlighet att det föreligger konsultjäv och det teoretiska 
incitamentet att lägga onormalt låga anbud då exploateringsavtalet redan kan ha reglerat 
finansiella åtaganden.  

Det råder en samsyn bland de tillfrågade exploatörerna att det eventuellt kan uppstå 
samordningsproblem när exploatören, som bygger ut kvartersmarken, inte sköter 
anläggandet av allmän plats eller VA. Det kan finnas tids- och kostnadsbesparingar då 
exploatören redan är verksam på platsen och har ett helikopterperspektiv på området, men 
också vinster i form av synergieffekter. ”Det är ofta mer tidseffektivt och kostnadseffektivt att vi 
själva bygger ut”, och bygger på att rådighet över all mark ökar planeringsmöjligheterna efter 
bästa scenario. Något annat som påtalas är att det kan ta längre tid än planerat om 
kommunen sköter upphandlingen av allmän plats, ”kommunerna har förvisso blivit bättre på 
LOU, men det kan försena byggnationen som ibland är beroende av utbyggnaden på allmän plats”. Det 
nämns också att ”vissa kommuner saknar personal och kompetens för att sköta upphandlingen på ett 
bra sätt”.  

Det påtalas att kommunerna relativt varandra inte är konsekventa men också att det inom 
samma kommun förekommer olika förhållningssätt när det handlar om de kommunala 
anläggningarna i exploateringsavtalet. Att kommunerna agerar olika i landet innebär 
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problem i förutsägbarheten, och ökad transparens efterfrågas. ”Det är enklare att agera om 
man vet kommunernas gemensamma hållning. Vi har flera gånger stött problem i olika processer och vissa 
av kommunerna är undermåliga i sin arbetsgång” beskriver en diversifierad problembild. Vidare 
förklaras att ”kommuner över landet är inte konsekventa i hur de jobbar och det finns flera exempel när 
det i en kommun hanteras olika huruvida gatan ska upphandlas eller inte, från ett avtal till ett annat”.  

Bilden som målas upp är att det finns problem i hela spektrumet, från lagstiftning till den 
praktiska upphandlingen och utförandet i sig. Att en kommun inte agerar på samma i sitt 
sätt att agera mot olika aktörer kan också argumenteras strida mot likhetsprincipen.  

På frågan om konsultjäv och om exploatören borde få bygga ut allmän plats och VA nämns 
bland annat att ”vill vi delta i anbudsgivningen gör vi det, vi ser inga som helst hinder att delta”. Så 
länge det inte har varit en inblandning i projekteringen eller utformande av 
förfrågningsunderlag verkar konsensus råda att det inte finns några hinder. 

Slutligen avhandlas frågan om låga anbud i relation till uppskattad kostnad. Svaren på 
frågan är unisona, det verkar inte vara några som helst problem. ”Vad är ett lågt anbud, finns 
det något sådant i det här fallet?” är ett resonemang som framförs. För en exploatör 
framkommer fört resonemang om att exploatören har incitament att komma med lågt 
anbud med hänsyn taget till finansiell reglering i exploateringsavtal, som något nytt, ”det är 
en kreativ lösning”. Med bakgrund till den inte helt självklara tolkningen i lag ges också svaret 
”låga anbud borde väl i detta fall inte vara olagligt överhuvudtaget, oavsett storlek?”. En annan 
exploatör förklarar att låga anbud, oavsett om anbudspriset understiger kostnaden, inte är 
något som arbetas med från deras sida sett. ”De gånger vi lämnar lågt anbud är när vi kan räkna 
hem synergieffekter av att redan vara verksamma på platsen och ha utrustning där”. Det finns alltså 
inte någon uttalad strategi att säkerställa vinst i upphandlingen enbart av den anledningen 
att finansieringen redan är avtalad om. Samtidigt verkar ett sådant tänkbart scenario bekant 
då kännedom om möjligheten finns.  

Sammanfattningsvis kan sägas att exploatörerna målar upp en bild om en inte helt optimal 
situation. De beskriver problem med aktuell lagstiftning och tillämpning, och visar 
kännedom på att kunna, åtminstone teoretiskt, kringgå upphandlingsreglerna. Eftersom 
onormalt låga anbud inte är prövat och saknar definition går det inte att kommentera 
lagriktigheten i deras intervjusvar avseende frågan.  

4.1.2 Intervjuer med kommuner 
Kommunerna som valts ut och ställt upp på intervjuer delar den gemensamma nämnaren 
att LOU används i huvudsak på exploateringsavtalets delar om kommunala anläggningar. 
Två av kommunerna intervjuades på plats och med en kommun har telefonintervjuer 
gjorts. 

4.1.2.1 Ska LOU tillämpas på exploateringsavtalet & hur vill kommunerna 
arbeta? 

Flera frågor ligger till grund för svaren i avsnittet men har integrerats till flytande text. De 
frågor som har ställts och genererat följdsvar har varit.  
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- Hur många exploateringsavtal skriver kommunen årligen?  
- Hur har det historiska arbetssättet varit? 
- Har några specifika händelser, som La Scala, SKLs cirkulär, 

upphandlingsskadeavgiften, förarbeten till när exploateringsavtalen lagreglerades 
eller Kalbro/Lindgrens rapport legat till grund för förändrat synsätt? 

- Tillämpas LOU fullt ut eller förekommer det att vissa avtal undantas 
upphandlingsplikt? 

- Hur vill ni jobba? 

Kommunerna jobbar i absolut huvudsak med att ålägga exploatören att finansiera i 
exploateringsavtalen. En kommun säger att ”det är nog så att vi kategoriskt sköter utbyggnaden och 
exploatören bekostar, något annat scenario kan jag inte erinra mig att vi haft”. En annan säger att 
”sedan 2010 tillämpas att exploatören finansierar i 90 % av fallen”, och en tredje menar att man 
befinner sig i ett förändringsläge där olika alternativ utreds, där LOU varit valet kategoriskt 
tidigare men där de vill vara praktiska. Samtidigt vill alla kommuner som har intervjuats 
uttalat ha en klar bild av vad som gäller, då det förefaller intressant att byta arbetssätt och 
att i vissa fall låta exploatören bygga ut själv. Det är med andra ord lämpligt att Boverket, 
vars uppdrag presenterades tidigare, nu utreder frågan för att klargöra rättsläget och 
komma med tydliga riktlinjer. 

Varför LOU tillämpas vid exploateringsavtal har olika anledningar hos kommunerna. I en 
kommun säger man att en ny jurist tillträdde år 2010 som förespråkade upphandling vid 
exploateringsavtal. I en annan kommun säger man att sedan La Scala-domen har LOU 
använts undantagslöst, men att kommunen nu håller på att delvis förändra riktning. I en 
annan kommun är det juristerna som satt ner foten. ”Det är en oklar bild av vad och hur man får 
göra, och juristerna tenderar att vara mer teoretiskt korrekta varför den här hållningen nu är vår 
officiella”, låter det ifrån en kommun.  

I en kommun säger man att La Scala förvisso förändrade spelplanen, men att de inte heller 
känner ett tvång att använda i LOU i dagens osäkra rättsläge. ”I det rena fallet att exploatör 
bygger ut och sedan överlämnar allmän plats gratis till kommunen, när det inte finns andra avtalspunkter 
som exempelvis innehåller kvittning, ser vi inte det som upphandlingspliktigt. Det är då fråga om en gåva 
utan motprestation” menar de.  

LOU används i kommunen ovan trots att kommunen inte anser att de kommunala 
anläggningarna är upphandlingspliktiga. Anledningen att de kommunala anläggningarna 
ändå upphandlas har sin grund i att det funnits dåliga erfarenheter i fall där exploatören 
ålagts att utföra, och att kommunen blivit missnöjd med slutresultatet. 

På frågan om det finns någon stor händelse som påverkat kommunens kompassriktning i 
frågan, som exempelvis La Scala, SKL:s cirkulär, upphandlingsskadeavgiften eller SOU 
2015 så går det inte att dra en tydlig bild av att hållningen varit konsekvenser av vissa 
händelser. Alla kommunerna nämner dock att domen i La Scala klart påverkat hållningen 
mer eller mindre, men att det tidsmässigt, i alla fall i två av kommunerna, inte varit en 
direkt konsekvens.  
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En kommun anser att det finns en skillnad beroende av om det är gatukostnader eller 
exploateringsbidrag som åläggs att finansieras. Kostnader mer hänförliga till rena 
exploateringsbidrag, där kommunen de facto har nytta av den allmänna platsen, bör 
självklart upphandlas. Resonemanget fortsätter med i de fall som planen innefattar allmän 
plats som egentligen bara kommer planområdet till gagn, där exempelvis en gata enkom 
används av planområdet och inte fungera som en eventuell genomfart. Här blir det svårare 
att motivera ett ekonomiskt intresse ifrån kommunen. I de här fallen ska det kunna göras 
undantag och låta exploatören utföra, och inte bara finansiera. De nämner också att det 
enligt PBL 6 kap ska de kommunala anläggningarna anläggas efter ortens sed, varför det 
inte heller finns myndighetsutövning som går utöver vad lagen medger, och däri genererar 
upphandlingsplikt.  

En annan kommun menar att exploateringsavtalet i dess rena form inte är 
upphandlingspliktigt. En gåva från en exploatör, i form av exempelvis en gata, anses inte 
vara upphandlingspliktig. ”Jämförelsevis, om en gata redan är bebyggd genom en gammal plan och 
kommunen nu ska ta över den, ska den handlas upp då?” följer en tankegång att gåvor utan 
ekonomisk motprestation inte är upphandlingspliktiga. Det sägs dock att avtalens 
komplexitet numera kan göra att exploateringsavtalets delar ändå faller under 
upphandlingsplikten, på grund av regleringar motsvarande genom att exploatören fullgjort 
förpliktelserna i avtalet anses gatukostnaderna vara erlagda. Kommunen är dock tydlig med, som 
nämnts tidigare, att regleringar i exploateringsavtalet mycket väl teoretiskt skulle kunna göra 
de kommunala anläggningarna upphandlingspliktiga.  

På frågan om det uttryckligen måste stå att med detta anses gatukostnadsersättningen vara erlagd 
alternativt att det räcker med att kommunen inte tar ut gatukostnadsersättningen säger två 
av kommunerna att just gatukostnadsersättningen är frivillig varför det inte räknas som en 
ekonomisk motprestation. Författarna påpekade att det i ett sådant fall teoretiskt skulle 
kunna bli så att de kommuner som tagit beslut att ta ut gatukostnader logiskt sett skulle bli 
de som blir upphandlingspliktiga. Skillnaden som i huvudsak anförs av kommunen är att 
enligt det italienska systemet ska en stadsplaneavgift betalas, i Sverige ges kommunerna 
möjlighet att ta ut en avgift. En kommun säger dessutom att det i exploateringsavtalet kan 
skrivas in ”härmed överlåts marken som ska utgöra allmän plats” och att det således blir att 
exploatören bygger på kommunens mark och däri blir upphandlingspliktigt. Huruvida det i 
övrigt uppfyller jordabalkens formkrav för köp låts vara osagt, men resonemanget vittnar 
om kreativa lösningar i en slutsats att undanta upphandlingsplikten.  

Trots att LOU tillämpas i stor utsträckning ser samtliga kommuner i varierande 
utsträckning på graden tvång LOU ställer på exploateringsavtalen. Anledningar som 
däremot hänförs till upphandlingsvilja från kommunen ligger i flera fall på just 
utförandekvalitet. Kommunerna litar helt enkelt inte på exploatörerna. ”Gatorna blev för 
dåliga” säger en kommun och vittnar om en annan problematik. Alla intervjuade kommuner 
påpekar att de erfarenhetsmässigt stött på bristande standard på kommunala anläggningar 
när exploatörerna utfört dessa inom ramen för exploateringsavtalet. Kommunerna påpekar 
också skillnaden mellan teori och praktik. Kontentan är att det nästan går att dra en 
skiljelinje mellan juristerna, som av exploateringsingenjörerna i intervjuerna omnämns som 
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teoretiker, och exploateringsingenjörerna som av juristerna framhålls som praktiker. Det är 
alltså en intressant iakttagelse studien gör angående yrkeskategoriernas skillnad i synen på 
frågan huruvida upphandling är tillämpligt. ”Det är värt att ta risken” är något som sägs på 
mer än en kommun angående att i framtiden, i vissa fall, ”släppa på det” och låta exploatören 
utföra de kommunala anläggningarna istället för att använda upphandlingsförfarandet. En 
kommun menar att ”juristerna är mer försiktiga i sakfrågan, de andra (exploateringsingenjörerna, 
författarnas kommentar) tenderar att mer vilja köra på i gråzonen”.  

Anledningen att två av kommunerna försöker hitta alternativ till upphandlingsplikten är att 
de vill vara just praktiska. Med utbyggnadstakten som råder så bildas ett stort tryck på 
gatukontor eller motsvarande, som är tids- och resurskrävande, ”resurserna räcker helt enkelt 
inte till”. Samtidigt nämner alla deltagande kommuner att det inte på något sätt skulle leda 
till att upphandlingen skulle försvinna. Det finns i många fall omständigheter som gör att 
kommunen vill handla upp med viss teknisk specifikation eller genom att säkerställa att 
arbeten håller en viss standard och kvalitet. Genom att upphandla, så infrias den önskan. 
En kommun menar att ”det hade varit bra om det i vissa fall gick att lägga på exploatören arbetet, de 
man erfarenhetsmässigt kan lita på”. Det nämns också att det i vissa fall genererat merarbeten 
och merkostnad för kommunen när exploatören, som ålagts utföra gatan i det här fallet, 
lämnat över den. En kommun nämner också att ”beroende av hur stor kommunens markreserv är, 
får man större utväxling i att inte behöva använda LOU på exploateringsavtal i det fall kommunen inte 
är stor markägare”.   

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunerna överlag tycker användandet av LOU är bra. 
Kommunerna beskriver fler fördelar än nackdelar. Det som önskas, åtminstone av två av 
kommunerna, är en större flexibilitet att i vissa fall, förvisso godtyckligt, kunna använda 
pålitliga exploatörers kunnande för att lindra trycket på vissa enheter på kommunerna. De 
har alla gemensamt att de absolut majoritetsmässigt, i ett fall kategoriskt, tillämpar LOU. 
Motiven till valet av ett visst arbetssätt skiftar, och beror av interna diskussioner, 
utredningar och SKL:s rekommendationer. Två av kommunerna ställer sig försiktigt 
positiva till betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun, där tolkningen är att det blir 
ett nollsummespel där det inte finns några kommunala nettokostnader och att det inte 
föreligger ekonomiska villkor. Alla intervjuade kommuner har läst utredningen bättre 
samarbete mellan stat och kommun och använder den som delvis grund för sina argument att 
upphandlingsplikt inte föreligger. Ingen av de intervjuade kommunerna har dock läst 
Upphandlingsmyndighetens yttrande till betänkandet, där Upphandlingsmyndigheten ställer 
sig tydligt kritiska till förenklingen av rättsläget och beskriver upphandlingens fördelar. Det 
gick därför inte att diskutera meningsskiljaktigheterna som finns mellan de båda skrifterna 
med de intervjuade kommunerna. 

4.1.2.2 Deltar exploatören med anbud i upphandlingen av de kommunala 
anläggningarna? 

I mer eller mindre utsträckning inkommer exploatören, som bygger ut kvartersmarken, 
med anbud i upphandlingen. ”Jag upplever att exploatörerna inte deltar i någon större utsträckning i 
upphandlingen, men det är klart det händer”, menar en av kommunerna, som sen säger 
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”paradoxalt nog, eftersom de ofta efterfrågar deltagande”. I en kommun sägs det att ”det är ytterst 
sällsynt att exploatören inkommer med anbud, förmodligen har de valt att höja kravspecifikationen i ett 
tidigare skede för att få valuta för pengarna”. Det resonemanget följer dock av att det är 
beroende hur finansieringen tas ut i exploateringsavtalet, om det sker ett uttag av faktisk 
kostnad eller om det är en fast summa som ska betalas. I det fallet en fast summa betalas 
kanske det finns en större vilja att höja kravspecifikationen för att höja området totala 
attraktivitet, vari mellanskillnaden kostnadsmässigt istället landar på kommunen. En 
kommun anför, att det inte majoritetsmässigt är vanligt, att företag med samma 
organisationsnummer deltar i upphandlingen, men att det går att se samband koncernvis.  

En av kommunerna för ett resonemang om att storleken på företaget kan ha viss betydelse 
i huruvida de deltar i upphandlingen. I det fallet att anläggandet av exempelvis vägar och 
fastighetsutveckling sker inom samma bolag, menar kommunen att det borde vara mer 
intressant för de att lämna anbud. Är bolagen, som sköter anläggningsåtgärder och 
fastighetsutveckling, däremot åtskilda bolagsmässigt kan det vara på det sättet att intresset 
för anläggningsbolaget att lämna anbud i upphandlingen inte är lika stort.  

Det skiljer sig åt mellan kommunerna i hur stor utsträckning exploatörerna, som bygger ut 
kvartersmarken, lämnar anbud i efterföljande upphandling på de kommunala 
anläggningarna som densamme ålagts finansiera. Den gemensamma nämnaren är att det är 
förhållandevis sällsynt att det inkommer anbud ifrån exploatören, om än i varierande 
utsträckning. En av enkätfrågorna som följer i kapitel 5 har för avsikt att belysa samma 
fråga. 

4.1.2.3 Borde exploatören få delta i upphandlingen, med hänsyn tagen till 
konsultjäv? 

”Det finns problem, och det går att dra en parallell till det” var det första svaret en av kommunerna 
gav på frågan huruvida exploatören ska få delta i upphandlingen av de kommunala 
anläggningarna, som denne är ålagd att finansiera och vars mark innan upphandlingen är 
privatägd. ”Det är dock hypotetiskt, man ska inte trassla till det. Vi använder anbudstiden till att 
neutralisera informationsgapet. Spöket är mer lätthanterligt i verkligheten än i teorin” sägs det 
fortsättningsvis. Generellt sett handlar det, enligt kommunen i fråga, om 
informationsbalansen. Där är det viktigt med transparens och att den når ut till eventuella 
konkurrenter. Samtidigt är det naturligt i här fallet att det finns diskrepans. Däremot har det 
förekommit fall som är mer konkreta övertramp, som att en exploatör som exempelvis är 
med i projekteringen, inkommer med en kravspecifikation innehållande exempelvis en 
asfaltsbeläggning som bara exploatören i fråga har tillgång till. Då uppstår ett mer 
uppenbart scenario när det inte har gått rätt till. Det diskuteras på kommunen, men anses 
inte utgöra ett problem om det sköts rätt praktiskt. 

I en kommun sägs att ”det är inte föremål för konsultjäv”. Det diskuteras på kommunen om hur 
man säkerställer informationsneutralisering. Information om geoteknik ska exempelvis 
finnas i underlaget. Det sköts dock och innebär i aktuell kommun enligt de att konsultjäv 
aldrig ligger till grund för förkastande i de här fallen. I kommunen arbetas det inte heller 
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med anbudstider i relation till det här problemet, utan det är bara för objektet som sådant 
som anbudstiden tas hänsyn till.  

I en kommun diskuteras inte fenomenet alls av den anledningen att det inte hör till 
vanligheterna att exploatören deltar. Kommunen ser dock inga hypotetiska hinder för 
deltagandet utan säger ”det hade faktiskt varit skönt om de seriösa aktörerna ibland inkom med 
anbud”.  

Sammanfattningsvis går att säga att kommunerna med erfarenhet av anbud är medvetna 
om eventuell problematik men anser likväl att kommunen kan avhjälpa problemet. De 
anser alla att lagen är tydlig i ämnet och att det praktiskt sett sällan uppstår problem. Det 
ska dock noteras att fallet med privatägd mark, som senare ska upphandlas, enligt 
Upphandlingsmyndigheten är svåra och inte helt självklara frågor.  

4.1.2.4 Onormalt låga anbud, en kreativ lösning för att undvika 
konkurrens 

Frågan om onormalt låga anbud väckte intressanta konversationer och kommunerna 
redovisas var och en för att hålla det överskådligt. 

Den första kommunen anger att i och med att anbuden från exploatör hör till 
ovanligheterna är det ett hypotetiskt scenario och agerande som frågan berör. Det pågår 
inte heller en diskussion om hur det skulle avhjälpas i ett teoretiskt scenario. Om ett anbud 
inkommer lågt hade kommun ifrågasatt seriositeten. Samtidigt, med exploateringsavtalet 
som ett finansiellt föravtal, och den vaga definitionen och oklara rättspraxis vet kommunen 
inte hur de skulle agerat. Som en naturlig konsekvens av att anbud sällan inkommer 
behöver de inte heller i förfrågningsunderlaget gardera sig inför sådan eventuell 
problematik. 

Kommun nummer två hävdar att onormalt låga anbud aldrig inkommit i de här fallen till 
kommunen. Samtidigt ska sägas att de anser att ”onormalt låga anbud är lika oklart nu som det 
var tidigare”. Kommunen ställer sig kluven till förkastandet men anser att ett anbud på noll 
kronor hade inneburit viss problematik. Kommunen drar det också ett steg längre och 
säger att ”om organisationsnumret i exploateringsavtalet överensstämmer med organisationsnumret i 
upphandlingen så skulle det vara än svårare att förkasta.” Skulle företagen vara del av samma 
koncern skulle det däremot bli rigoröst utredningsarbete och förkastandet skulle eventuellt 
te sig enklare. Kommunen nämner också att de i huvudsak utreder om företaget klarar av 
en eventuell förlust på projektet. Det görs i en jämförelse mellan exempelvis kontraktets 
storlek och olika nyckeltal i företaget. Det uppstår också ett intressant resonemang i fråga 
om gapet mellan noll kronor i anbud och ett anbud beräknat av synergieffekter, var 
gränsdragningen sker. Ett bud skulle teoretiskt kunna gömmas under synergieffekterna som 
exploatören har som bygger ut kvartersmarken, men samtidigt ha sin grund i att de redan 
ålagts finansiera i exploateringsavtalet. Däremot öppnar otydligheten kring onormalt låga 
anbud definitionsmässigt upp dörren för exploatören att lämna kreativa skäl. 
Samordningsvinster, ställtider eller stärka andelen i visst geografiskt området anges av 
kommunen som skäl som är snudd på omöjliga att förkasta. I fråga om hur 
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förfrågningsunderlaget skulle kunna stävja problematiken genom exempelvis golvpriser 
eller att ange lägsta rimliga anbudspris säger kommunen att det inte sker. De använder inget 
som potentiellt stävjar låga anbud eller som garanterar de att kunna begära in en förklaring. 
”Marknaden måste själv prissätta, vi kan inte sätta att ett skäligt pris exempelvis är 10 miljoner”. De 
ser onormalt låga anbud som ett teoretiskt problem, men medger samtidigt att det inte 
finns möjlighet att identifiera om problemet skulle vara realistiskt.  

En annan kommun har ingen erfarenhet av onormalt låga anbud inom aktuellt område. 
”Det finns andra faktorer som spelar in, som exempelvis moms, bolagens interna redovisningar, 
interntransaktioner som kan vara marknadskraften som möjligen begränsar användandet”. Att det i 
teorin skulle kunna vara ett problem medges dock. Samtidigt menas det att det ska finnas 
stimulans till ”taktisk upphandling”. Har en exploatör flera projekt nära varandra ska 
synergier kunna utnyttjas som exempelvis att flytta massor mellan fastigheter. Att det måste 
ske är samhällsekonomiskt positivt. Kommunen arbetar inte heller med motsvarande 
golvpriser eller lägsta rimliga pris i förfrågningsunderlaget. Problematiken med förkastandet 
är svår i det här fallet eftersom gränsdragningen mellan synergieffekter, en välmotiverad 
anledning och det onormalt låga anbudet som ett resultat av redan finansiell reglering är 
svåridentifierad.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre kommunerna inte ser exploateringsavtalet, med 
dess finansiella åtaganden redan reglerade, som ett problem i den fortsatta upphandlingen. 
Ingen har valt att vara proaktiv och reglera fenomenet i förfrågningsunderlaget, för att 
ingen har stött på något anbud som ansetts vara onormalt lågt. Samtidigt pekar två av 
kommunerna på att det kan vara svårt att identifiera ett onormalt lågt anbud, till följd av 
den finansiella regleringen i exploateringsavtalet, i jämförelse med positiva synergieffekter. 
De två kommuner som har störst erfarenhet av att exploatören, som ålagts finansiera 
upphandlingen, säger samtidigt att det finns en möjlighet att låga anbud läggs med 
exploateringsavtalet som grund. 

Under studiens gång fördes ett samtal med en fjärde kommun som förvisso valt att inte 
tillämpa LOU på exploateringsavtalet varför de inte intervjuades mer grundligt till det här 
avsnittet. Kommunen, som är relativt liten befolkningsmässigt, skriver inte många 
exploateringsavtal. Samtidigt ville kommunen förändra sitt arbetssätt och börja tillämpa 
LOU. När kommunen befann sig i förhandlingar med en exploatör, som tidigare kunnat 
utföra de kommunala anläggningarna och allmän plats själv, blev exploatören inte nöjd 
över övergången till att numera bara låta denne finansiera och inte utföra själv. Det 
framkom att exploatören hade för avsikt att lämna ett anbud på noll kronor, med 
bakomliggande motiv att denne ändå skulle finansiera sig själv. Kommunen stod handfallen 
och ville inte belasta konkurrenterna med tid och resurser i en upphandling de inte hade 
någon rimlig chans att vinna. Det blev aldrig ett nollanbud då upphandlingen sköts åt sidan 
och kommunen återgick till gamla rutiner, att låta exploatören utföra själv. Det vittnar om 
att det åtminstone i ett fall inte varit ett helt teoretiskt problem. 
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4.1.2.5 Direktupphandling 
Kommunerna ställer sig alla som starka motståndare till direktupphandling i stort. 
”Undantag är undantag” och om de används lakas syftet med de ur, säger en kommun. 
Teoretiskt skulle det kanske gå att hävda, ”men att ackumulera användandet av gråzoner i den här 
frågan är riskfyllt”. En kommun har dessutom sänkt gränsen för direktupphandling 
ytterligare som en markering. En kommun nämner att ”det är oerhört restriktivt och skulle i det 
fallet behöva vara väldigt tydligt dokumenterade”. 

Ingen av kommunerna har använt direktupphandling inom det här området. Inte heller 
diskuteras det på någon av kommunerna om att det skulle kunna gå att använda. På frågan 
om de hade använt sig av direktupphandling som en ventil om det hade varit möjligt, svarar 
två av kommunerna positivt. Det skulle i vissa fall vara lämpligt och samtidigt kunna gå att 
specificera vad som önskas mer precist, samtidigt som det hade minskat resursbelastningen 
på kommunen. Den sista kommunen ger inget tydligt svar på frågan, utan det konstateras 
att LOU fungerar som det gör idag för dem.  

4.1.2.6 Allmänna tankar om LOU 
Kommunrepresentanterna är överlag eniga i att LOU överlag innebär mer fördelar än 
nackdelar. ”Det ger större tydlighet, transparens och är rättssäkert”, beskriver de intervjuade 
kommunernas tankar. En kommun nämner att LOU finns till och är bra därför att det 
finns en utbredd misstro mot offentliga representanter. Nackdelar som lyfts fram är dess 
ineffektivitet och att det är resurskrävande. En intervjuperson går längre ut i periferin och 
nämner att ”LOU skulle bli förenklad nu med nya LOU, det blev snarare tvärtom. Numera har LOU 
inte affärsmässighet i sitt vokabulär”.  

Tanken om varför LOU finns, och vad syftet med upphandlingsreglerna, är varierar dock i 
svaren. En kommun menar primärt att syftet är konkurrensutsättning. En kommun hävdar 
konkurrens, valuta för pengarna samtidigt som man minskar risken för skumma affärer. 
Den sista kommunen säger ”jag tycker inte LOU handlar om konkurrens utan om god ekonomisk 
hushållning. LOU handlar om effektivitet. Rättsprinciperna sitter ihop och ska inte ses som en och en.”  

4.1.2.7 Övrigt 
Alla kommuner kommenterade motsvarande hur en kommun uttryckte det, ”vi går runt och 
hoppas att det här blir överprövat av någon kommun så att vi får klarhet i vad som gäller nu när det sker 
massa projekt här”. Det finns alltså en vilja från alla kommunerna att få det här utrett. Alla 
kommuner ställde sig positiva till att Boverket nu utreder frågan. 

Två kommuner har i sin ovisshet av hur rättsläget ska tolkas nu börjat svänga över ifrån att 
vara teoretiskt korrekta till att bli mer praktiska. Möjligen inte till handling, men det börjar 
formuleras tankar i kommunhusen hur de ska kunna agera mer effektivt. ”Just nu råder 
nästan konsensus att det är värt att ta risken” är ett citat som vi både till fullo förstår men 
samtidigt förbryllar.  

46 
 



Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång 

4.2 Enkät 
I följande avsnitt presenteras den genomförda enkätundersökningen. Enkäten skickades ut 
till landets 290 kommuner. I mailet ombads mottagaren av enkäten att den vidarebefordras 
till ansvarig för kommunens exploateringsavdelning eller motsvarande funktion. Svar 
inkom ifrån 120 kommuner, vilket innebär en svarsfrekvens på 41 %. Svarsantalet i de olika 
frågorna varierar dock. Två kommuner valde att inte svara på frågan om kommunstorlek 
och finns därför inte representerade i vissa stapeldiagram som baseras på kommunstorlek. 

Av de 120 svarande kommunerna uppgav 117 stycken att de arbetar med 
exploateringsfrågor på kommunen, en svarande arbetar bara med upphandlingsfrågor och 
två kommuner har inte svarat alls. Av de 117 svarande som arbetar med 
exploateringsfrågor uppgav sex också att de arbetar med juridik och upphandling, fyra som 
utöver exploateringsfrågor också arbetar med juridik, och fem som utöver 
exploateringsfrågorna också arbetar med upphandlingsfrågor. 

Enkäten innehöll ursprungligen tolv frågor, som sedermera skalades ner till åtta stycken. 
Under studiens gång konstaterade författarna att vissa av frågorna var formulerade på ett 
sådant sätt att för vida tolkningar avsågs. Mer om detta beskrivs i avsnitt 4.4. 

Författarna har definierat en större kommun som en kommun med fler än 50 000 invånare. 
En mindre kommun definieras på motsvarande sett till en kommun med färre än 50 000 
invånare. 

Följande figurer som avser enkäten i avsnitt 4.2.1-4.2.7 har skapats av författarna själva. 
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4.2.1 Kommunen har i minst ett exploateringsavtal ålagt 
exploatören att utföra kommunala anläggningar 

Nedan presenterat stapeldiagram, figur 4.2.1, visar fördelningen på om kommunerna ålagt 
exploatören att utföra kommunala anläggningar i exploateringsavtal, minst en gång sedan 
2015-01-01. Svar erhölls ifrån 120 kommuner, varav 89 kommuner med färre än 50 000 
invånare och 29 kommuner med fler än 50 000 invånare.  

Drygt 28 % av de svarande kommunerna anger att de ålagt exploatören att utföra 
kommunala anläggningar i exploateringsavtalet. Det finns en tydlig skillnad mellan större 
och mindre kommuner, där vår gräns är satt vid 50 000 invånare. Större kommuner låter 
exploatören utföra kommunala anläggningar i 41 % av kommunerna, motsvarande siffra i 
de mindre kommunerna är 25 %. 

Huruvida de övriga 72 % av kommunerna faktiskt har skrivit exploateringsavtal visar inte 
enkäten, så 28 % utgör med andra ord ett minimum på kommuner som arbetar utan 
upphandling. 

Det ska också påpekas att svaren berör hur kommunen arbetat sedan 2015-01-01 fram till 
datumet för enkätens utskick. Läsaren bör göras uppmärksam på att diagrammet inte visar 
huruvida en kommun förändrat sitt arbetssätt, det kan alltså finnas förändrade arbetssätt 
sedan kommunen senast ålade exploatören att utföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
Figur 4.2.1 visar om kommunen i minst ett exploateringsavtal ålagt 
exploatören att utföra de kommunala anläggningarna.  
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4.2.2 Kommunen har i minst ett exploateringsavtal ålagt 
exploatören att utföra de kommunala anläggningarna och i 
minst ett avtal ålagt exploatören att finansiera de kommunala 
anläggningarna 

Nedan presenterat stapeldiagram, figur 4.2.2, visar om kommunen i minst ett 
exploateringsavtal ålagt exploatören att utföra kommunala anläggningar, och huruvida de 
dessutom i minst ett avtal ålagt exploatören att finansiera kommunala anläggningar sedan 
2015-01-01. Mörkgrå markerar kommuner som gjort båda delarna, 30 stycken, och ljusgrå 
visar kommuner som enbart ålagt exploatören att utföra kommunala anläggningar, fyra 
stycken. Staplarna visar antal kommuner och inte procentuell fördelning. 

Enkäten är gjord genom en korskörning mellan två frågor i enkäten. Den första frågan är 
densamma som i 5.2.1, om kommunerna i minst ett avtal ålagt exploatören att utföra de 
kommunala anläggningarna när exploatören bygger ut kvartersmarken. Den andra frågan 
behandlar om kommunen i minst ett exploateringsavtal ålagt exploatören att finansiera de 
kommunala anläggningarna när exploatören bygger ut kvartersmarken. 

Den absoluta majoriteten av kommunerna i stapeldiagrammet arbetar alltså med båda 
tillvägagångssätten. Enkätfrågan tar inte ställning till komplexiteten i exploateringsavtalen, 
det vill säga om flera exploatörer i ett detaljplaneområde i sig skulle innebära att 
upphandling sker. Läsaren bör också göras uppmärksam på att enkäten inte visar kronologi, 
det vill säga om kommunen sedan frågans startpunkt förändrat sitt arbetssätt och det är det 
som åskådliggörs. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2.2 visar de kommuner som i minst ett exploateringsavtal ålagt exploatören att utföra de kommunala 
anläggningarna, och även i minst ett exploateringsavtal ålagt exploatören att finansiera de kommunala 
anläggningarna.  
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4.2.3 I vilken utsträckning lämnar exploatören av kvartersmarken 
anbud i upphandlingen på de kommunala anläggningarna? 

Nedan stapeldiagram, figur 4.2.3, visar i vilken utsträckning exploatören, som bygger ut 
kvartersmarken, lämnar anbud i upphandlingen av de kommunala anläggningar som 
exploatören i exploateringsavtalet ålagts att finansiera. Svar erhölls från 84 kommuner, 
varav 65 kommuner med färre än 50 000 invånare. 

Resultaten visar att exploatören som ålagts att finansiera de kommunala anläggningarna 
sällan lämnar anbud i kommande upphandling. Resultaten visar också att det i större 
kommuner är något vanligare att exploatören inkommer med anbud, men att det oavsett 
kommunstorlek sker i färre än 50 % av fallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 4.2.3 visar i vilken utsträckning exploatören av kvartersmarken lämnar anbud i upphandlingen av de 
kommunala anläggningarna. 
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4.2.4 Har kommunen stött på låga anbud ifrån exploatören, som 
bygger ut kvartersmarken, på de kommunala anläggningarna?  

Nedan stapeldiagram, figur 4.2.4, visar om kommunen stött på låga anbud i upphandlingen, 
i förhållande till uppskattad kostnad, ifrån exploatören som bygger ut kvartersmarken. Svar 
erhölls ifrån 91 kommuner, varav 65 kommuner med färre än 50 000 invånare och 25 
kommuner med fler än 50 000 invånare. 

Resultatet visar tydligt att det är ytterst sällan förekommande att kommuner stött på låga 
anbud, bara i drygt 5 % av kommunerna. Det finns dock en signifikant skillnad mellan 
större och mindre kommuner, där större kommuner i större utsträckning lagt märke till 
fenomenet.  

Det ska dock påpekas att svaren kan tolkas subjektivt av den svarande och att onormalt 
låga anbud i LOU saknar definition. Svaren speglar alltså en godtycklig bild av kommunens 
tjänstemän men, belyser ändå delvis fenomenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2.4 visar om kommunen har stött på låga anbud ifrån exploatören, som bygger ut kvartersmarken, 
på de kommunala anläggningarna.  
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4.2.5 I vilken utsträckning görs en direktupphandling, enligt LOU, på 
de kommunala anläggningarna med exploatören som bygger 
ut kvartersmarken.  

Nedan stapeldiagram visar, figur 4.2.5, i vilken utsträckning direktupphandling på de 
kommunala anläggningarna sker enligt LOU:s mening, med hänvisning till undantagsskälen 
i LOU 6:12-19. Svarande kommuner uppgick till 86 stycken, varav 58 kommuner med färre 
än 50 000 invånare, och 28 kommuner med fler än 50 000 invånare. 

Till frågan gavs definition av direktupphandling för att säkerställa riktigheten i svaren. ”Om 
de kommunala anläggningarna beräknas kosta under 534’890 kronor kan en direktupphandling göras 
enligt LOU. Det går också att göra en direktupphandling för arbeten som kostar mer än angivet belopp i 
de fall det finns skäl enligt LOU 6:12-19, exempelvis tekniska skäl eller ensamrätt.” Frågan avsåg i de 
fall beloppet överstiger 534 890 kronor. 
Resultatet visar totalt sett att direktupphandling aldrig sker i 69 % av kommunerna. I 5 % 
av kommunerna används direktupphandling alltid. Det finns en påtaglig skillnad mellan 
större och mindre kommuner. I de större kommunerna svarar 61 % att det aldrig används, 
och i 36 % av kommunerna att det sällan används (författarens kommentar: 1-25% av 
fallen). I de mindre kommunerna anger 72 % att det aldrig sker direktupphandling, men 
sedan är intervallerna i övrigt mer spridda procentuellt. 

Läsaren bör göras uppmärksam på att en mindre kommun, som teoretiskt skriver ett 
exploateringsavtal, kan generera höga procentuella tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.5 visar i vilken utsträckning en direktupphandling görs, enligt LOU, på de kommunala 
anläggningarna med exploatören som bygger ut kvartersmarken.  
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4.2.6 Pågår det en diskussion på kommunen om onormalt låga 
anbud i förhållande till exploateringsavtal 

Nedan stapeldiagram, figur 4.2.6, visar huruvida det pågår en intern diskussion på 
kommunen om hur de ska förhålla sig till onormalt låga anbud vid upphandling. Antal 
svaranden på frågan uppgick till 98 stycken, varav 70 stycken med färre än 50 000 invånare 
och 27 stycken med fler än 50 000 invånare.  

Resultatet visar att det i merparten av kommunerna, 89 %, inte pågår en diskussion om 
onormalt låga anbud och exploateringsavtal. I något större utsträckning, 15 %, diskuteras 
det i de större kommunerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2.6 visar i hur många kommuner det pågår en diskussion om onormalt låga anbud i förhållande till 
exploateringsavtal. 
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4.2.7 Pågår det en diskussion på kommunen om exploatören, som 
bygger ut kvartersmarken, ska få delta i upphandlingen av de 
kommunala anläggningarna? 

Nedan stapeldiagram, figur 4.2.7, visar huruvida det pågår en intern diskussion på 
kommunen om huruvida exploatören, som bygger ut kvartersmarken, ska få delta i 
upphandlingen av de kommunala anläggningarna. Antal svaranden på frågan uppgick till 97 
stycken, varav 69 stycken med färre än 50 000 invånare och 27 stycken med fler än 50 000 
invånare.  

Resultatet visar, i likhet med onormalt låga anbud, att det i den absoluta majoriteten av 
kommunerna, 86 %, inte pågår en diskussion huruvida de ska få delta. Det skiljer endast 
marginellt resultatmässigt beroende av storleken på kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2.7 visar i hur många kommuner det pågår en 
diskussion om exploatören, som bygger ut kvartersmarken, 
ska få delta i upphandlingen av de kommunala 
anläggningarna. 
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4.3 Jämförelser mellan avsnitt 4.1 och 4.2 
Nedan följer en analys som förflyttar perspektivet ifrån de enskilda frågorna och istället 
jämför några av de olika ämnena.  

I enkätundersökningen framkom det att exploatören, som bygger ut kvartersmarken, sällan 
inkommer med anbud i upphandlingarna av de kommunala anläggningarna. Sett över alla 
kommunerna är det 60 % som anger att så aldrig är fallet. Av de större kommunerna anger 
85 % att det sker i mellan 0-25 % av fallen. Intervjuerna med exploatörerna ger en annan 
bild. De beskriver en problembild med tids- och samordningsförluster om de inte bygger ut 
anslutande allmän platsmark. Att detta inte syns i enkäten är anmärkningsvärt. 

I enkätundersökningen framkom det att i 14 % av kommunerna pågår det en diskussion 
huruvida exploatören, som bygger ut kvartersmarken, ska få delta i anbudsgivningen. 
Huruvida de övriga 86 % av kommunerna har en klar uppfattning, eller om det inte finns 
kännedom om fenomenet, svarar inte enkäten på. Samtidigt anger 40 % av kommunerna 
att de i någon utsträckning fått in anbud av exploatören. Huruvida det innebär problem 
eller inte svarar inte enkätundersökningen på, men klart är att det antingen är självklart hur 
de agerar eller att de inte känner till eventuell problematik. I teoriavsnitt 3.6.2 om 
konsultjäv, eller om en anbudssökande tidigare deltagit i förberedelserna, tas ämnet upp. 
Avsnittet definierar inte vad som skulle kunna vara lagstridigt, men påpekar möjligheten i 
att så kan vara fallet. 

En fråga som ställdes i enkätundersökningen gällde huruvida kommuner stött på låga 
anbud ifrån exploatören som ålagts att finansiera de kommunala anläggningarna. Resultatet 
visar att 5 % av kommunerna har stött på låga anbud i förhållande till uppskattad kostnad. 
Större kommuner uppvisade en siffra på 12 %. På frågan om fenomenet onormalt låga 
anbud diskuteras på kommunerna, svarade 11 % av kommuner att så var fallet. 
Motsvarande siffra i de större kommunerna var 14 %. Det diskuteras alltså i högre 
utsträckning hos kommunerna i jämförelse till hur många kommuner som har stött på 
problematiken. Teoriavsnitt 3.6 beskriver onormalt låga anbud, vad som avses och de 
svårigheter som finns. Eftersom det saknas definition är det inte orimligt att svaren därför 
inte korrelerar. Intervjuerna ger också sken av att det finns flera olika sett att se på 
fenomenet.  

 
I teoriavsnitt 3.8 beskrivs direktupphandling. Resultatet på hur direktupphandling ska ses i 
ljuset av den restriktiva syn på direktupphandling som upphandlingsdirektivet anger. 31 % 
av kommunerna anger att direktupphandling i någon utsträckning sker. Det är stor skillnad 
i resultatet beroende av kommunernas storlek. Direktupphandling sker i mindre 
utsträckning på större kommuner. Kommunerna som intervjuades valdes utifrån 
användandet av LOU, och såg inte ens direktupphandling som ett alternativ. Det är alltså 
31 % av kommunerna, de som tillämpar direktupphandling, som befinner sig i en juridisk 
gråzon och som riskerar upphandlingsskadeavgift. 
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5 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis uppsatsens resultat i dess helhet och följs upp av 
en metoddiskussion. Ekonomisk hållbarhet diskuteras avslutningsvis. I diskussionen 
presenteras ytterligare analyser av resultatet. I motsats till resultatanalysen inryms i 
diskussionen tolkningar samt subjektiva påståenden. 

5.1 Diskussion och reflektion 
I kapitel fyra framgår att kommunerna använder sig av olika strategier när det kommer till 
att behandla LOU. Vidare behandlas huruvida de ser att det åvilar kommunerna någon grad 
av tvång. Det vittnar om att frågan behöver klargöras och författarna anser det är bra att 
Boverket utreder frågan. Som en jämförelse kan nämnas att i en tidigare uppsats av 
Hansson och Andersson från år 2015 svarade 45 % av de tillfrågade kommunerna att de i 
någon utsträckning ålagt exploatören utföra allmän plats, en siffra som kan tyda på att det 
sker en förändring mot bredare upphandlingsvilja då denna uppsats uppvisar motsvarande 
siffra på 28 %.190 Widemark och Petersson presenterar i en enkät från år 2016 att 16 % av 
kommunerna i sina riktlinjer menar att det är exploatörens ansvar att utföra allmän plats. 
Samtidigt ska påpekas att 28 %, det vill säga antalet kommuner som den här studiens enkät 
visar har ålagt exploatören att utföra kommunala anläggningar, mycket väl kan vara 
högre.191 Beroende av hur många av de återstående 72 % inte har skrivit avtal kan den 
siffran stiga. 

Under studiens genomförande framträder att det klart dominerande arbetssättet är att 
tillämpa LOU på exploateringsavtalets delar. Varför situationen ser ut som den gör är en 
intressant diskussion, huruvida kommun anser LOU måste nyttjas. Kommuner och 
myndigheter vittnar om skillnaden mellan yrkeskategoriernas teoretiska eller praktiska 
benägenhet. Två kommuner uttryckte direkt att juristerna är mer teoretiska i sitt synsätt, 
och det är också något vi märkt av under studiens gång. Lagtolkningen, och möjligen 
kunnandet av LOU som lag, verkar stödja att upphandlingsplikt föreligger.  

De som arbetar mer praktiskt, mark- och exploateringsingenjörer, uppfattas som mer 
lösningsorienterade. De ser en process som kan effektiviseras, med en gråzon som 
rättsläge, och väljer därför den praktiska vägen. Det är en intressant iakttagelse att olika 
yrkesgrupper, åtminstone delvis, har olika syn på frågan.  

Att det ser ut som det är kanske ändå naturligt. De som ska teckna avtal och verka för 
kommunernas expansion, yrken direkt kopplade till exploatering, har starka skäl att kunna 
vara flexibla. Dessutom kan det också vara direkt kopplat till kommunens resurser. 
Resurserna är inte ändlösa, och kommunernas inblandning och administration försöker 
reduceras ner där så är möjligt. Att då inte öka arbetsbelastningen ytterligare med en 
upphandling kan vara en annan anledning. 

190 Hansson, J & Andersson, L, ”LOU:s tillämpning på PBL 6:40”, 2015, s.36 
191 Widemark, M & Petersson, J, ”Riktlinjer för exploateringsavtal”, 2016, s.36 
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En annan mycket intressant iakttagelse är den att större kommuner i högre utsträckning 
ålagt exploatören att utföra de kommunala anläggningarna i exploateringsavtalet. I en av 
intervjuerna kommenterades att större kommuner, med stor markreserv, får stor utväxling 
om de inte behöver handla upp. Det kan vara så att med urbaniseringen som skett, och att 
det behövts byggas mycket i större kommuner, så har de tvingats vara mer praktiska än de 
mindre kommunerna. I en intervju i en uppsats192 från år 2015, fick Olof Moberg, 
förbundsjurist på SKL, frågan om hur han trodde kommunerna agerade, om de handlade 
upp allmän plats. Hans svar var att hans tro var att det förmodligen handlades upp i större 
utsträckning på större kommuner. Den här studiens enkät påvisar att fallet verkar vara 
tvärtom. 

När osäkerheten varit så stor i frågan, huruvida exploateringsavtalens delar om kommunala 
anläggningar är upphandlingspliktiga, kan enskilda tolkningar få stora utslag. Majoriteten av 
rättskällor vi stött på under studiens gång stöder att upphandlingsplikt föreligger. 
Betänkandet bättre samarbete mellan stat och kommun är egentligen den enda som öppet 
propagerar att LOU inte belägger kommunerna med upphandlingstvång. Samtidigt verkar 
det betänkandet ha fått stort genomslag och gett praktikerna ”vatten på sin kvarn”. Genom 
den nya tolkningen erbjuds möjlighet att vara praktiska och använda lagen mer flexibelt. 
Det som är intressant ifråga om betänkandets syn på LOU och exploateringsavtal är att det 
inte är skrivet av någon som har LOU som sitt specialområde. 

Av de 120 kommunerna som svarade i enkäten, anger 30 stycken att de i minst ett avtal 
ålagt exploatören att finansiera de kommunala anläggningarna och att de i minst ett avtal 
ålagt exploatören att utföra de kommunala anläggningarna. Enkäten ger dock inget svar på 
kronologin, det vill säga om kommunen parallellt arbetar med olika arbetssätt, eller om de 
har skiftat arbetssätt sedan 2015-01-01 som är den tidsgräns enkäten omsluter. I det fall 
kommunen har blandade arbetssätt, kan vissa exploatörer gynnas och andra missgynnas. 
Det går att anföra att det inte är helt rättvist att i vissa fall tillämpa LOU och i andra fall 
inte, när det berör samma område. 

De olika rättskällorna pekar dock, undantaget betänkandet bättre samarbete mellan stat och 
kommun, enligt oss i en entydig riktning. Att LOU ska tillämpas framstår som en självklarhet 
till den dagen det prövas och eventuellt skulle stöta på patrull.  

Genom åren har olika jurister uttalat sig i frågan och nästan alltid kommit till samma 
slutsats. Indéns bedömning i ett effektivare plangenomförande fick knappt publikt genomslag. 
Det anlitades alltså en jurist som utredde frågan och kom till en slutsats, men bilagan med 
utredningen publicerades inte i betänkandet. Förslaget, att riktlinjer skulle upprättas, har 
inte uppmärksammats och fem år efter att det skrevs utreder nu Boverket frågan, med nya 
juristbedömningar som ska ligga till grund. Uppgiften till Boverket anser vi också vara 
formulerad på ett sådant sätt att de vill ha svar som gynnar ett praktiskt tänk.  

En annan upptäckt studien gjorde var den att vissa kommuner använder LOU vid 
exploateringsavtal trots grundsynen är att det i flera fall inte föreligger upphandlingstvång. 

192 Hansson, J & Andersson, L, ”LOU:s tillämpning på PBL 6:40”, 2015, s.50-52 
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Argumenten för detta är att det inte litas på att exploatörer bygger på ett, för kommunen, 
tillfredsställande sätt. Det är en intressant iakttagelse som inte omnämnts tidigare. Om det 
skulle utvecklas mot att kommuner vill handla upp kommunala anläggningar för att 
säkerställa standard och tekniska krav, som några kommuner angivit i studien, kan man 
fråga sig om det finns incitament till lagändring.  

Kommuner har olika kreativa argument på varför LOU inte är applicerbar vid 
exploateringsavtal. En kommun hävdar att upphandlingsplikt inte råder på grund av 
möjligheten, och inte skyldigheten, att ta ut gatukostnader. Den första frågan som 
aktualiseras är den studien behandlar, ifråga om att avstå från möjligheten att ta ut 
gatukostnader faktiskt uppfyller kriteriet om ekonomiska villkor enligt LOU. Om så inte är 
fallet uppstår en annan intressant diskussion, vad händer för de kommuner som beslutat att 
ta ut gatukostnader? I en undersökning av WSP, beställd av Villaägarna, presenteras att 37 
kommuner i landet har tagit ut gatukostnader.193 Av Sveriges 290 kommuner anger 62 att 
det är ganska eller mycket troligt att de kommer ta ut gatukostnader i framtiden. Om en 
domstol i framtiden skulle döma att upphandlingsplikt inte råder, vad händer då med dessa 
62 kommuner som beslutat att ta ut gatukostnader? Skulle en upphandlingsplikt i så fall 
infalla på exploateringsavtalen i dessa kommuner, och lagen vara olika för landets 
kommuner?  

Vid en intervju med en kommun framkom ett annat argument till varför 
exploateringsavtalets delar inte är upphandlingspliktiga. Resonemanget består i att 
exploatören överlämnar exempelvis gator som gåvor till kommunen. Huruvida det är 
förenligt med andra lagstiftningar, exempelvis mutlagstiftningar, lämnar den här studien 
därhän. 

Något som förvånar i studien är diskrepansen mellan exploatörernas vilja att bygga ut de 
kommunala anläggningarna i intervjuerna, mot resultatet i enkäten och intervjuerna med 
kommunerna. Det vittnar om att någonstans finns skäl till att de inte lägger anbud. Varför 
det skulle kunna vara så visar inte studien. Det finns olika alternativ till varför det kan vara 
på det sättet. Bolagsstrukturer ser olika ut beroende av företagens storlek. Det kan vara så 
att fastighetsutvecklingsdelen är bolagsmässigt skild ifrån anläggningsentreprenaden och att 
de större exploatörerna därför inte samordnar sina projekt. Det är i det fallet kanske inte 
intressant för ett företag som är specialiserade på stora vägbyggen att lägga anbud på 
mindre vägar i en detaljplan, när ett företag i samma koncern, men inte inom samma bolag, 
står för fastighetsutvecklingen. För mindre bolag, som hanterar anläggningsutbyggnad och 
fastighetsutveckling i samma bolag, borde det möjligen per samma logik vara mer 
intressant. Det hade varit intressant med än mer fördjupad förståelse i frågan. Med 
ovanstående resultat ter det sig något främmande, och nästan ovidkommande, att 
regeringen begärt en utredning för att utreda möjligheterna för att vara mer praktiskt och 
inte tillämpa LOU. Om majoriteten av kommunerna använder ett förfarande enligt LOU, 
vissa även frivilligt, och exploatörerna inte visar intresse av att delta i upphandlingen, varför 
behöver lagstiftningen göras mer praktisk? 

193 Undersökning Villaägarna, kommuner och uttag av gatukostnader, genomförd av WPS 
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Att onormalt låga anbud inte stötts på i större utsträckning förvånar oss också. En idé på 
förhand var just att självfinansiering, genom att exploatören oavsett är ålagd att finansiera 
genom exploateringsavtalet, kan urholka konkurrensen och säkerställa kontraktet. 
Förmodligen stannar det vid just en teoretisk möjlighet. Anledningar till detta är inte 
säkerställda, men skulle troligen gå att förklara med att interna transaktioner mellan olika 
bolagsdelar inte blir effektivt. Större byggföretag har olika delar för dels 
fastighetsutvecklingsdelen och dels anläggningsentreprenaddelen. Det finns dock ett reellt 
hot, som bevisligen använts i minst en kommun, och det är när det används som 
påtryckningsmedel från exploatören. Kommunens helomvändning från att inte tillämpa 
LOU, till att göra det, skapade en situation som kommunen hade svårt att agera gentemot. 
Den viktigaste delen i att lösa problemet torde ligga i kommunens beredskap och kunskap 
om de eventuella problem som föreligger. Samtidigt ska sägas, med koppling till teoriavsnitt 
4.6, att onormalt låga anbud oftast kan vara svåra att förkasta, lagen lämnar många 
möjligheter att komma med kreativa skäl. 

Huruvida exploateringsavtalet, som potentiellt finansiellt föravtal, skulle utgöra hinder för 
deltagande i anbudsgivningen är upp till svensk rätt att pröva. Att det är ett problem i 
teorin är konstaterat, även om konsekvenserna av fenomenet inte verkar stora.  

Om en anbudssökande tidigare deltagit i förberedelserna var, liksom onormalt låga anbud, 
en fråga som vi trodde kunde aktualiseras mer. Få kommuner diskuterar det enligt enkäten, 
och av intervjuerna att döma avhjälps problemet enkelt. Det är dock inte säkert att deras 
agerande ändå är korrekt. Situationen, att exploatören redan äger marken ifråga, gör 
lagfrågan komplex och enkät- och intervjusvaren beskriver knappast rättsläget utan den 
förenklade tillämpningen. 

Mervärdesskatt är eventuellt en ytterligare möjlighet till ett ekonomiskt villkor i 
exploateringsavtalet. I det fall kommunen avtalar om en moms så finns det åtminstone en 
teoretisk chans att en sådan momstransaktion skulle kunna utgöra ett ekonomiskt villkor i 
LOU:s mening. Huruvida hovrättens dom, som inte är prejudicerande, skulle ha någon 
påverkan i fall där moms inte är en avtalspunkt har studien inte gjort något konstaterande. 

Anmärkningsvärt är att 31 % av kommunerna i någon utsträckning använder 
direktupphandling. Det förefaller konstaterat i teoridelen att direktupphandling är ett 
undantag som ska tolkas mycket restriktivt. 31 % av kommunerna riskerar alltså vara ute på 
mycket tunn is vad gäller upphandlingsskadeavgift. Det förefaller vara en genväg till att 
använda LOU, men ändå vara praktisk och ge en exploatör eventuella samordningsvinster i 
exploateringsområdet. Faran kan dock vara att det kostar mer än det smakar, och 
kommunen riskerar bestraffas med upphandlingsskadeavgift om direktupphandlingen anses 
vara otillåten. Resultatet visar också att mindre kommuner i högre utsträckning undviker 
direktupphandling, men att några av de mindre kommunerna använder direktupphandling 
iögonfallande ofta. Vad det beror på kan ha olika anledningar. Det kan vara så att det finns 
få exploatörer som är verksamma i kommunen, att det finns bristande kunskap eller att 
kommunen helt enkelt vill vara praktisk men ändå i någon mening lagligt korrekt.  
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Den mest intressanta diskussionen berör dock frågan om upphandlingsplikt föreligger 
enligt LOU. Kommunerna önskar svar, vilket är förståeligt. I Sverige pågår en byggboom 
och det påtalas också om att exploatering tar för lång tid. Det är självklart att frågan 
behöver klargöras, om det råder upphandlingsplikt. När det är klarlagt, om 
upphandlingsplikt faktiskt råder, får lagstiftaren överväga alternativen.  

5.2 Metoddiskussion 
Det finns flera delar som kunnat påverka studien i olika riktningar och som i sin tur kan ha 
resulterat i resultat. Nedan redogörs för de influenser som kan ha påverkat studien till de 
olika resultatdelarna och metod diskuteras generellt.  

5.2.1 Enkät  
Enkäten har adresserats till ansvariga för exploateringsavdelningarna eller motsvarande hos 
landets 290 kommuner. Enkäten har således fått de flesta av svaren ifrån de som arbetar 
med exploateringsfrågor på kommunerna, samtidigt som ett fåtal också har angivit att de 
har arbetsuppgifter utöver exploatering, inom juridik eller upphandling. Ett alternativ hade 
kunnat vara att också adresserat till juristerna på kommunerna i en separat enkätstudie i 
syfte att få jämförande svar och se hur dessa överensstämmer.  

Det är exploateringsingenjörer som svarar på frågor som innehåller till stor del juridiska 
element inom offentlig upphandling. Exploateringsingenjörens roll handlar i regel mer om 
att upprätta exploateringsavtal och genomföra detaljplanen, och upphandlarens roll är mer 
inriktad på projekteringen och upphandlingen. Det här något som vi har försökt att 
eftersträva att ta i beaktning genom att ange tydliga och genomgående formuleringar om 
förutsättningarna som frågan är ställd utifrån. Studien strävar efter att förvissa sig om att ge 
all relevant kunskap för att kunna svara på frågorna på sättet som författarna avser. 

Det fanns i den inledande fasen av studien en utopisk förhoppning om att uppnå en 
totalundersökning och få svar av alla 290 kommuner i landet. Realistiskt var detta inget 
troligt scenario. Samtidigt är LOU och exploateringsingenjör en potentiellt känslig fråga. 
När rättsläget är osäkert är det inte säkert att alla kommuner vill svara, utöver de 
kommuner som inte har tid eller glömt. Som nämnts i det inledande metodavsnittet 
skickades en påminnelse ut två veckor efter den första enkäten. Det finns en eventuell 
problematik med påminnelser och anonyma enkäter, och det är eventuella dubbla svar ifrån 
kommuner. Påminnelsen kan teoretiskt ha nått två olika tjänstemän på samma kommun. 
För att delvis stävja den eventuella problematiken gavs kommunerna möjlighet att lämna 
mailadress för att ta emot studien efter färdigställandet. Denna lista användes för att 
reducera kommunerna som fick påminnelsen. 

I det inkomna primärmaterialet från kommunerna framgick tydligt att det finns interna 
bortfall. En av de aspekter som kan ha lett till det här är att vissa frågor inte varit tillräckligt 
tydliga. Det finns följaktligen en möjlighet att några frågor har tolkats på olika sätt av olika 
informanter. De kan ha tänkt annorlunda i förhållande till hur frågan är framställd. I den 
inledande texten i enkäten skulle det, med facit i hand, ha funnits ett gallringskriterium på 
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de kommuner som inte skriver exploateringsavtal. Risken finns att de kan ha besvarat 
frågan utifrån hur de hypotetiskt hade agerat. 

Med förståelsen som byggts upp kring ämnet idag skulle några frågor formulerats på ett 
annorlunda sätt och nya frågor tillkommit, som exempelvis om kommunerna använder 
LOU frivilligt eller om tvångsmässigt. Konsekvensen av detta är att fyra av frågorna i den 
ursprungliga enkäten har utgått. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det finns både för- och nackdelar med att genomföra 
en enkätundersökning i ett tidigt skede i en studie. Fördelen är att svaren ges längre tid att 
tolkas och analyseras kring. Samtidigt ska balansen med kunskapen kring ämnet stämma, 
att enkätundersökning verkligen uppfyller dess syfte. Vad gäller generaliserbarheten finns 
på utförd enkätundersökning är det svårt att helt klargöra det här. Frågorna är ställda till 
exploateringsingenjörer som inte har LOU som sin huvudsakliga expertis. Frågorna kan 
också tolkas på ett sådant sätt som genererar osäkerheter. Enkäten syftar till att ge en 
indikativ bild på fenomenet snarare än att utreda det faktiska nuläget.   

5.2.2 Intervju 
Intervjuerna genomfördes med tre branschpersoner ifrån exploatörssidan och fyra 
kommuner som i olika utsträckningar använder sig av LOU och skriver exploateringsavtal. 

De som intervjuats är både exploateringsingenjörer och jurister. Det här utgör en skillnad 
utifrån vilka som adresserades i enkäten, enbart exploateringsingenjörer. Vad den 
skillnaden innebär är svårt att diskutera kring, om resultatet faktiskt sett annorlunda ut.  

Med enkätundersökningen som grund i frågeställningen under intervjuerna fångades 
bredden i ämnet upp. Vi lärde oss mycket i intervju ett och vår kunskapsnivå förbättrades. 
Inför nästkommande intervju kunde det därför föras ett mer ingående resonemang och 
möjlighet att ställa fördjupade. Konsekvensen blir, naturligt men inte helt objektivt, att 
intervjuerna genererar mer och mer och de olika kommunernas jämförelse med varandra 
skiljer sig möjligen åt. Samtidigt genomfördes förberedande inläsning inför första intervjun 
för att kunna ta tillvara på svaren och inte fastna i förklaringar. 

Användandet av ljudupptagning valdes bort på grund av att säkerställa anonymiteten och 
inbjuda till total frihet i svarsgivningen. Det finns en möjlighet till att det här bidragit till 
både positiva och negativa konsekvenser. Respondenterna har förhoppningsvis känt sig 
tryggare i att vara helt sanningsenliga. Samtidigt finns det möjlighet att viss information kan 
ha försummats i samband med genomförandet av respektive intervju. En intervjuare fick 
enkom fokusera på att föra anteckningar. 

Genom arbetets gång har intervjuer dessutom förts med olika tjänstemän och 
kommunanställda. Det har framkommit mycket information som hela tiden gett studien 
nya riktningar. Inför studien var den primära inriktningen att undersöka onormalt låga 
anbud till följd av exploateringsavtalet som finansiellt föravtal. Frågan utvecklades till 
konsultjäv, om anbudssökande deltagit i förberedelserna, för att sedan kompletteras av en 
rättsdogmatisk ansats och reda ut kärnfrågan, huruvida LOU är applicerbart på 
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exploateringsavtalets delar om kommunala anläggningar. Slutligen lyftes frågan om moms, 
som ansågs för stor för att beskrivas parallellt i studien. Det har varit förnyelse och nya 
insikter som vi har fått förhålla oss till.  

5.2.3 Övrigt 
I övrigt skulle det kunna finnas osäkerheter i form av ytterligare rättskällor. Studien, som 
genomförts under tio veckor, kan sakna relevanta rättsfall som teoretiskt skulle kunna ha 
påverkan på studien. Genomgången av rättskällor har dock ämnats vara så uttömmande 
som möjligt.  

5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Är det ekonomisk hållbarhet att olika kommuner ser på lagen på olika sätt och därigenom 
behandlar exploateringsavtalet olika ur ett ekonomiskt perspektiv? Den problematiken 
påvisar uppsatsen. En del kommuner använder LOU på exploateringsavtal, andra inte. 
Vissa av de som använder LOU gör det frivilligt, andra som känner sig tvingade till det här 
och vill byta. Kontentan av det här är att exploatörer som är verksamma över 
kommungränser stöter på flera förhållningssätt. Uppsatsen visar också på att förfarandet, 
om LOU tillämpas eller inte, dessutom kan skilja inom kommungränserna. 

Transparens och förutsägbarhet är två nyckelord för effektivitet. Ett gemensamt och 
klarlagt synsätt effektiviserar planprocessen, som redan nu ifrågasätts på grund av dess 
tidsåtgång. Vet kommuner och exploatörer vad som förväntas av de, undanröjs åtminstone 
ett hinder på vägen.  

Det går också att resonera kring om användandet av LOU tvångsmässigt är ekonomiskt 
hållbart. I ena vågskålen, där LOU ska tillämpas, ligger konkurrens, anti-korruption och 
transparens, samtidigt som både kommuner och exploatörer vittnar om de 
samordningsproblem som kan uppstå om exploatören som är ansvarig för kvartersmarken 
inte har rådighet över utbyggnaden av allmän plats. Är en ventil för direktupphandling, 
förvisso i enlighet med LOU, i så fall en lösning på problemet eller mindre 
samhällsekonomiskt hållbart? 

Klart är i alla fall att en övergripande riktlinje bör vara bättre än att ingen kommun riktigt 
säkert vet och därför gör sin egen tolkning.  
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6 Slutsatser 

Studien har nått fram till följande slutsatser tillämpade genom de frågeställningar som 
skildras i avsnitt 1.2.  

Den första frågeställningen berör om LOU ställer krav på kommunerna om hur 
exploateringsavtalets delar om kommunala anläggningar ska utformas. I avsnitt 3.3.2 
framhålls fyra kriterier som krävs för att konstituera ett kontrakt i LOU:s i mening. Nedan 
följer en redovisning, inbegripande en förklaring av kriterierna och om de anses vara 
uppfyllda.  

- Skriftlighet – Ett exploateringsavtal är skriftligt. 

- Upphandlande myndighet – Kommunen är den ena avtalsparten i 
exploateringsavtalet. 

- Byggentreprenad – Gator, vägar och VA finns, liksom mycket annat, uppräknat i 
LOU:s bilaga 1.  

- Ekonomiska villkor - Den kvarvarande frågan är om det föreligger ekonomiska 
villkor, det vill säga om det finns motprestationer och ömsesidighet. La Scala-domen 
visar att ett avstående att ta VA-kostnader, som ska tas ut, innebär att det 
ekonomiska villkoret är uppfyllt. I Sverige får kommunen ta ut gatukostnadsavgift. 
Huruvida skillnad föreligger mellan möjligheten och skyldigheten att ta ut avgifter 
är inte rättsligt prövat. Vår tolkning är att avstående av möjligheten att ta ut 
gatukostnadsavgift också utgör ett ekonomiskt villkor. 

Vidare visar Helmut Müller-domen att om kommunen blir ägare till byggentreprenaden 
föreligger ett direkt ekonomiskt intresse för kommunen och det är inte begränsat till enbart 
myndighetsutövning. En generell slutsats av den juridiska granskningen i studien är att 
kommunala anläggningar i exploateringsavtalet är upphandlingspliktiga. 

Den andra frågeställningen i avsnitt 1.2 avser om kommunerna arbetar enhetligt med 
reglering av kommunala anläggningar i exploateringsavtal. Under studiens fortskridande har 
flera synsätt på lagtolkningen påträffats bland var för sig åtskilda kommuner. Det handlar 
här om upphandlingslagstiftningen är tillämplig på exploateringsavtalets delar gällande 
kommunala anläggningar. Det står i studien klart att det råder skilda meningar huruvida så 
är fallet. Studien visar vidare att var för sig åtskilda kommuner arbetar på olika sätt med 
LOU och exploateringsavtal, och känner olika grad av tvång att tillämpa LOU. Ingen 
kommun i studien agerar med total självsäkerhet.  

Den tredje frågeställningen i avsnitt 1.3 berör konsultjäv och onormalt låga anbud. Studien 
visar att det endast är i teorin som såväl konsultjäv som onormalt låga anbud framstår som 
problem. Slutresultatet är härvidlag, i studien, att onormalt låga anbud sällan förekommer 
och att kommunerna avhjälper problemet med konsultjäv. Det är emellertid inte möjligt, att 
inom studiens ramar åstadkomma en syntes kring lagriktigheten i de båda fallen. 
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Vårt förslag är, om lagstiftaren ämnar vara pragmatisk, att en ventil borde finnas för 
direktupphandling i LOU vid exploateringsavtal. De möjligheter som för närvarande finns 
till direktupphandling är ytterst begränsade. 
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7 Framtida studier 
Under studiens gång har ytterligare frågeställningar dykt upp som möjligen kan vara av 
intresse att fortsätta studera. 

Hur moms påverkar exploateringen för de kommunala anläggningarna är något som delvis 
avgränsats bort, men ändå kortfattat vidrörts i studien. Det finns eventuell 
momsproblematik både vid upphandlingsförfarandet och om exploatören låts utföra utan 
upphandling. Kan det rent av utgöra ett ytterligare ekonomiskt villkor som gör 
exploateringsavtalets delar om kommunala anläggningar upphandlingspliktiga? 

Det visar sig i studien att exploatörerna inte deltar i upphandlingen av de kommunala 
anläggningarna där de bygger ut kvartersmarken. Samtidigt påvisar studien att 
exploatörerna önskar bygga de kommunala anläggningarna. Detta kan vara intressant att 
fortsätta undersöka, varför svaren inte samstämmer. Spelar storleken på exploatörerna 
någon roll och finns det geografiska särdrag?   
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Hej!  
 
Detta mail önskas vidarebefordras till ansvarig på mark- och exploateringsenheten 
eller motsvarande funktion. 
 
Hej!  
 
Enkät om exploateringsavtal i plan och bygglagen (PBL) och lagen om offentlig 
upphandling (LOU. 
 
Vi är två studenter på Högskolan Väst, lantmäteriingenjörsprogrammet, som genomför 
ett examensarbete om exploateringsavtal och lagen om offentlig upphandling. 
 
Enkäten adresseras till alla Sveriges kommuner och ämnar kartlägga hur de olika 
kommunerna agerar i frågor som berör det oklara rättsläget om exploateringsavtal och 
LOU. 
 
Vi önskar så stort deltagande som möjligt för att få en heltäckande bild av nuläget, det 
är en kartläggning. För att säkerställa total anonymitet används ett enkätsystem som 
också används på Högskolan Väst och som säkerställer den här aspekten. 
 
Tack på förhand och med förhoppnings om deltagande, 
 
Peter Olofsson & Johan Lundin 
 
Länk till enkät 
https://evasys.hv.se/evasys/online.php?p=examensarbete2017 
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Bilaga E Intervjufrågor 
Intervjufrågor till exploatörer – relativt strukturerat förfarande 
Intervjun inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och varför intervjuer 
genomfördes med exploatörer 

- Önskar ni bygga ut allmän plats och kommunala anläggningar när ni bygger ut 
kvartersmark i samma planområde?  

- Vad finns det för nackdelar? Finns det några fördelar? 
- Vad innebär konsekvenserna om någon annan utför det arbetet? 
- Hur är samarbetet med kommunerna?  
- Resonerar ni i termer av konsultjäv? 
- Resonerar ni i termer att ni redan i exploateringsavtalet kan vara ålagda att 

finansiera anläggningarna?  

 
 
 
Intervjufrågor till exploatörer – semi-strukturerat förfarande 
Intervjun inleddes med en kort presentation av oss själva, intervjuns förutsättningar och 
studiens syfte. På förhand hade kontroll av tillämpning av LOU genomförts. 

- Hur många exploateringsavtal skriver kommunen årligen i normalfallet? 
- Hur har det historiska synsättet varit på LOU och exploateringsavtal? 
- Har några ”händelser” påverkat synen på tillämpningen, som La Scala-domen, SKL:s 

cirkulär, upphandlingsskadeavgift, SOU 2012:91, SOU 2015:109 eller annan? 
- Används LOU kategoriskt eller finns det fall det inte tillämpas? 
- Fungerar det bra?  
- Hur vill ni jobba med LOU och exploateringsavtal? 
- Är det vanligt att exploatör deltar i upphandlingen av kommunala anläggningar, när 

de ålagts finansiera i exploateringsavtalet? 
- Borde de få delta? Kan konsultjäv aktualiseras i situationen? 
- Har ni stött på låga anbud från exploatör som ålagts finansiera kommunala 

anläggningar i exploateringsavtalet? 
- Använder ni någon gång direktupphandling enligt LOU när gränsen för 

direktupphandling överskrids? 
- Är det ett alternativ för lagstiftaren, hade ni kunnat tänka er att använda det? 
- Vad är er syn på LOU? 
- Vad är LOUs syfte enligt er? 
- Intervju avslutas med möjlighet till övriga kommentarer 
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