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Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2015 trädde en rad nya paragrafer i PBL i kraft, som för första gången 

reglerar exploateringsavtalens innehåll. De nya paragraferna ingår som ett led i politikens 

vilja att skapa en snabbare och enklare planprocess. Bland annat handlar det om att skapa 

transparens och en öppenhet så att en byggherre i förväg kan kalkylera sina kostnader, 

samtidigt som kommunen och dess invånare blir medvetna om konsekvenserna av 

exploateringsavtalet. 

Syftet med studien är att utreda hur begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 ska tolkas. Som metod 

i arbetet användes både en kvantitativ metod i form av enkäter och en kvalitativ metod i 

form av intervjuer. Enkäterna skickades ut till Sveriges 290 kommuner och fick en 

svarsfrekvens på 57 %. Intervjuer gjordes dels med fyra branschpersoner och dels med sju 

kommuner. 

Resultatet visar att majoriteten av de svarande kommunerna anlägger allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap genom ett LOU-förfarande, då någon annan än kommunen 

äger marken. Däremot anger ett flertal kommuner att undantag kan göras för mindre 

arbeten. Några kommuner uppger att de gärna skulle byta arbetssätt till att exploatören 

anlägger och sedan lämnar över anläggningarna till kommunen, utan kostnad, i de fall där 

det är lämpligt. Kommunerna är dock tveksamma till att byta arbetssätt till ett där 

exploatören anlägger och lämnar över, eftersom rättsläget är oklart. 

Resultatet visar tydligt att det finns en stor osäkerhet och förvirring kring begreppet ”att 

vidta” och hur det ska tolkas såväl bland kommunens tjänstemän som bland de 

branschpersoner som intervjuats. Det framgår att ett upphandlingsförfarande ska användas 

då tröskelvärdet för byggentreprenader överskrids eller då ett gränsöverskridande intresse 

föreligger. I övriga fall är rättsläget högst oklart och det verkar inte bättre än att PBL 6:40 

och LOU hamnar på kollisionskurs, trots att dessa lagstiftningar ska harmonisera. Av den 

anledningen behövs ett förtydligande kring vad som verkligen gäller i lagen.
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The appliance of PBL 6:40 on LOU 

Abstract 
By the beginning of 2015 a couple of new articles in the Swedish Planning and Building 

Act (PBL) were introduced. For the first time in history there are specific sections that 

regulate Swedish development agreements. The purpose is the political will to create a 

faster and simpler planning process. Among other things it is about creating transparency 

and an openness in the procedure so that a constructor can calculate in advance their costs 

for a certain project. At the same time it is also about giving the municipality and its 

residents awareness of the consequences of the agreement. 

The purpose of this study is to straighten out how to interpret the notion “to institute” in 

PBL 6:40. The method used was both quantitative with a conducted survey and qualitative 

with interviews. The survey was sent to all 290 municipalities in Sweden and got a response 

rate of 57 %. Interviews were made with four persons in the trade and seven municipalities. 

The results show that a majority of the Swedish municipalities construct public areas with 

municipal mandatorship, when the municipality does not own the land, with a public 

procurement according to the Swedish Act on Public Contracts (LOU). A couple of the 

municipalities admit that they make exceptions for contracts with minor monetary values. 

At the end of the day the civil servants of the municipalities are dubious about changing 

their work procedures, to one where the developer is allowed to construct, because the 

legal position is uncertain. 

The results also clearly show that there is, in general, a great insecurity and confusion about 

the notion “to institute” and its interpretation among both civil servants and persons in the 

trade. It appears that a public procurement should always be used when the trigger value is 

transcended or when there is a cross-border interest. In other cases the legal position is 

unclear and it seems that PBL 6:40 and LOU collide, even though these legalisations 

should exist in harmony. For that reason a clarification about how the interpretation should 

be done is needed in the law. 
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Förord 
Tre intensiva, spännande och lärorika år på Högskolan Väst går nu mot sitt slut. Under 

examensarbetsperioden har vi fått möjlighet att förkovra oss i en frågeställning, att utreda 

begreppet ”att vidta” i PBL 6:40. Det har varit en händelserik resa, som bland annat tagit 

oss till Stockholm där vi fick möjlighet att träffa inflytelserika branschpersoner. 

I arbetet med färdigställandet av den här rapporten har vi fått ovärderlig hjälp ifrån flera 

håll. Först och främst vill vi rikta ett extra stort tack till Stenungsunds kommun som vi 

samarbetat med under perioden med examensarbetet. Framförallt är det Andreas Wingfors 

på mark- och exploateringsavdelningen och Robert Andreasson på IT-avdelningen som 

lagt ned både tid och möda på vårt arbete. Från Högskolan Väst vill vi tacka följande lärare 

som hjälpt oss mycket: Marianne Carlbring (vårt bollplank och vår handledare), Ulf 

Ernstson (som har resonerat kring val av metod med oss), Yvonne Lagrosen (som hjälpte 

oss i tankegångarna med hur en enkät kan konstrueras) och sist men inte minst Ingrid Tano 

(som ställt upp och stöttat oss i tankegångar med statistik). Samtidigt vill vi också passa på 

att tacka tre av våra klasskamrater som har ställt upp på att testa våra enkätfrågor: Kristina 

Lindqvist, Anna Franzon och Jeanette Eriksson. Ett extra tack till Kristina och Anna som 

dessutom har korrekturläst stora delar av vår rapport. Ytterligare ett tack riktas till Gunilla 

Dahlin som stöttat oss med akribin. 

För att detta examensarbete skulle bli möjligt krävdes det också att vissa personer i 

branschen kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Här vill vi framförallt tacka Ivar 

Frostenson på näringsdepartementet, Thomas Kalbro på KTH, Robert Åstrand på LTH 

och Olof Moberg på SKL för deras medverkan. Inte heller utan kommunintervjuer hade 

det blivit någon uppsats och vi vill därför tacka alla de kommuner som har delgivit oss sitt 

arbetssätt och tankar kring begreppet ”att vidta”. De kommuner som deltagit i vår 

referensgrupp tackar vi också speciellt, det har varit väldigt bra att få med era frågor och ert 

perspektiv ut till branschpersonerna. 

Angående individuell prestation i uppsatsarbetet så har arbetet fördelats jämnt mellan de 

båda författarna. Inläsning har skett på varsitt håll för att sedan samställas gemensamt. 

Arbetet med enkät och intervjuer har skett i nära samarbete. Sammanställningen av 

rapporten har också till största delen gjorts tillsammans. 

Vänersborg den 25 maj 2015 

Linnea Andersson och Jenny Hansson 
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1 Inledning med bakgrund och problembeskrivning 

La Scala-domen, som kom 2001, blev en väckarklocka för många svenska kommuner. Det 

var alltså inte, enligt EU-lagstiftningen, tillåtet att göra direktupphandlingar med 

exploatörer vid planläggning. Många svenska kommuner har sedan dess, i enlighet med La 

Scala-domens utfall, gjort separata upphandlingar i enlighet med lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling (LOU) kring byggnationen av allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap vid plangenomförande. För så är väl tanken? 

Den 1 januari 2015 trädde flera nya paragrafer, gällande exploateringsavtal i plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL), i kraft. 

I PBL 6:40 står: 

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. De 

åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 

förhållande till dennes nytta av planen. Lag (2014:900) 

Begreppet ”att vidta” är något komplext och öppnar upp för frågan om kommunerna, trots 

allt, i ett exploateringsavtal kan avtala om att en exploatör ansvarar för anläggande av 

allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 

1.1 Definition av exploateringsavtal 

Denna rapport använder samma definition som PBL i fråga om vad som menas med ett 

exploateringsavtal: 

exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan 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.1 

1.2 Exploateringsavtalets roll i genomförandet av detaljplanen 

Det är den enskilda kommunens ansvar att planera för ny bostadsbebyggelse, men också att 

förbättra befintlig. I första hand görs detta genom översikts- och detaljplanering.2 

Kommunerna har idag makten över planläggningen i den egna kommunen genom det så 

kallade planmonopolet: ”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt denna lag”3. 

                                                 
1 PBL 1:4 
2 Ulfvarson Östlund (2002), s.64. 
3 PBL 1:2 
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Ett exploateringsavtal är enligt PBL:s definition ovan ett avtal om 

detaljplanegenomförande, som regleras mellan en kommun och en exploatör på privat 

mark4. Boverket menar att ett exploateringsavtal reglerar ansvarsfördelningen mellan 

parterna vid genomförandet, det vill säga vem som anlägger och bekostar vad. Mer sällan 

avtalas det kring driftkostnader, istället ligger fokus på anläggningskostnader för 

uppförandet av det nya området.5 Ulfvarson Östlund skriver att exploateringsavtalet även 

kan reglera åtaganden som gäller efter att exploateringens genomförande är färdigt.6 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att utreda hur begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 ska tolkas. 

För att uppnå syftet grundar sig rapporten på följande frågor: 

 Hur ser bakgrunden till den nya lagstiftningen kring exploateringsavtal ut? 

 Vilken eller vilka strategier använder kommunerna idag för anläggande av allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap i detaljplan där annan än kommunen äger marken, 
och vem står för kostnaden? 

 Planerar kommunerna att byta strategi för anläggande av allmän plats, med anledning 
av den nya lagstiftningen? Om kommunen avser att byta, vilken strategi ska i så fall 
användas? 

 Finns det flera tolkningar av begreppet ”att vidta”? 

 Hur står begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 i relation till LOU och EU:s 
konkurrensregler? Om de krockar, vilken lagstiftning står i så fall överst i hierarkin? 

1.4 Avgränsningar 

I likhet med andra forskningsrapporter måste även detta arbete begränsas för att inte bli 

alldeles för stort samt för att ämnet inte ska bli för brett. Arbetets avgränsningar är: 

 Djupintervjuer hinner inte göras i alla kommuner. Istället väljs ett antal från 

enkätundersökningen ut vars tillvägagångssätt presenteras. 

 Studien gäller enbart detaljplaner där huvudmannaskapet är kommunalt. 

 Studien gäller enbart exploateringsavtal enligt definitionen i 1.1. Störst vikt läggs dock vid 

de fall där en exploatör äger marken och inte en enskild fastighetsägare. 

 Rapporten fokuserar i första hand på anläggande av allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Andra kommunala anläggningar, till exempel VA-anläggningar, 
behandlas, men inte heltäckande. 

 Rapporten behandlar inte de speciella momsregler som gäller för kommuner vid 

upphandlingsförfaranden. 

                                                 
4 PBL 1:4 
5 Boverket (2009). 
6 Ulfvarson Östlund (2002), s.7. 
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 Det bör beaktas att rapporten fokuserar på ett kommunalt perspektiv. 

1.5 Översikt över tidigare arbeten 

Eftersom PBL 6:40 trädde i kraft 1 januari 2015 har det inte hunnit produceras något 

skriftligt forskningsmaterial som behandlar den nya lagstiftningen ännu. Däremot finns ett 

tidigare examensarbete som tangerar denna rapports ämne, La Scala-domen och dess 

konsekvenser för svenska exploateringsförhållanden7. Landeman undersöker hur den svenska 

exploateringsprocessen har förändrats och konstaterar utifrån intervjuer med sex 

kommuner och fyra byggbolag att tendensen är att kommunerna själva sköter 

upphandlingen av allmän plats genom ett upphandlingsförfarande enligt LOU. I 

Landemans rapport framhävdes slutsaten att LOU inte är tillämpligt när en exploatör 

bygger ut allmän plats på sin egen mark. Detta eftersom ett ”nollsummespel” skapas på 

grund av att exploatören är den som betalar för den allmänna platsen och således berörs 

inte skattemedel.8 

När det gäller upphandling enligt LOU finns en mängd uppsatser och forskningsmaterial 

som behandlar ämnet, men inte ur samma perspektiv som den här rapporten. 2008 

publicerade Konkurrensverket, i fortsättningen kallat KKV, en forskningsrapport av Tom 

Madell & Sofia Lundberg som handlar om försäljning av offentliga tillgångar9. 

                                                 
7 Landeman (2014). 
8 Ibid. 
9 Madell & Lundberg (2008). 
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2 Metod och metoddiskussion 

Nedan följer en beskrivning av den metod som användes för att utföra studien. Först 

gjordes ett val mellan kvalitativ och/eller kvantitativ metod. Dessutom reflekterades över 

hur juridiska tolkningar skulle göras av rättskällor. I följande avsnitt berättas mer i detalj 

hur enkät- och intervjumetoder utformades. Sist i avsnittet följer ett resonemang kring 

metodval och validitet. 

Metodvalen är baserade på litteratur. Då dessa är starkt sammanknutna med varandra har 

valet fallit på att fläta ihop dessa under samma rubriker. Läsaren kan således enkelt följa hur 

metodteorin tillämpats i praktiken under respektive avsnitt. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Om en kvalitativ eller kvantitativ metod ska väljas hänger enligt Trost på syftet med 

studien. Studier som redovisar frekvenser av något slag är kvantitativa medan resonerande 

studier som urskiljer mönster är kvalitativa10. Ejlertsson skriver att kvantitativa variabler är 

mätbara och kvalitativa variabler är icke-numeriska11. Enligt Esaiasson med flera kan 

kvalitativ textanalys användas som metod, den ”[…] går ut på att ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den 

ingår”12. 

Enkäterna utformades huvudsakligen kvantitativa för att det skulle bli enklare för 

respondenterna att förstå och genomföra enkäten. Detta för att ge ett så rättvisande resultat 

som möjligt. 

För att komplettera enkätsvaren utfördes djupintervjuer med ett selektivt urval av de 

svarande i enkäterna. Under djupintervjuerna ställdes frågor av mer utredande karaktär, för 

att få reda på orsaken till deras agerande. 

Med andra ord valdes både ett kvalitativt och ett kvantitativt arbetssätt. 

2.2 Juridisk metod 

Med tanke på att flertalet av de källor som används i rapporten är rättskällor13 behövdes en 

reflektion kring hur dessa kunde tolkas. Av den anledningen ska det också sägas något om 

juridisk metod i den här delen. 

Det juridiska språket är speciellt, någonting som forskaren bör vara medveten om. För att 

använda juridisk metod krävs viss träning inom området. Vilken juridisk metod som 

                                                 
10 Trost (2012), s. 23. 
11 Ejlertsson (2005), s. 112. 
12 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud (2004), s. 233. 
13 Mer om källor finns i avsnitt 2.4.5.1. 
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används varierar ofta beroende på vilket rättsområde som ska tolkas.14 Nedan beskrivs tre 

vanliga juridiska metoder. 

Texttolkning eller bokstavstolkning innebär att tolkningen görs utifrån lagtexten, det vill säga 

att en tolkning av orden och meningarnas uppbyggnad görs.15 

I en systematisk tolkning sätts bestämmelsen som ska tolkas in i sitt sammanhang i 

rättssystemet. Det kan till exempel innebära att bestämmelsen tolkas ”[…] mot bakgrund 

av andra bestämmelser i samma lag […]”16 eller att bestämmelsen bedöms gentemot hela 

rättssystemet. Till exempel kan det kontrolleras om begreppet finns i annan lagstiftning och 

om det har någon speciell innebörd där.17 

En teleologisk tolkning innebär att utgångspunkten är ”[…] syfte, funktion och ändamål[…]”18 

för att dessa ska främjas. Syftet framgår ibland direkt i lagen (objektiv teleologisk tolkning) och 

ibland kan syftet istället utläsas av förarbetena (subjektiv teleologisk tolkning).19 Det är med 

andra ord effekterna i samhället som uppnås av lagregleringen som forskaren är ute efter.20 

En tolkning kan vara analog, som i det fall då lagtolkaren kommer fram till att paragrafen är 

tillämplig trots att det undersökta fallet inte nämns direkt i lagtexten.21 Lagtext kan också 

tolkas motsatsvis, e contrario. Det innebär att slutsatsen dras, att rättsföljden inte kan inträda 

eftersom rekvisiten inte är uppfyllda för att bestämmelsen ska gälla.22 

Om den skrivna lagtexten stämmer överens med, prejudikat finns eller om förarbetena ger 

svar på eller pekar i samma riktning som det som undersöks, uppstår oftast inga större 

svårigheter. Däremot uppstår problem i det motsatta fallet, då inga svar finns eller att 

rättskällor pekar i olika riktningar.23 

Att analysera ett rättsfall kräver också ett juridiskt tänkande. Då ett rättsfall analyseras bör 

den juridiskt bevandrade ta hänsyn till yrkanden, grunder, faktiska omständigheter, 

bevisning, domstolens domskäl och domslut. Det är viktigt att vara medveten om att en 

domstol bara kan pröva de yrkanden och grunder som inges från parterna. I vissa fall 

uttalar sig domstolarna i ett ”obiter dicta” vilket betyder att de i sitt avgörande tillägger hur 

de skulle dömt om parterna yrkat på ett annat vis. Tillägget blir dock inte ett bindande 

prejudikat för framtida domar, men det visar på hur ett fall med liknande förutsättningar 

skulle kunna komma att dömas.24 

                                                 
14 Zetterström (2012), s.84, 24-25. 
15 Nilsson (2011), s.54. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Zetterström (2012), s.88-89. 
21 Ibid, s.106. 
22 Nilsson (2011), s.55. 
23 Ibid, s.57. 
24 Zetterström (2012) s.112. 
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Då ett rättsfall ska analyseras inleds förfarandet lämpligen genom att först identifiera 

rättsfrågan. Sedan kontrolleras vilka yrkanden som framställts av parterna. Därefter tittar 

den juridiskt bevandrade på vilken rättslig grund som finns för att yrkandena, det vill säga 

vilka rekvisit som behöver vara uppfyllda, för att en rättsföljd ska kunna tillämpas. Även 

övriga omständigheter, som till exempel motsägelsefulla uppgifter, kan ge stöd för den 

rättsliga grunden. Domslutet är viktigt för de inblandade i målet, men de jure är det främst 

domskälen som kan ge ny kunskap inför framtiden.25 

I den här rapporten har den juridiska metoden haft betydelse då rättsfall behandlats, inte 

för att tolka rena rättsfall som sådana, utan snarare för att förstå hur rättsfallen tidigare 

tolkats och varför. Även då begreppet ”att vidta ” undersöktes var det fördelaktigt att ha 

kännedom om hur svensk lagtolkning går till och huruvida begreppet kan anses stå på egna 

ben eller om det bör ses till vilken kontext det ingår i. 

2.3 Urval 

Nedan redovisas för hur urval har gjorts under arbetets gång. 

2.3.1 Enkäter 

Enkätfrågor skickades till alla Sveriges 290 kommuner för att få så stort underlag som 

möjligt. Ett mejl skickades med en svarslänk till kommunernas allmänna e-postlåda. I 

följebrevet till enkäten önskades vidarebefordran av mejlet till den avdelning som har hand 

om kommunens mark- och exploateringsfrågor eller motsvarande. Enkäten var tillgänglig 

6-31 mars 2015. 

2.3.2 Val av intervjupersoner från kommuner 

De kommuntjänstemän som intervjuades valdes utifrån de enkätsvar som avgivits. Urvalet 

gjordes bland de som i enkäten angivit att de var villiga att låta sig intervjuas. Innan 

kommunala tjänstemän valdes ut för intervju, gjordes en gruppering av kommunerna i fyra 

olika grupper: 

Grupp A: Använder LOU nu och byter ej arbetssätt. 

Grupp B: Använder LOU nu och byter arbetssätt. 

Grupp C: Exploatören bygger ut nu, byter arbetssätt. 

Grupp D: Exploatören bygger ut nu, byter ej arbetssätt. 

Alla kommuner kunde inte enkelt placeras i en av de ovanstående grupperingarna eftersom 

ett flertal kommuner alternerade mellan olika grupper. Huvudtanken var dock att välja 

minst en kommun ifrån varje grupp. 

                                                 
25 Zetterström (2012) s.112-114. 
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2.3.3 Val av övriga intervjupersoner 

Målsättningen med rapporten var bland annat att utforska bakgrunden till den nya 

exploateringslagstiftningen och närmare utreda begreppet ”att vidta” i PBL 6:40. Därför 

kontaktades ett flertal personer, som arbetar eller forskar kring samhällsbyggnadsfrågor och 

lagstiftning. Några ställde upp på intervju, för att redogöra för sin syn på lagstiftningen och 

tolkningen av begreppet ”att vidta”. En av dem var Ivar Frostenson, tjänsteman på 

Näringsdepartementet, som var med när den nya lagstiftningen togs fram. Under intervjun 

gavs möjlighet att fråga om hur tanken var, från departementets håll, då den nya lagtexten 

konstruerades. Vad var bakgrunden till, och syftet med, de nya paragraferna kring 

exploateringsavtal och då i synnerhet PBL 6:40? 

Olof Moberg valdes ut eftersom han arbetar som förbundsjurist på Sveriges kommuner 

och landsting, i fortsättningen kallat SKL, en arbetsgivar- och intresseorganisation som 

verkar för att hjälpa kommuner med bland annat fortbildning, nätverkande, juridisk 

rådgivning, kollektivavtal och anställningsvillkor.26 

Thomas Kalbro valdes ut eftersom han är professor i fastighetsvetenskap på Kungliga 

Tekniska högskolan, i fortsättningen kallat KTH. Han är involverad i forskning inom 

ämnesområdet och har bland annat delgivit en tolkning av begreppet ”att vidta” i ett PM27. 

Robert Ågren valdes ut eftersom han är doktorand på Lunds Tekniska högskola, i 

fortsättningen kallat LTH, där han bland annat undervisar inom entreprenadrätt och 

fastighetsrätt. Hans forskningsområde är byggentreprenader i samband med upphandling.  

2.4 Tillvägagångssätt 

I avsnittet redogörs för hur enkäter och intervjuer byggts upp och utförts. 

2.4.1 Enkäter 

Nedan följer en beskrivning av hur enkätfrågorna utformades och anledningen till varför 

detta alternativ valdes. Enkätfrågorna återfinns i bilaga A. 

2.4.1.1 Konstruktion av enkäten 

Trost menar att det är mycket viktigt att syftet är klart och tydligt formulerat innan arbetet 

med enkäterna påbörjas28. Med Trosts uppmaning i åtanke, lades stor vikt vid 

utformningen av enkätfrågorna eftersom dessa var nyckeln till det fortsatta arbetet.  

Vilken metod ger maximalt antal svarande? Efter litteraturstudier i metodböcker samt möte 

med Yvonne Lagrosen, lektor i kvalitetsteknik, bestämdes att det måste vara enkelt att 

svara på enkäten. För att få så många svar som möjligt valdes att skapa en webbaserad 

enkät i ett samarbete med Stenungsunds kommun, då detta möjliggjorde ett utskick av den 

mängd enkäter som krävdes för att täcka Sveriges alla kommuner. 

                                                 
26 SKL (2015). 
27 Finns i bilaga D 
28 Trost (2012), s. 15. 
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Normalt sett har forskaren en budget för sin forskning och har kanske möjlighet att välja 

ett enkätverktyg som kan skräddarsys för att passa just den undersökning som ska göras. I 

detta fall fick utformningen och layouten för enkäterna anpassas till viss del efter det 

enkätverktyg som Stenungsunds kommun använder. På internet finns en uppsjö av 

enkätverktyg, men de som är gratis är oftast begränsade i funktionerna eller har en 

tidsgräns för hur länge de kan användas. Google har ett eget enkätverktyg som är gratis, 

inte begränsar antalet respondenter och inte är tidsbegränsat så detta hade varit ett 

alternativ. Med tanke på att Stenungsunds enkätsystem har många av de funktioner som 

önskades, samt att det på kommunens IT-avdelning fanns goda kunskaper i dessa 

funktioner, valdes till sist detta alternativ för undersökningen. Programmet har också den 

fördelen att det kan presentera stora mängder statistik och samband på ett lätthanterligt 

sätt. 

Kylén skriver att det finns tydliga skillnader mellan pappers- och datorbaserade enkäter. På 

papperet kan den svarande alltid gå tillbaka för att ändra tidigare svar; beroende på valet av 

enkätsystem kan forskaren själv välja om detta ska vara möjligt. Båda metoderna har sina 

fördelar. Många svaranden vill få en överblick över helheten och läser gärna igenom alla 

frågor innan de lämnar sitt svar och kan strunta i att svara om inte den möjligheten ges.29  

I den aktuella webbaserade enkäten valde författarna en version med helhetsöverblick. 

En viktig faktor vid val av enkätssystem var också möjligheten att behandla svaren 

konfidentiellt och anonymt. Anledningarna till detta var flera. Dels ansågs att 

svarsfrekvensen kunde tänkas vara något större om respondenten kan förlita sig på att 

svaret förblir anonymt och dels vågar de förhoppningsvis vara uppriktiga i sina svar. 

Kylén menar vidare att det finns fyra steg för att genomföra en enkät. Först görs ett första 

utkast som testas på två till tre personer. Efter en revidering görs ett första försök där tre 

till fem personer ur aktuell målgrupp svarar på frågorna, här uppskattas till exempel total 

tid för genomförande. Efter ny revidering konstrueras slutversionen i steg tre. Sista steget 

innebär att slutversionen skickas ut och förhoppningsvis kommer tillbaka ifylld. Är de 

svarande tillräckligt motiverade ökar svarsfrekvensen.30  

Inför denna rapport gjordes en första version till enkät som reviderades ett flertal gånger 

efter möten med såväl intern handledare på Högskolan Väst, som extern handledare på 

Stenungsunds kommun. Under enkätens konstruktionstid testade och utvärderade tre 

studenter på Lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst enkätfrågorna. Var och 

en av studenterna fick givna förutsättningar för att prova om enkäten höll måttet. Fyra 

kommuner ombads också agera referensgrupp genom att prova på att fylla i enkäten och 

utvärdera frågorna samt bedöma tidsåtgången för att besvara dessa. Av de fyra 

kommunerna var det två som besvarade enkäten och dessa bedömde tidsåtgången till tre 

minuter, för dåvarande frågor, exklusive eventuella kommentarer. 

                                                 
29 Kylén (2004), s. 57. 
30 Ibid, s. 59. 
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Innan utskick av enkäten hölls en sista genomgång med den externa handledaren på 

Stenungsunds Kommun. 

Frågorna i en enkät kan vara formulerade på många olika sätt. Ejlertsson skriver att språket 

i frågorna bör formuleras efter målgruppen. Frågorna och svarsalternativen ska även vara 

så bra formulerade att dessa inte kan misstolkas.31 Kylén menar att öppna frågor är svåra att 

bearbeta, men samtidigt är den svarande mindre styrd då han eller hon inte måste välja 

mellan alternativ. Öppna frågor ställer också krav på att den som svarar har förmågan att 

svara på ett sätt som den som bearbetar enkäten förstår och kan tolka korrekt. Bundna 

frågor, å andra sidan, ställer stora krav på formuleringen av alternativen. Nackdelen med 

bundna frågor är att den svarande är väldigt styrd. Formuleringen av frågan och 

svarsalternativen kan leda den svarande att svara på ett sätt som ”låter rätt”.32 I den här 

enkäten valdes att endast ha ett fåtal öppna frågor eftersom dessa var avsedda att ställas i 

djupintervjuerna. En av frågorna blev något vid i sin frågeställning, ”Tycker du att du fått 

tillräcklig information beträffande uttrycket ”vidta eller finansiera” från PBL 6:40 innebär i 

praktiken?”. Ordet tillräcklig är subjektivt och frågan är vad som egentligen är tillräckligt? 

Frågan valdes med den formuleringen ändå, just för att ta reda på om tjänstemännen i 

kommunen själva känner sig bekväma med att tolka lagstiftningen. 

Det ska, enligt Kylén, finnas ett följebrev till varje enkät för att öka förtroendet hos de 

svarande och på så sätt också svarsfrekvensen. Uppgifter som bör finnas i följebrevet är: 

undersökningens syfte och vilka som utför den, vilka som är utvalda att svara, hur lång tid 

enkäten tar, hur och vart enkätsvaren lämnas in och hur svaren hanteras. Information om 

när rapporten förväntas vara klar och hur den som svarar kan få tag på den förväntas också 

ingå.33 I den här undersökningen valdes att konstruera ett följebrev där den svarande fick 

den information som han eller hon kunde tänkas vara intresserad av. Följebrevet finns i 

bilaga B. 

2.4.1.2 Bortfall 

Ejlertsson skriver att externt bortfall är när en respondent antingen inte vill eller inte har 

möjlighet att delta i undersökningen. Internt bortfall betyder i sin tur att en person som 

svarat på undersökningen inte besvarat alla frågor i enkäten. En person som inte väljer att 

delta i besvarandet av en enkät, kan aldrig ersättas av någon annan person då varje 

respondent är unik. Ju större det externa bortfallet är, desto osäkrare blir också tolkningen 

av resultatet. Det viktigaste är att forskaren hanterar bortfallet och inte lättvindigt försöker 

hitta bortförklaringar till att undersökningen, trots ett stort bortfall, fortfarande är lika 

pålitlig.34 

Enligt Ejlertsson inkommer de flesta svar från respondenterna redan efter första utskicket, 

men att även den första påminnelsen ofta ökar svarsfrekvensen. Två påminnelser sägs vara 

                                                 
31 Ejlertsson (2005), s. 52-53. 
32 Kylén (2004), s. 61-71. 
33 Ibid, s. 59. 
34 Ejlertsson (2005), s. 26. 
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det optimala. För att minska bortfallet kan slumpmässigt några personer ur gruppen 

respondenter, som inte lämnat sina svar, väljas ut för telefonintervju där forskaren försöker 

få svar på enkätfrågorna på detta sätt istället35. I denna studie planerades att skicka två 

påminnelser, men eftersom snarlika svar var frekvent förekommande ansågs underlaget 

vara tillräckligt representativt redan efter den första påminnelsen. Av Sveriges totalt 290 

kommuner svarade 167 på enkäten. En av enkätens främsta uppgifter var att utgöra 

underlag för att finna intervjurespondenter. Det blev en bra uppslutning av kommuner som 

var positiva till att ställa upp på intervju, men då intervjuerna väl skulle bokas sjönk antalet. 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer utfördes i sju kommuner, detta för att få en djupare förståelse kring enkätsvaren. 

Enkäterna gav svar på hur verkligheten ser ut, åtminstone till en viss del. Meningen med 

intervjuerna var att tränga på djupet och försöka få svar på varför enkätsvaren ser ut som 

de gör. 

Intervjuer gjordes även med fyra branschpersoner. Detta för att dels få reda på bakgrunden 

till den nya exploateringslagstiftningen, men även för att få ta del av deras tolkning av 

begreppet ”att vidta”. 

2.4.2.1 Allmän teori kring konstruktion av intervjuer 

Beträffande intervjumetoder finns det några ledord som bör följas, enligt Annika Lantz 

Intervjumetodik, nämligen krav på reliabilitet och validitet36. Utöver dessa bör en intervju ge 

kunskap som kan överföras på liknande typer av händelser, det vill säga vara allmängiltig.37 

Kylén skriver att det inte finns en fastslagen längd för hur långa intervjuer bör vara, 

däremot menar han att det räcker med en kortare intervju på 5-20 minuter för att tränga 

djupare in i ett begränsat område. För intervjuer längre än 40 minuter hinner den som utför 

intervjun ofta att täcka in flera områden. Ju kortare en intervju är, desto mer strukturerad 

behöver den vara och det är viktigt att den som intervjuar ser till att intervjufrågan blir 

ordentligt besvarad. Om frågorna hade varit enkla att besvara hade de likaväl kunnat 

skickas ut som en skriftlig enkät. Valet från forskarens sida handlar om ifall intervjun ska 

vara öppen eller strukturerad. När en intervjufråga tillåts bli något mer öppen får den 

svarande möjligheten att mer fritt berätta sin syn på saken.38  

En vetenskaplig rapport ska skrivas med kritiska ögon. Lantz anser att det bästa är att gå in 

med en öppen, intresserad inställning för att underlätta speglingen av respondentens 

åsikter. En forskare, som indirekt tagit ställning redan innan intervjuns start, kan lätt 

omtolka respondentens svar till sin egen sanning.  Alltså är det en fördel att vara väl insatt i 

ämnet inför en intervju eftersom engagerade intervjuare har en sökande arbetsmetodik och 

vill finna ”nya sanningar” trots ett kritiskt förhållningssätt. Det är omöjligt att avskaffa sina 

                                                 
35 Ibid, s. 26. 
36 Texten återkommer till begreppen i stycke 2.4.6. 
37 Lantz (2013), s. 15. 
38 Kylén (2004), s. 18-19. 
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förutfattade meningar inför en intervju, men viktigt att pröva dem och söka flera 

vinklingar.  Intervjun ska inte användas som en metod för att söka bekräftelse på att ens 

egen teori stämmer. Intervju, som metod, är ett sätt att spegla hur den intervjuade ser på 

sitt sätt att agera eller tänka kring ett problem. Det som sägs är alltså inte nödvändigtvis lika 

med hur verkligheten faktiskt ser ut.39 

Inför en intervju kan forskaren göra en pilotstudie, helst med deltagare från samma grupp 

som de som senare kommer att intervjuas. Att använda en teoretisk förankring i det som 

avses undersökas är fördelaktigt, eftersom frågeställningarna då bottnar i eftertanke och 

således kan användas för att bygga upp en intervjustrategi. Detta görs för att lättare hantera 

intervjuns behov av styrning och avgränsning. På det viset ges en klarare spegling av vad 

den intervjuade faktiskt menar med sitt svar på frågeställningen och ger forskaren bättre 

möjlighet att nå fram till essensen av sin fråga.40 

Under en intervju analyseras främst det verbala, men även kroppsspråket kan ge viktig 

information för att kunna dra slutsatser kring det studerade ämnet.41 

Det är stor skillnad på en intervju och ett samtal, eftersom en intervju styrs av den som 

intervjuar. Detta tenderar att ge upphov till en skillnad i maktförhållandet mellan forskaren 

och respondenten. I en dialog kan båda parter vara på samma nivå och bidra till var 

samtalet landar.42 

För att få en mer avspänd stämning föreslås att intervjun påbörjas med allmän 

bakgrundsinformation. Dessutom bör intervjufrågorna sedan logiskt hänga samman, för att 

intervjun ska få en röd tråd, så att respondenten förstår vad som efterfrågas. Under 

intervjun bör intervjuledaren kontrollera att det som sagts har uppfattats på rätt sätt, till 

exempel genom att göra en kort sammanfattning av respondentens svar. Att dra en slutsats 

är däremot inte lämpligt. En heltäckande sammanfattning kan dock med fördel göras på 

slutet.43 

2.4.2.2 Intervjuplan 

En del av intervjumetoden kan vara att upprätta en intervjuplan. Där ställs frågor och 

frågeområden upp i den ordning som de är tänkta att ställas. Dessutom antecknas troliga 

svar på frågorna innan, så att det om möjligt finns flera vägar att välja för den fortsatta 

intervjun. Är intervjun av öppen karaktär kan istället stolpar användas där möjliga utgångar 

av samtalet leder åt olika håll. Dessutom planeras hur intervjun ska inledas och hur 

bakgrund och syfte ska behandlas för att väcka engagemang hos respondenten. Det kan 

också vara bra att informera respondenten i fråga om eventuell anonymitet. Med andra ord 

struktureras intervjun upp i en intervjuplan, där alla intervjustegen noggrant planeras.44 

                                                 
39 Lantz (2013), s. 15-18. 
40 Ibid, kap 2, kap 4. 
41 Ibid, s. 21. 
42 Ibid, s. 21-22. 
43 Ibid, s. 72-73. 
44 Ibid, kap. 4. 
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2.4.2.3 Förberedelser inför intervjun 

Det första som gjordes i arbetet med att förbereda intervjuerna var att upprätta en 

intervjuplan. Frågeställningar baserade på enkäten författades med hjälp av både interna 

och externa handledare. Enligt Lantz bör intervjuns tidsramar utformas så att det finns 

utrymme för reflektion och eftertanke45, något som det förbereddes för, även om det var 

svårt att uppskatta hur lång tid en intervju skulle ta att genomföra. En testintervju med 

extern handledare på Stenungsunds kommun gjordes och det bedömdes att en 

kommunintervju inte behövde ta mer än 30 minuter. För att respondenterna inte skulle 

tacka nej till intervju, på grund av tidsbrist, fick de redan vid inbjudan information om att 

intervjun maximalt skulle ta 40 minuter. För branschpersonerna bedömdes tidsåtgången bli 

något längre, med tanke på frågornas karaktär. 

Att arbeta igenom frågorna innan intervjun är viktigt, Lantz skriver att forskaren bör 

reflektera kring syftet med arbetet.46 

Till viss del var intervjuerna med kommuner av öppen karaktär, eftersom förklaringar till 

deras arbetssätt söktes. Några frågor från enkäten ställdes på nytt för att se om svaren 

uppfattats korrekt och om enkätsvaren överensstämde med intervjusvaren. Huvudfokus 

lades dock på att utreda varför kommunerna arbetar på ett visst sätt. 

Inför mötena med branschpersonerna skickades frågorna till kommuner i referensgruppen. 

Dessa inkom sedan med förslag på nya frågeställningar. 

Alla intervjufrågor finns i bilaga C. 

2.4.2.4 Under intervjun 

Lantz menar att empati är en förutsättning för att kunna genomföra en intervju på ett 

professionellt sätt. Detta för att sätta sig in i den intervjuades situation. Val av intervjuplats 

är individuellt, men det kan vara fördelaktigt att forskaren sitter så denne har ögonkontakt 

med respondenten. Det är även ett individuellt val hur störande moment ska hanteras, till 

exempel om mobiltelefonens ljud ska stängas av.47 

Det hör till god sed att intervjuaren inte går längre än vad som krävs för att uppfylla syftet 

med intervjun, eftersom personer som intervjuas lätt kan säga mer än de önskar och senare 

ångra det sagda. En person som intervjuas behöver, som tidigare nämnts, få bekräftelse på 

att det han eller hon säger uppfattats korrekt. Det är i så fall lättare för respondenten att 

känna sig trygg i att delge sin uppfattning kring ett fenomen. Däremot kan privata intressen 

störa fokus på en intervju och bör av den anledningen undvikas. Intervjuaren bör inte 

heller låta sig dras med av sina egna känslor så att denne försöker förändra hur den 

intervjuade ser på saken.48 

                                                 
45 Lantz (2013), s. 95. 
46 Ibid, s.38. 
47 Ibid, s. 22, 96-107. 
48 Ibid. 
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Med tanke på att de personer som intervjuades var tjänstemän inom olika slags 

organisationer, gjordes intervjuerna i stort sett på deras premisser. Det betyder att 

författarna inte hade något inflytande över val av intervjuplats, då dessa oftast genomfördes 

i kontorsmiljö eller konferensrum. 

Eftersom författarna är två till antalet så delades rollerna upp på en som koncentrerade sig 

på att leda intervjun, i fortsättningen kallad för intervjuledare, och en som i första hand 

antecknade. Enklare noteringar fördes även av intervjuledaren. Den som antecknade kunde 

också skjuta in frågeställningar där det behövdes. Ingen bandspelare användes under någon 

av intervjuerna. Anledningen var dels att författarna var två till antalet och därför själva 

kunde föra utförliga anteckningar och dels att de kommunala tjänstemännen blivit lovade 

anonymitet. Värdet av att få sanna och riktiga svar bedömdes högre än möjligheten att 

spela in intervjuerna. 

Under intervjuerna försökte varken intervjuledaren eller den som förde anteckningar att 

leda respondenten åt något håll med frågeformuleringar eller kroppsspråk. Det är dock 

alltid svårt att veta hur en annan människa uppfattar någon annans kroppsspråk och viss 

bekräftelse måste respondenten få för att förstå att intervjuledaren uppfattat svaret på ett 

korrekt sätt. 

I fem av de totalt sju kommunintervjuerna utfördes intervjun på plats hos respektive 

kommun. De övriga två hölls via telefon. Det betyder att de kommunala tjänstemännen 

sannolikt befann sig på en trygg plats där de är vana att vistas. Intervjuerna tog 20-40 

minuter att genomföra, bland annat beroende på tjänstemannens kunskaper kring LOU 

och den nya lagstiftningen. Precis som förklarades ovan användes inga bandspelare eller 

dylikt eftersom tjänstemännen var lovade anonymitet och att en bandspelare därför hade 

kunnat inverka negativt på respondenterna. Enkätfrågorna utgjorde grunden för 

intervjufrågorna, även om intervjuerna var menade att tränga mer in på djupet för att finna 

en förklaring till varför kommunerna väljer att agera på ett visst sätt. Intervjufrågorna 

återfinns i bilaga A. På plats anpassades frågorna efter respektive tjänstemans kunskaper. 

En fråga som i upprepade fall fick läggas åt sidan var den om LOU och hur kommunens 

upphandlingsförfarande fungerar, då tjänstemännen på mark- och 

exploateringsavdelningen (eller motsvarande) inte hade tillräckliga kunskaper för att besvara 

dem. I ett fall fick vi prata med annan tjänsteman ansvarig för kommunens LOU-

upphandlingar som fyllde igen dessa luckor. Kommunintervjuerna styrdes med andra ord 

till stor del av enkätfrågorna, men det fanns också tid för spontana ämnen som dök upp 

under intervjuns gång. 

Intervjuer med branschpersonerna Ivar Frostenson, Thomas Kalbro och Olof Moberg 

utfördes på respektive persons arbetsplats, antingen i avskilt utrymme på avdelningen eller 

på kontorsrum. Det tog cirka 60 minuter att genomföra intervjuerna. Intervju med Robert 

Ågren utfördes på telefon och varade i cirka 90 minuter. Inte heller här användes 

bandspelare, eftersom det finns en möjlighet att denna skulle ha kunnat inverka negativt på 

respondenten. Frågorna anpassades på förhand efter respektive branschpersons 
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ämnesområde, intervjufrågorna återfinns i bilaga A. Respondenterna tilläts svara fritt på de 

frågor som ställdes, vilket gjorde att intervjuerna blev mer som samtal. Beroende på 

respondenternas svar hade ett flertal vägar genom intervjuerna på förhand tänkts ut. 

Intervjuerna hamnade ett flertal gånger utanför de tänkta vägarna så att nya frågor och 

följdfrågor fick tänkas ut på vägen. 

2.4.3 Sammanställning av material 

Resultat är det som beskriver det som framkommer i och med datainsamlingen. Det kan 

vara svar på intervjufrågor eller andra typer av data. Datan talar aldrig för sig själv utan 

måste tolkas. Med andra ord måste datan ordnas beroende på forskningens inriktning.49 I 

en kvalitativ undersökning vill forskaren förstå det bakomliggande fenomenet i en viss 

kontext. Forskaren vet inte heller på förhand, vilka slutsatser som kan komma att dras. Det 

är till exempel utifrån vad som kommer fram på en intervju, som det skapas förenklade 

modeller av verkligheten. Det hela handlar alltså om att försöka finna svar på hur ett 

fenomen ter sig. En kvalitativ undersökning innehåller således inslag av såväl beskrivning 

som analys av fenomenet som undersöks.50 

Kodning av materialet kan göras för att ge olika dimensioner, med andra ord så 

kategoriseras och grupperas olika uppfattningar in under en och samma kod. Detta för att 

kunna göra dessa jämförbara med varandra. Det är viktigt att inte tappa sammanhanget när 

kodningen utförs, till exempel behöver en datareduktion göras så att information som inte 

berör studien sållas bort.51 Då forskningen inriktar sig på att undersöka ett okänt fenomen 

sammanställs ofta resultatet i löpande text. Datan förs här fram i något slags mönster eller 

iakttagelser. Intervjuernas innehåll kan också bestå av en del citat för att få läsaren att förstå 

frågan på djupet.52 Vid en analys av öppna frågor bör hänsyn tas till att de inte ger en 

heltäckande bild över hur den verkliga fördelningen ser ut bland de svarande. Bilden kan bli 

skev eftersom det krävs en egen formulering av ett svar och det är vanligt med en låg 

svarsfrekvens på den här typen av frågor. Enligt Ejlertsson bör den här typen av svar ses 

som tilläggsinformation.53 

För kvalitativa variabler är det vanligt att använda cirkeldiagram. Den här typen av 

redovisningsätt fungerar bäst då kategorierna är få. Diagram ska i sig själva vara så tydliga 

att de kan avläsas självständigt utan hjälp av rapporttext.54 

Efter varje intervju gjordes en sammanfattning av vad respondenten uttryckt. Beträffande 

djupintervjuerna med kommunerna så anonymiserades svaren för att inte avslöja källan, 

vilket kan inträffa om direkta citat används eller om invånarantalet röjs. 

                                                 
49 Lantz (2013), s.133-134; Rosengren & Arvidson (2002), s.30-31. 
50 Lantz (2013), s. 135-136. 
51 Ibid, s. 148. 
52 Rosengren & Arvidson (2002), s.31. 
53 Ejlertsson (2014), s.121. 
54 Ibid, s.138-142. 
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På frågan om hur kommunens arbetssätt såg ut innan 1 januari 2015 angavs ingen tidsgräns 

bakåt, vilket gjorde att kommunerna kunde tolka frågan på olika sätt. När djupintervjuerna 

genomfördes uppmärksammades att flera av kommunerna hade angivit svar som inte 

längre var aktuella, till exempel arbetssätt som byttes för 10 år sedan. Av den anledningen 

föll idén med gruppindelningar baserat på kommunernas nuvarande och kommande 

arbetssätt. Intervjuerna får istället ses som exempel på hur olika kommuner arbetar. 

Intervjuer har sammanställts så objektivt som möjligt och de slutsatser som dras samt 

resonemang som förs baseras på det insamlade materialet. 

Enkäten har sammanställts och redovisas antingen i form av cirkeldiagram med förklarande 

text eller i löpande text med textkommentarer som kommunerna lämnat. Bland 

kommentarerna har ett urval av dessa gjorts. I urvalet är det i huvudsak 

dubbelkommentarer som har rensats bort eller skrivits ihop till en kommentar. 

2.4.4 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet har gett ut en rapport kring forskningsetiska principer som gäller för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I rapporten finns fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.55 

Informationskravet handlar om att den svarande ska informeras om undersökningens syfte 

samt övriga villkor för deltagandet. Samtyckeskravet innebär att deltagaren frivilligt beslutar 

om deltagande i undersökningen. Det är denne, inte forskaren, som bestämmer 

förutsättningarna för sitt deltagande, vilket också när som helst kan avbrytas. Om en 

deltagare väljer att avbryta sin medverkan, ska inte forskaren försöka påverka detta beslut. 

Konfidentialitetskravet handlar om en säker förvaring av de personuppgifter och andra 

uppgifter kring deltagarna som samlas in. Gäller undersökningen känsliga uppgifter bör 

exempelvis tystnadsplikt föreligga. Uppgifterna ska tas om hand på ett sådant sätt att 

deltagande personer inte kan identifieras av utomstående. Det fjärde kravet, 

nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna enbart får brukas för forskarens 

specifika forskningsändamål.56 

Förutom de fyra kraven lämnar Vetenskapsrådet också ett par rekommendationer till 

forskare. Uppgiftslämnare bör ges möjlighet att ta del av rapporten innan den offentliggörs, 

om särskilt känslig information har lämnats. Dessutom bör deltagarna ges möjligheten att 

få ta del av den färdiga rapporten då den publiceras.57  

Denna kartläggning över hur Sveriges kommuner hanterar anläggandet av allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap, vid genomförandet av en detaljplan på privat exploatörs 

mark, bedömdes inte medföra att några känsliga uppgifter läcks. 

                                                 
55 Vetenskapsrådet (1990), s. 6. 
56 Ibid, s. 6-14. 
57 Ibid, s. 15. 
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För dokument upprättade på myndighet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

(OSL), vilket innebär att kommunernas exploateringsavtal blir offentliga handlingar då de 

upprättats. Trots det har författarna valt att inte nämna några kommuner eller tjänstemän 

med namn i rapporten. Syftet med arbetet är inte att peka ut enskilda kommuner eller 

tjänstemän och deras arbetssätt. 

2.4.5 Källor 

I den här rapporten finns flera olika typer av källor. Några av dem är rättskällor av olika 

slag, andra är publikationer som myndigheter har givit ut och andra är tryckt litteratur. Med 

tanke på att det finns få relevanta avhandlingar att tillgå i ämnet har istället andra källor fått 

väljas, någonting författarna varit väl medvetna om. Författarna har noga övervägt, och 

kritiskt granskat, valet av varje bok och dokument som återfinns i litteraturlistan på slutet. 

2.4.5.1 Något om rättskällor 

Då lösningen på ett juridiskt problem ska redas ut har den skrivna lagen en särställning. 

Finns svaret direkt i lagtexten finns det ingen anledning att gå längre. Det finns en inbördes 

hierarki mellan lagarna, detta återkommer i stycke 3.1. Nilsson menar att nästa rättskälla i 

ordningen är prejudikat, om sådana finns. Ett rättsavgörande från högre instans, där en 

tolkning av en lagparagraf görs, torde vara giltig även i andra liknande fall. Enligt 

traditionell uppfattning är det dock förarbetena som är den andra rättskällan i hierarkin. I 

förarbetena framgår lagens syfte, denna återfinns främst i propositionen. Av förarbetena 

framgår ofta också typfall, det vill säga hur lagen är tänkt att tillämpas i några fall. 

Dessutom kan det ofta utläsas i förarbetena om en fråga lämnats oreglerad av en anledning, 

om frågan ska omfattas av annan bestämmelse eller om den utelämnats av misstag.58 

Ytterligare en rättskälla är doktrinen, vilket är detsamma som ett rättsvetenskapligt arbete. I 

denna kategori av rättskällor är det den juridiska logiken och argumentationen som är det 

mest vitala, samt att källorna hanteras på ett öppet sätt. Även om vissa rättsvetenskapsmän 

har ett högt anseende inom sitt område och deras ord ofta väger tungt så bör forskaren se 

längre än till namnet. Att författaren har en professorstitel betyder inte att tolkningen som 

gjorts är den rätta.59 

2.4.6 Undersökningskvalitet 

Hur vet forskaren om svaren som fås in är tillförlitliga? Är de framkomna resultaten 

korrekta? Dessa frågor är enligt Ejlertsson sådana som alltid uppstår då 

enkätundersökningar har genomförts. Om formulären författats felaktigt, fel personer fått 

dem tilldelade eller om svarsfrekvensen är låg, uppstår frågan huruvida svaren 

överhuvudtaget går att använda.60 

                                                 
58 Nilsson (2011), s. 37-42. 
59 Ibid, s. 42-43. 
60 Ejlertsson (2005), s. 99. 
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Enligt Ejlertsson finns två begrepp som används i olika undersökningar; validitet och 

reliabilitet, vilka båda beskriver säkerheten av studien. Validiteten är ett mått på hur väl en 

enkätfråga mäter det som den är avsedd att mäta. Reliabilitet, å andra sidan, påvisar om det 

framkommer samma svar i motsvarande undersökningar. När validiteten och reliabiliteten 

ska uppskattas är det mycket som spelar roll; bland annat svarsfrekvensen och det urval 

som har gjorts. Frågor kan vara väl formulerade, men ändå är det få i urvalsgruppen som 

besvarar dem. Ett högt bortfall, liksom ett felaktigt urval, betyder att resultaten inte kan 

generaliseras. Har fel personer svarat på frågorna kan inga korrekta slutsatser dras.61 

För att åstadkomma en hög validitet, bör formuleringen av frågorna vara sådan att dessa 

mäter det som avses. Om en undersökning ska mäta hur många läkarbesök en patient har 

gjort vid en speciell vårdcentral under den senaste tiden, kan frågan till exempel inte vara 

hur många besök på vårdcentralen som gjorts. Ett besök på vårdcentralen behöver inte vara ett 

besök till just läkaren, det kan lika gärna vara till en sjukgymnast eller en sköterska. Viktigt 

att minnas är att validering av en fråga inte innebär att frågeformuläret i sig bedöms, utan 

istället bedöms frågorna i relation till syftet med studien.62 

Reliabiliteten kräver att frågorna formuleras korrekt och med eftertanke, annars kan 

slumpvariationen i svaret på frågan bli stor och reliabiliteten i sin tur liten. Om 

undersökningen gjordes om skulle den med andra ord inte ge samma svar. Reliabiliteten 

kan till exempel prövas genom att testpersonerna får besvara några av frågorna i enkäten på 

nytt efter ett litet tag. Svarar de på samma vis som förra gången så är reliabiliteten hög. Det 

betyder att den nya frågan inte får skickas ut för snabbt efter att svaret inkommit eftersom 

testpersonen då kanske minns sitt tidigare svar och inte tänker efter på nytt.63 

Felkällor i denna rapport är bland annat om ”rätt” person har svarat, det vill säga en person 

som är insatt i mark- och exploateringsfrågorna. Kopplat till yrkestiteln som angivits görs 

tolkningen att en viss osäkerhet föreligger. 

För att rapporten ska vara en objektiv produkt har författarna kontinuerligt reflekterat över 

sitt förhållningssätt för att återge en korrekt bild av verkligheten. 

Den här rapporten ger en bild av hur anläggandet av allmän plats går till i några av Sveriges 

kommuner. Svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 57 %. Bland svaren valdes ett antal 

kommuner ut för djupintervjuer, även om alla inte valde att medverka. Eftersom rapporten 

inte har ett heltäckande underlag kan inte heller de resultat och slutsatser som dras här 

sägas vara av allmängiltig karaktär. 

                                                 
61 Ibid, s. 99-100. 
62 Ibid, s. 100-101. 
63 Ibid, s. 102-103. 
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3 Teori  

Nedan redovisas den aktuella lagstiftning som berör upprättande av exploateringsavtal. 

Först redovisas övergripande nationell och europeisk lagstiftning och den hierarki som 

gäller dem emellan. Därefter redogörs för de lagar, svenska som europeiska, som inverkar 

på upprättandet av ett exploateringsavtal. Även rättsfall som haft betydelse inom området 

tas upp. Sedan behandlas bakgrunden till och införandet av den nya lagstiftningen kring 

exploateringsavtal. Mest fokus läggs på paragraf 6:40 i PBL. Här redovisas också hur två 

forskare på KTH ser på begreppet ”att vidta”. Slutligen redogörs för hur den nya 

lagstiftningen är förenlig med EU-lagstiftningen enligt förarbetena. 

3.1 Regelhierarki 

Det finns ett antal olika regelverk i Sverige. Överst finns EU som ger ut EU-direktiv och 

EU-förordningar. EU-direktiven implementeras i medlemsländernas nationella lagstiftning 

medan EU-förordningarna blir direkt gällande gentemot medlemsstaterna. Nationell 

lagstiftning i ett medlemsland, som strider mot en EU-förordning, gäller inte.64 

Den nationella lagstiftningen i Sverige består av grundlagar, övriga lagar, förordningar, 

föreskrifter och allmänna råd. Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen, 

successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen. Inga 

andra lagar som instiftas i Sverige får strida mot någon av de fyra grundlagarna. Övriga 

lagar i Sverige stiftas av riksdagen. Förordningar beslutas av regeringen. Ofta används 

förordningar för att förtydliga andra lagar. Regeringen måste ha ett bemyndigande ifrån 

riksdagen, om förordningen innebär att ett område som redan är reglerat i lag, ska 

detaljeras. Föreskrifter ges i sin tur ut av myndigheter i Sverige, som fått bemyndigande att 

göra detta genom en förordning. Allmänna råd är inte bindande på samma sätt som annan 

lagstiftning i Sverige. Dessa får myndigheter ge ut, utan bemyndigande i någon förordning 

och här ger de sin tolkning av lagar, förordningar eller föreskrifter samt hur dessa kan eller 

bör uppfyllas. Ett allmänt råd är inte obligatoriskt att följa, men om annan lösning tillämpas 

ansvarar personen själv för att den bindande lagstiftningen följs.65 

3.2 Så går lagstiftningen till i Sverige 

Lagstiftningskedjan i Sverige börjar med att någon tar initiativ till en ny lagstiftning. Det 

kan vara en motion från en riksdagsledamot, men också förslag ifrån regeringen eller 

myndigheter. Även allmänheten har möjlighet att komma med förslag till ny lagstiftning.66 

När initiativ till ny lagstiftning har tagits tillsätts en utredning vilken kan göras på olika sätt. 

Det vanligaste är att resultatet av utredningen redovisas i ett (ibland flera) betänkanden. 

                                                 
64 Boverket (2014). 
65 Ibid. 
66 Nilsson (2011), s.31. 
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Betänkandena publiceras i Statens offentliga utredningar (SOU)67. I nästa steg skickas 

utredningen ut på remiss till ett antal remissinstanser. Remissinstanserna kan vara 

myndigheter eller intresseorganisationer, men vem som helst kan ha åsikter kring 

utredningen. Efter remissinstansernas svar bearbetas förslaget av ett departement för att 

sedan skickas till lagrådet. I sin tur kontrollerar lagrådet hur förslaget står sig i förhållande 

till grundlagarna och EU-rätten. Lagrådet kan också komma med synpunkter kring 

formuleringar av lagtext. Deras yttrande brukar biläggas propositionen, som är nästa steg i 

kedjan. Efter lagrådets synpunkter omarbetar departementet förslaget på nytt där resultatet 

blir en proposition. Regeringen behöver inte ta hänsyn till lagrådets påpekanden, inte ens 

om det anges att förslaget strider mot en grundlag. Riksdagen skickar sedan propositionen 

till ett (eller flera) utskott som kan föreslå ändringar. Propositionen behandlas ibland 

tillsammans med motioner som hänger samman med denna. Resultatet blir ett 

utskottsbetänkande. I sista steget röstar riksdagen om att anta de lagförslag som 

presenterats i propositionen.68 

3.3 Kommunens förvaltning 

Alla Sveriges kommuner lyder under ett flertal olika lagar, som reglerar de olika varianterna 

av myndighetsutövning som bedrivs. I regeringsformen står att en kommun inte får 

överlåta myndighetsutövning om inte annat uttrycks i lag69. En av de allmänna lagar som 

reglerar kommunernas verksamhet är kommunallagen (1991:900) (KL) och även i denna 

lag tas frågan om myndighetsutövning upp: 

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. 

   Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 

nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas 

med stöd av denna bestämmelse.[…]70    

I KL regleras även hur kommunen ska sköta den ekonomiska förvaltningen. Kommunerna 

”[…]ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet […]”71 och ”[…]förvalta sina 

medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan 

tillgodoses”72. Dessutom får inriktat stöd till enskilda näringsidkare enbart lämnas ”[…]om 

det finns synnerliga skäl för det”73. 

                                                 
 
68 Nilsson (2011), s.31-32. 
69 RF 12:4 
70 KL 3:16 
71 KL 8:1 
72 KL 8:2 
73 KL 2:8 
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3.4 Lagar som berör upprättande av exploateringsavtal  

Nedan följer ett antal lagar som reglerar upprättande av exploateringsavtal. Redogörelsen är 

på intet sätt heltäckande, men ger en bild av vilka slags lagar som berör avtalsskrivandet. 

3.4.1 Gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt 

Tidigare saknades lagstiftning som direkt reglerade exploateringsavtalens utformning. 

Ulfvarson Östlund skriver att exploateringsgenomförandet berörs ”[…] av de lagregler som 

reglerar exploatering av bebyggelse, avtal och kommunen”74. En skiljelinje brukar normalt 

dras mellan offentlig rätt och civilrätt. När det gäller upprättande av ett exploateringsavtal 

möter lagstiftningarna varandra i ett slags gränsland. Ett exploateringsavtal är ett 

civilrättsligt avtal med offentligrättsliga inslag. Det är alltså ett antal olika lagar som indirekt 

reglerar exploateringsavtalens utformning. Bland de viktigaste kan nämnas: 

 Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) 

 Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 

 Jordabalken (1970:994) (JB) 

 Fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL) 

 Anläggningslagen (1973:1149) (AL) 

 Kommunallagen (1991:900) (KL) 

Avtalen reglerar många gånger sådana saker som kommunen annars kan tvinga exploatören 

att utföra genom aktuell lagstiftning.75 

Ytterligare en grund för det civilrättsliga avtalet är lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), som reglerar när avtal anses 

bindande. Det finns få domstolsärenden som behandlat frågan kring exploateringsavtal i 

Sverige. Ett av de få avgöranden som finns från Högsta domstolen (HD) ansåg ”[…] att 

kommunen i det målet utövat rättstridigt tvång enligt avtalslagen”76. Slutsatsen som kan 

dras är att exploateringsavtalen alltså gäller även civilrättsligt.77 

3.4.2 Offentlig upphandling 

I följande stycke redogörs översiktligt för EU:s upphandlingslagar och hur Sveriges 

applicering av dessa ser ut. Dessutom summeras Ascoli Piceno-målet där nationen Italien 

blev fälld av EU-kommissionen för att ha brutit mot europeisk gällande 

upphandlingslagstiftning. 

                                                 
74 Ulfvarson Östlund (2002), s.7. 
75 Ibid, kap. 3. 
76 Ibid, s.61. 
77 Ibid, kap. 3. 
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3.4.2.1 Upphandlingsreglerna i EU 

Av den handel som genomförs globalt, genomförs cirka 20 % via ett offentligt 

upphandlingsförfarande. Det finns med andra ord ett stort ekonomiskt intresse ur EU:s 

perspektiv att reglera området. Att den interna handeln inom unionen fungerar optimalt är 

ett primärt mål för EU.78 

Upphandlingslagstiftningen för EU-länderna utges som EU-direktiv, där det första utkom 

1971. Det betyder, som tidigare nämnts, att medlemsländerna ska implementera direktivet i 

nationell lagstiftning. Med andra ord liknar upphandlingsförfarandena i medlemsländerna 

till stor del varandra även om direktiven tolkas nationellt.79 

Det finns tre artiklar i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF), som 

också kan kallas för EU:s grundlag, som ligger till grund för upphandlingslagstiftningen. 

Det första är artikel 28 som handlar om fri rörlighet för handel med varor. Principen 

innebär att inom EU:s område ska varor fritt kunna cirkulera. Den andra artikeln är 

nummer 49 och handlar om etableringsfrihet. Likartade regler ska finnas, för ekonomisk 

verksamhet, i medlemsländerna. Det ska inte få finnas någon nationalitetsdiskriminering. 

Den tredje, artikel 56, handlar om friheten att tillhandahålla tjänster vilket innebär att 

leverantörer fritt ska kunna verka över gränserna.80 

EU:s artiklar om fri rörlighet har även genererat allmänna rättsprinciper. Principerna har i 

sin tur inte alltid nödvändigtvis samma innebörd inom alla rättsområden, så praxis är 

väsentligt att studera. För området offentlig upphandling är de mest väsentliga allmänna 

rättsprinciperna: 

 Likabehandlingsprincipen: Leverantörer ska behandlas på likvärdigt sätt. 

Särbehandling är inte tillåten. 

 Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet: Leverantörer från olika 

geografiska områden ska behandlas likvärdigt. 

 Proportionalitetsprincipen: De krav som ställs vid upphandlingen måste ha ett 

rimligt samband med beställningen och dess syfte. 

 Principen om öppenhet: Alla anbudsgivare måste få samma förutsättningar inför en 

anbudslämning. Tillräcklig och samma information ska lämnas till alla. Detsamma 

gäller hur bedömningen av anbuden går till. 

 Principen om ömsesidigt erkännande: Certifikat eller dylikt som är utfärdat i annat 

europeiskt land i unionen ska ha samma bärkraft inom hela området. 

De fem rättsprinciperna är även implementerade i svensk upphandlingslagstiftning.81 

                                                 
78 Werling (2012), s. 10. 
79 Ibid. 
80 Ibid, s. 10-11. 
81 Sundstrand (2013), s. 26-27. 
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Röster från miljörörelsen har höjts för att de ekonomiska vinsterna, i och med 

upphandlingsdirektiven och artiklarna, står över de nackdelar som den fria rörligheten 

innebär för miljön. För att föra upp de ekologiska frågorna på dagordningen har EU infört 

miljöfrågor i artiklar i FEUF. Bland annat medges i artikel 36 ett undantag för den fria 

rörligheten, med skydd för människors hälsa och miljön.82 

Praxis för upphandlingsdirektiven skapas av EU-domstolen, när domar i 

upphandlingsärenden avgörs. Rättspraxis har också varit avgörande för förändringar både i 

EU-direktiv och nationell lagstiftning inom upphandlingsområdet. Det är EU-

kommissionen som övervakar medlemsländernas implementering av direktiven. Om 

kommissionen inte anser att direktiven tolkas på det sätt som är avsett, är det de som 

startar och driver en rättsprocess mot medlemslandet.83 

3.4.2.2 De svenska upphandlingslagarna 

Att reglera hur statens finanser ska användas är ingenting nytt, även på Gustav Vasas tid 

fanns regler för hur statliga inköp skulle genomföras. Under 1900-talet har svensk 

upphandlingslagstiftning uppdaterats och ändrats ett flertal gånger. De nuvarande svenska 

upphandlingslagarna har tillkommit på grund av Sveriges medlemskap i EU. EU:s och 

Europeiska Frihandelssammanslutningens (EFTA:s) samarbetsavtal, EES-avtalet, skrevs 

under 1992. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 1994, men 

ersattes av en ny lag med samma namn (2007:1092) 1 januari 2008. I och med 

rättsmedelsdirektiven84 som gäller för EU-medlemsländerna, vilka infördes 2010, 

förändrades lagen återigen till stor del.85 

Werling skriver att det finns flera offentliga upphandlingslagar som reglerar inköp från till 

exempel svenska myndigheter och kommuner. Tre av dessa lagar utgör grunden för den 

svenska upphandlingslagstiftningen: lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lag 

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF) och lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

Generellt kan sägas att upphandlande myndigheter följer LOU och upphandlande enheter 

LUF. Majoriteten av upphandlingarna som görs följer LOU. Grundprincipen är dock att 

alla myndigheter och enheter måste efterleva konkurrensutsättningen och använda sig av 

upphandlingslagarna. Det är inte tillåtet att dela upp ett köp värdemässigt eller att dela upp 

det på underavdelningar för att slippa genomföra en upphandling.86 

Det är av central betydelse att anbudsgivarna behandlas likvärdigt, det vill säga att 

upphandlingsförfarandet är transparent. I förfrågningsunderlaget ska det framgå hur den 

upphandlande enheten bedömer inkomna anbud. ”Den upphandlande enheten ska anta det 

anbud som har lägst anbudspris eller det som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med 

                                                 
82 Werling (2012), s. 11. 
83 Ibid. 
84 Med rättsmedelsdirektiven menas de sanktioner som finns för en anbudsgivare att hävda sin rätt då denne 
vill begära överprövning med mera, från Sundstrand (2013), s.217. 
85 Werling, s. 9-10. 
86 Ibid, s. 8. 
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hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftskostnader, funktion och 

miljöpåverkan.”87 Ett anbud kan inte väljas bort enbart för att priset verkar för lågt, utan 

det kräver också att anbudsgivaren inte gett ett fullgott skriftligt svar på hur kalkylen går 

ihop.88 

Beroende på tjänsten eller varans värde finns det olika regler för hur ett 

upphandlingsförfarande ska gå till. Var gränsen går avgörs av tröskelvärdena.89 Överskrids 

gränsen för tröskelvärdena ska en annons sättas in i Tender Electronic Daily (TED) som är 

EU:s upphandlingsdatabas.90 Enligt SKL bestämdes nya tröskelvärden för LOU 1 januari 

2014. För varor och tjänster för kommun gäller tröskelvärdet 1 806 427 SEK medan 

tröskelvärdet för byggentreprenader är 45 256 666 SEK.91 

I Sverige finns det även regler för hur upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena ska 

gå till. Dessa regler gäller enbart nationellt. Förfarandet kallas förenklad upphandling.92 För 

upphandlingar under tröskelvärdet räcker det med en annons i en nationell databas93. 

Ibland kan den upphandlande myndigheten göra en direktupphandling, vilket enligt LOU 

är ”[…]en upphandling utan krav på anbud i viss form”94. Beloppsgränsen för en 

direktupphandling var vid ingången av 2014 för LOU-upphandlingar 270 964 SEK95, men 

gränsen ändrades 1 juli 2014 till 505 800 SEK.96 Sundstrand menar att en 

direktupphandling kan ske antingen då upphandlingsbeloppet är lågt eller då synnerliga skäl 

föreligger. En direktupphandling är inte detsamma som att en myndighet direkt sluter avtal 

med ett företag och ”principerna om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, 

öppenhet och ömsesidigt erkännande gäller även vid direktupphandling”97. Myndigheten 

bör således även vid direktupphandling begära in offertunderlag från flera företag. Vidare 

anger Sundstrand att: ”Direktupphandling med stöd av synnerliga skäl är ett undantag från 

huvudregeln att alla upphandlingar ska offentliggöras genom annonsering. Det anges dock 

inte i lagstiftningen vad som avses med synnerliga skäl”98. Werling menar i sin tur att det 

”med synnerliga skäl avses framför allt synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda 

omständigheter som den upphandlande myndigheten […] inte själv kunnat påverka, förutse 

eller råda över”99. Enheter har också direktupphandlat i sådana fall där anbud inte har 

inkommit eller där inkomna anbud inte uppfyller de uppställda kraven100. 

                                                 
87 Lindquist (2011), s.423 
88 Ibid, s.423 
89 Werling (2012), s. 8. 
90 Licitio (2012). 
91 SKL (2014). 
92 Lindquist (2011), s.424-425. 
93 Licitio (2012). 
94 LOU 2:23. 
95 SKL (2014). 
96 Riksdagen(2014). 
97 Sundstrand (2013), s. 142. 
98 Ibid, s. 143. 
99 Werling (2012), s. 110. 
100 Ibid. 
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En upphandlingsskadeavgift trädde i kraft den 15 juli 2010 och finns implementerad i 

LOU:s 17:e kapitel. Upphandlingsavgiften ska lägst uppgå till ”[…] 10 000 kronor och 

högst 10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet”101. 

KKV skriver att syftet med upphandlingsskadeavgiften ”[…] är att säkerställa att 

upphandlingsreglerna iakttas och att skattemedlen används på ett korrekt sätt”102. 

En anbudsgivare som anser att upphandlingsförfarandet gått till på felaktigt sätt kan föra 

talan i allmän domstol. Det är dock den skadelidande som måste bevisa att verksamheten 

på något sätt skadats. Att bevisa den förlust som ett uteblivit kontrakt inneburit är dock 

ingen lätt sak. Dessutom ska den skadelidande visa att kontraktet hade blivit deras om 

anbudsförfarandet hade gjort på ett korrekt sätt.103 

3.4.2.3 Ascoli Piceno-målet 

Werling beskriver avgörandet gentemot Italien där ett anläggande av motorväg hade 

upphandlats. Då motorvägen behövde förlängas ytterligare direkttilldelades arbetet till 

samma entreprenör. Anledningen till direkttilldelningen ansåg Italien var att det var enklare 

att samma entreprenör skötte hela anläggandet. EU-kommissionen i sin tur ansåg att 

arbetet borde ha upphandlats. Undantag av den här typen får bara göras om upphandlande 

myndighet kan visa att det enbart är möjligt att en enda entreprenör kan utföra 

anläggningen. Det räcker inte att arbetet är komplicerat, måste samordnas eller är särskilt 

svårt att utföra, för att det ska vara möjligt att direkttilldela det till en speciell leverantör.104 

I sammanfattningen för avgörandet står också att undantagen ska tolkas restriktivt och att 

den som åberopar motiv för undantag också har bevisbördan.105 

3.4.3 EU:s konkurrensregler 

Enligt Lindquist gäller, som grundregel inom EU, att fri konkurrensutsättning råder inom 

näringslivet. Det innebär att ”[…] kapital, varor och tjänster ska kunna röras fritt på denna 

marknad”106. Konkurrensreglerna finns till för att reglera handeln på den gemensamma 

marknaden genom regler för näringslivet. Reglerna syftar också till att förhindra att stater 

och nationella myndigheter snedvrider konkurrensen.107 

Målet att ha en öppen, inre europeisk marknad i unionen har med andra ord stor betydelse 

även för nationell lagstiftning. I Sverige är det, som sagt, främst LOU och LUF som tydligt 

influerats av EU-rätten.108 

I detta stycke ges en beskrivning av EU:s konkurrensregler och sambandet mellan dessa 

och de offentliga upphandlingslagarna. Dessutom redogörs för La Scala-domen. 

                                                 
101 LOU 17:4. 
102 KKV (2012). 
103 Lindquist (2011), s.428. 
104 Werling, (2012), s. 78. 
105 Domstolens dom - Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. Mål C-57/94. 
106 Lindquist (2011), s.411. 
107 Ibid. 
108 Ibid, s.412. 
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3.4.3.1 Konkurrensregler för företag 

Konkurrensregler för företag finns i artikel 101-106109 i EG-fördraget. Även en stat, eller 

myndighet verksam inom unionen, räknas som företag om det bedriver verksamhet av 

ekonomisk art. Det gäller även om verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. 

Myndighetsutövning faller dock inte in under kategorin.110 

Enligt konkurrensreglerna för företag gäller bland annat förbud mot att företag tecknar 

sådana avtal sinsemellan ”[…] som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har 

till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 

gemensamma marknaden”111. 

Ett företag får inte heller missbruka sin dominerande ställning genom att till exempel ta ut 

oskäliga priser. Denna regel torde dock inte behöva vara tillämpbar, för majoriteten av de 

kommunala verksamheterna, eftersom den dominerande ställningen inte sträcker sig längre 

än det lokala området. Dock finns det kommunala företag som har en längre räckvidd, till 

exempel via hamnar och flygplatser.112 

Bland annat finns en svensk tolkning av dessa konkurrensregler i konkurrenslagen 

(2008:579). 

3.4.3.2 Statsstödsregler 

Artikel 107-109 EG113 reglerar statligt stöd. I artikel 107 står inledningsvis: 

Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med 

hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida 

konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 

inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.114 

Enligt Madell & Lundberg behöver ett statligt stöd inte innebära direkt ekonomiskt 

gynnande. Ett statligt stöd kan även bestå av olika sorters bidrag eller borgensåtaganden. 

Det kan också vara räntor, försäljningar eller hyra under marknadsvärde eller andra 

avgiftslättnader av olika slag. Avgörande för om det rör sig om ett statligt stöd är om 

medlen kommer ifrån en offentlig kassa.115 

Innan ett gynnande av enskild, som kan påverka konkurrensen och handeln i 

medlemsländerna, görs ska en anmälan från medlemslandet göras till EU-kommissionen 

som bedömer varje enskilt fall. Ett otillåtet statsstöd kan anmälas av vem som helst. Om 

det slås fast att ett otillåtet gynnande har gjorts, är tanken att företaget blir skyldig att till 

                                                 
109 f.d. Artikel 81-86. 
110 Lindquist (2011), s. 411. 
111 Ibid, s.411-412. 
112 Ibid, s.412. 
113 f.d. Artikel 87-89. 
114 EUR-Lex (2012). 
115 Madell & Lundberg (2008), s. 29-30. 
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säljaren erlägga mellanskillnaden mellan erlagt belopp och marknadsvärde. Säljaren däremot 

blir sällan ersättningsskyldig.116 Försumbart stöd117 behöver inte anmälas.118 

Lindquist skriver dock att det finns undantagsfall. Det är till exempel möjligt att ”[…] ge 

stöd till enskilda konsumenter och att ge stöd för att avhjälpa skador som har orsakats av 

naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser”119. Även inriktat stöd till områden där 

levnadsstandarden är lägre än genomsnittet eller där arbetslösheten är hög är tillåtet.120 

Den svenska tillämpningen av statsstödsreglerna finns i lag (2013:388) om tillämpning av 

Europeiska Unionens statsstödsregler. Planerat stöd från kommuner måste anmälas till 

regeringen.121 

3.4.3.3 Samband mellan statsstödsregler och de offentliga 
upphandlingsreglerna 

Kortfattat kan sägas, enligt Madell & Lundberg, att statsstödsreglerna generellt reglerar hur 

en myndighet ska agera, som investerare eller kreditgivare, medan upphandlingsreglerna 

istället hanterar hur myndigheten ska agera vid beställning av varor och tjänster. Dessa två 

lagstiftningar kan dock tangera varandra. Detta kan exempelvis ske då en kommun i ett 

exploateringsavtal avtalar med och direktupphandlar en byggentreprenad av den exploatör 

som redan är verksam i området. Ett överklagningsförfarande kan i ett sådant fall försvåras 

av andra omständigheter, såsom att formkrav för giltiga avtal är uppfyllda eller att ett arbete 

har fortskridit så långt att det är för sent att avbryta. Den lösning som återstår för det 

företag som känner sig missgynnat gällande upphandlingsförfarandet, är att i allmän 

domstol pröva frågan om skadestånd enligt LOU.122 

3.4.3.4 La Scala-domen 

Vid byggandet av en teater direkttilldelade Milanos kommun byggandet av Bicocca-teatern 

till den exploatör som ägde marken. En samarbetspartner till exploatören var ansvarig för 

själva uppförandet av teatern. Avgiften för teaterbygget erlades genom avdrag på 

bygglovsavgiften som skulle betalas till kommunen. I den italienska plan- och bygglagen 

stadgas att avdrag kan göras på detta sätt. Den uteblivna upphandlingen ogillades av 

konkurrenter, vilka överklagade till lokal domstol i Italien, som i sin tur vände sig till EG-

domstolen för att få ett klargörande kring om nedsättning av bygglovsavgiften var förenlig 

med EU:s byggdirektiv. EG-domstolen slog fast att det stred mot byggdirektivet att 

direktupphandla arbetena med markägaren. Byggdirektivets yttersta syfte är att 

byggentreprenader ska konkurrensutsättas. Direktivet får inte åsidosättas för nationell 

lagstiftning utan ska fortfarande efterlevas.123 

                                                 
116 Madell & Lundberg (2008), s. 30-31. 
117 Stödet får inte överstiga två miljoner kronor under en treårsperiod (2011). 
118 Lindquist (2011), s.413. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Madell & Lundberg (2008), s. 33-34. 
123 Ibid, s. 25-26. 
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2003 gjorde Svenska Kommunförbundet124 bedömningen, i ett cirkulär125, att La Scala-

domen var applicerbar på svenska exploateringsavtal där kvittning genomförs. Kvittning 

innebär att exploatören bygger ut till exempel vägar och/eller VA som sedan överlåts till 

kommunen. Kommunen tar i sin tur inte betalt för de allmänna anläggningarna gentemot 

exploatören. Det slås fast att exploateringsavtal, som reglerar utförande av allmänna 

anläggningar i enlighet med La Scala-domen, skulle kunna utgöra en byggentreprenad. En 

byggentreprenad i sin tur går under den allmänna upphandlingslagstiftningen. Ytterligare en 

lösning skulle kunna vara att exploatören i sin tur utför upphandlingen, men det slås fast att 

detta inte är lämpligt för kommunala exploateringsavtal, eftersom det enbart är möjligt att 

delegera internt (se avsnitt 3.3).126 

Undantagsreglerna borde kunna vara tillämpliga även för anläggande av allmän platsmark, 

om tekniska skäl finns. Sådana tekniska skäl skulle kunna vara att anläggningarna behöver 

utföras i takt med att den färdigställda bebyggelsen växer fram, eller teknisk samordning 

med andra arbeten hos exploatören. Bevisbördan för de särskilda skälen ligger hos 

kommunen.127 

Landeman skriver att La Scala-domen kom 2001 och cirkuläret från Kommunförbundet 

2003. Ändå dröjde det till 2010 innan kommunerna på allvar började upphandla med ett 

LOU-förfarande, alltså samma år som upphandlingsskadeavgiften infördes.128 

3.5 Varför ny lagstiftning om exploateringsavtal? 

Diskussionen kring huruvida exploateringsavtal ska lagregleras har pågått länge. Enligt 

Boverket behandlades frågan redan inför 1931 års stadsplanelag även om någon reglering 

aldrig skedde. Avtal som reglerade markexploateringar blev vanliga under 1960-talet, då 

bostadsbyggandet tog fart. Normalförslag för exploateringsavtal publicerades av 

Kommunförbundet 1967129. När plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) skulle införas, tog 

PBL-utredningen upp frågan ifall exploateringsavtalen behövde lagregleras130, men så blev 

det inte. 

Mycket har ändrats sedan ÄPBL infördes. På den tiden var det kommunerna själva som tog 

initiativet till ny bostadsbebyggelse och markexploatering. Bostadsprogram kunde 

finansieras med statliga medel. Efter 1990-talets ekonomiska kris ändrades spelreglerna för 

bostadsbyggandet, räntesubventionerna försvann och bostadsbyggandet stagnerade. 

Successivt, med början under 1990-talet, har initiativrätten till planläggning av mark skjutits 

över till den privata sektorn och bostadsmarknaden har därmed fått fler aktörer. I början av 

                                                 
124 Idag SKL. 
125 Cirkulär 2003:109 
126 Björklund & Ekman (2003). 
127 Ibid. 
128 Landeman (2014), s. 38. 
129 Boverket (2009). 
130 Regeringens proposition (1985/86:1). 
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2000-talet ökade bostadsbyggandet igen och med det antalet exploateringsavtal, där 

kostnader och intäkter fördelas mellan kommuner och exploatörer.131 

2008 släpptes SOU:n Bygg - helt enkelt132 av Näringsdepartementet. Byggprocessutredningen 

hade då uppdraget att undersöka hur planprocessen och byggandet i Sverige kan 

underlättas. I kapitlet Frågor som ligger utanför direktiven och som inte behandlats i utredningen anges 

under punkt fyra att ”Exploateringsavtalen bör på något sätt lagregleras i fråga om avtalens 

tillkomst, möjliga innehåll och rättsverkningar”133. 

Exploatörsparagraferna, som tidigare fanns i 6 kap. 18-23§§ ÄPBL eller 6 kap. 3-10§§ 

PBL134, behandlade regler om när en fastighetsägare, utan ersättning, kunde tvingas avstå 

mark för allmän plats. Kommunen fick söka ett förordnande hos Länsstyrelsen, vilka 

kunde besluta om ett eventuellt markavstående. I SOU:n Får jag lov – Om planering och 

byggande Del 2 135, som författades av PBL-kommittén 2005, står skrivet att när det gäller 

exploatörsparagraferna kan det 

konstateras att dessa bestämmelser hänger intimt samman med de s.k. 

genomförandeavtal (exploateringsavtal) som regelmässigt ingås mellan kommunen och 

professionella byggherrar (exploatörer). Det har i olika sammanhang framförts att 

förutsättningar och innehåll i dessa avtal bör regleras i lag. Den frågan har dock 

ansetts ligga utanför kommitténs uppdrag136. 

Plangenomförandeutredningen har studerat motsvarigheten till exploateringsavtal i 

Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Tyskland. Utredningen visade att alla dessa 

länder lagreglerar exploateringsavtal på något sätt. Remissinstanserna är splittrade till 

förslaget att lagreglera exploateringsavtal i Sverige. Bland de avstyrkande instanserna 

uppkommer bland annat frågan om PBL ska reglera civilrättsliga frågor och om det är 

rimligt att förhandlingar av den här typen ska föras öppet137. Ett antal andra 

remissinstanser138 anser att förfarandet kommer bli betungande och innebära merarbete i 

form av ökad tidsåtgång och fördyring. 139 

I lagrådsremissen anges skäl till att exploateringsavtalen lagregleras. Bland skälen nämns att 

det så kallade planmonopolet ger kommunerna en fördel vid förhandlingsbordet, medan 

exploatörerna hamnar i en stark beroendeställning. Det förekommer emellanåt att 

kommuner ställer krav, som ligger utanför sådant som tillhör plangenomförandet, som 

exempelvis uppförande av skolor eller att de begär extra avgifter av exploatören för sådana 

                                                 
131 Boverket (2009). 
132 SOU (2008:68). 
133 Ibid, s.346. 
134 Exploatörsparagraferna upphörde att gälla 1 januari 2015, se avsnitt 3.6. 
135 SOU (2005:77). 
136 Ibid, s.586-587. 
137 Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) 
138 Länsstyrelsen i Hallands län, Nacka kommun, Huddinge kommun, Salems kommun, Upplands-Väsby kommun, 
Värmdö kommun, Jönköpings kommun, Helsingborgs kommun, Malmö kommun, Vellinge kommun, Göteborgs kommun, 
Arvika kommun, Halmstads kommun, Östersunds kommun och Byggherrarna Sverige AB 
139 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014), avsnitt 7.4. 
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anläggningar. Förhandlingar kring tecknande av exploateringsavtal kan av denna anledning 

bli utdragna och få en osäker utgång som innebär att planprocessen fördröjs. Att inte 

kunna förutse vad den kommande förhandlingen kring plangenomförande kommer 

innebära, bidrar till en ökad tidsåtgång och kostnad för näringslivet. Med tanke på att varje 

kommun kan ha olika krav under byggprocessen, blir det svårt för en exploatör att på 

förhand få en överblick över hela kostnadsbilden. 140 

3.6 Ny lagstiftning 1 januari 2015 

9 oktober 2013 kom promemorian för En enklare detaljplaneprocess141. I sammanfattningen 

står: 

Denna promemoria innehåller ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL, som syftar till att förenkla detaljplaneprocessen. Förslaget kan något förenklat 

beskrivas som att det enkla planförfarandet i dagens lagstiftning blir huvudregeln, 

medan dagens normala planförfarande reserveras för de planärenden som är av större 

betydelse.142 

Det huvudsakliga syftet enligt promemorian är alltså ett förenklat planförfarande. 

Lagrådsremissen En enklare planprocess143 som kom 13 februari 2014 innebär, som ett steg 

mot förenkling, ett antal förändringar för de tidigare oreglerade exploateringsavtalen. 

Bland annat innebär förslaget att: 

 Begreppet exploateringsavtal definieras. 

 Exploateringsavtalens materiella innebörd lagregleras (se avsnitt 1.1). 

 De så kallade exploatörsparagraferna upphör att gälla, istället ska ersättningen för 

allmän plats bestämmas enligt expropriationslagens (1972:719) regler. 

 Riktlinjer för exploateringsavtal införs och ska antas av de kommuner som avser 

att upprätta exploateringsavtal. Riktlinjerna ska kunna laglighetsprövas enligt KL.  

 En kommun ska i planbeskrivningen ange om exploateringsavtal ska upprättas, 

samt dess huvuddrag och konsekvenser. 

 Lantmäterimyndigheten får en uttalad roll i processen och ska ge råd under 

granskningsskedet, bland annat kring upprättandet av exploateringsavtal. 

Bland de nya lagparagraferna som reglerar exploateringsavtalens materiella innehåll finns 

PBL 6:40 som 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 

                                                 
140 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014), avsnitt 7.4. 
141 Regeringens promemoria (S2013/6968/PBB). 
142 Ibid, s.1. 
143 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014). 
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platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. 

Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De 

åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 

förhållande till dennes nytta av planen. Lag (2014:900). 

Syftet med den nya lagstiftningen om exploateringsavtal är bland annat en ökad 

transparens i detaljplaneprocessen. Konsekvenserna av den nya lagstiftningen anges till 

exempel bli att fördelningen mellan kostnader blir mer rättvis mellan kommuner och 

byggherrar. Den samhällsekonomiska effekten beräknas också bli positiv eftersom 

plangenomförandet går fortare och blir effektivare.144 Förslagen ovan kvarstod i den 

proposition145 som riksdagen röstade om den 24 juni 2014. Även om riksdagen röstade nej 

till andra delar av propositionen så röstades paragraferna om exploateringsavtal igenom.146 

3.6.1 Bakgrund till paragraf 6:40 i PBL 

I SOU:n Ett effektivare plangenomförande147 finns information kring bakgrunden till den nya 

lagstiftningen. Bland annat har undersökts hur reglerna ser ut i andra länder. I Danmark är 

det, precis som i Sverige, kommunen som har ansvaret för att allmänna platser anläggs. 

Däremot kan en byggherre i Danmark själv ”[…]ta initiativ till avtal med kommunen om 

att helt eller delvis ombesörja eller finansiera infrastruktur för att förverkliga en plan”148. 

Kommunen avgör sedan om det är möjligt att tillgodose byggherrens önskan. I sin tur kan 

kommunen också ålägga byggherren att finansiera den allmänna platsen. Norge har 

liknande regler: Här kan ”Ett avtal […] gå ut på att byggherren åtar sig att ombesörja eller 

helt eller delvis finansiera åtgärder som är nödvändiga för att genomföra en lokalplan”149. 

I förslaget som lämnas i SOU:n för hur den svenska regleringen av exploateringsavtal ska 

se ut står: 

Ett avtal ska få avse ett åtagande av en byggherre att ombesörja eller finansiera 

åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder 

som ska kunna ingå i byggherrens åtaganden, ska stå i rimligt förhållande till dennes 

nytta av planen. Kostnaderna för gator och andra allmänna platser ska beräknas enligt 

bestämmelserna för den taxebaserade avgift för gatukostnader som vi har föreslagit.150 

Vidare förklaras i SOU:n: att: 

Förutom att reglera de förhållanden som kommunen anger i sitt program, innebär 

förslaget att ett exploateringsavtal får avse ett åtagande av byggherren att ombesörja 

eller helt eller delvis finansiera åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Vi kommer i analysen av de EU-rättsliga aspekterna i avsnitt 5.6.6 

                                                 
144 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014). 
145 Regeringens proposition (2013/14:126). 
146 Civilutskottets betänkande (2013/14:CU31). 
147 SOU (2012:91). 
148 Ibid, s.260. 
149 Ibid, s.261. 
150 Ibid, s.15. 
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att visa att det finns begränsningar i möjligheterna att låta en byggherre ombesörja 

åtgärder i samband med en exploatering. Under förutsättning att kommunen följer 

den rekommendation som SKL har lämnat om hur exploateringsavtal bör ingås och 

iakttar gällande bestämmelser om offentlig upphandling är det dock sannolikt fullt 

möjligt att avtala med en byggherre om att även ombesörja åtgärder.151 

I Lagrådsremissen framgår regeringens åsikt kring kommande PBL 6:40: 

Regeringen anser att ett exploateringsavtal i första hand ska kunna avse ett åtagande 

för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera sådana åtgärder för 

anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för 

vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 

genomföras. Detta bör framgå av PBL.152 

Enligt lagrådsremissen kan även kostnader för åtgärder som vidtas utanför planområdet 

men som har direkt koppling till området, till exempel en ny nödvändig utfart, läggas på 

exploatören. Lagens krav kring nytta är uppfyllda då ekonomisk fördel för exploatören 

uppkommer.153 Bland remissinstanserna så tycker Länsstyrelsen154 att ”[…] det är bra att 

lagförslaget innebär att byggherren får ombesörja eller finansiera åtgärder som är 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras”155. Regeringens proposition En 

enklare planprocess lämnades den 19 mars 2014156. I denna framgår inget nytt kring begreppet 

”att vidta”. 

3.6.2 La Scala och begreppet ”att vidta”  

I ett PM157 skriver Kalbro och Lindgren att uttrycket ”att vidta eller finansiera” från PBL 

6:40 innebär att det finns två möjligheter för utförande och finansiering av kommunala 

anläggningar. Antingen anlägger kommunen och debiterar sedan exploatören för arbetet 

eller så utför exploatören anläggningarna som sedan överlämnas till kommunen. Oavsett så 

blir slutresultatet detsamma; exploatören får stå för kostnaden. En tolkning av EU:s 

upphandlingsdirektiv är att upphandling enligt LOU alltid ska ske, även då kommunen inte 

blir förbunden att stå för några kostnader. Problemet är att det blir ett mer resurskrävande 

alternativ, i och med att upphandlingsförfarande väljs, vilket också kan leda till problem 

med samordningen. Till syvende och sist är det ändå exploatören själv som får stå för 

notan.158 

Vidare menar Kalbro och Lindgren att La Scala-domen inte kan appliceras på svenska 

exploateringsförhållanden eftersom italiensk och svensk lagstiftning skiljer sig åt inom 

exploateringsområdet. Exploatören i La Scala-projektet fick reducera en obligatorisk 

                                                 
151 SOU (2012:91), s.269. 
152 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014), s.146. 
153 Ibid, s. 146-147. 
154 Länsstyrelserna i Stockholms, Gotlands, Västra Götalands, Örebro, Jämtlands och Norrbottens län. 
155 Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014), s. 143. 
156 Regeringens proposition (2013/14:126). 
157 Finns i bilaga D 
158 Kalbro & Lindgren (2014). 
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stadsbyggnadsavgift med kostnaderna för byggandet av teatern. I fallet med La Scala 

innebär det att kommunens nettointäkt i form av stadsbyggnadsavgift beror av kostnaden 

för exploatörens utbyggnad.159 

Kalbro och Lindgren menar som sagt att de italienska och svenska lagstiftningarna skiljer 

sig åt. Nyckeln är den stadsbyggnadsavgift som den italienska exploatören ska erlägga till 

kommunen. I fallet med La Scala påverkas alltså Milanos kommun direkt ekonomiskt av 

avtalet, eftersom exploatörens anläggningskostnad för teatern dras av ifrån 

stadsbyggnadsavgiften. Om en upphandling genomförts hade arbetskostnaden kunnat bli 

lägre och därigenom hade nettovinsten för kommunen blivit större. I Sverige däremot är 

det exploatören som står för kostnaderna för uppförandet av allmän plats. Det finns ingen 

motsvarighet till den italienska stadsbyggnadsavgiften. Av den anledningen påverkas den 

svenska kommunens ekonomi överhuvudtaget inte, oavsett vem som utför anläggandet av 

allmän plats. Norges exploateringslagstiftning påminner i stort om den svenska och det har 

slagits fast att La Scala domen inte är applicerbar på norska förhållanden. Situationen är 

dock något mer komplex då det handlar om allmänna VA-ledningar.160 

I LAV regleras de allmänna vattentjänsterna. I denna lag regleras när kommunen måste 

ordna med allmänna VA-tjänster, då en fastighet måste ansluta sig och hur avgifter ska tas 

ut. VA-avgift tas ut via en taxa ”[…]som anläggningsavgifter och brukningsavgifter”161. 

Enligt Kalbro ska anläggningsavgiften som tas ut inte vara högre än den faktiska kostnaden 

för upprättandet av anläggningen. En kommunal VA-taxa är oftast densamma i hela 

kommunen, vilket betyder att den beräknas på genomsnittliga kostnader för de ingående 

områdena. För vissa områden överstigs alltså den verkliga kostnaden för anläggandet 

medan motsatt förhållande råder i andra. Av den anledningen uppstår två fall då en 

exploatör direkttilldelas att utföra en VA-anläggning. VA-avgiften kan vara lägre än den 

verkliga anläggningskostnaden. Precis som i anläggandet av allmän plats vid genomförande 

av detaljplan kostar överlämnandet ingenting för kommunen, snarare är det en vinst 

eftersom den verkliga anläggningskostnaden översteg VA-avgiften. Om VA-avgiften 

däremot är högre än den verkliga anläggningskostnaden blir det hela något annorlunda. 

Exploatören kan erlägga VA-avgiften till kommunen som sedan drar av den faktiska 

kostnaden från slutnotan. Detta fall blir dock en direkt parallell till La Scala. Ett annat 

scenario är att kommunen kvittar VA-avgiften mot arbetet direkt. Det förutsätts dock att 

detta alternativ inte är vanligt förekommande i praktiken.162 

3.7 De nya paragrafernas förenlighet med EU-lagstiftningen 

I PM:et163 av juris doktor och docent Tobias Indèn, som låg till grund för SOU:n, skriver 

han att lagförslaget i nuvarande form inte riskerar att strida mot varken EU:s upphandlings- 

                                                 
159 Ibid, s. 4-5. 
160 Ibid, s. 7-9. 
161 LAV 29§ 
162 Kalbro & Lindgren (2014), s. 9. 
163 Finns i bilaga E 
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eller statsstödsregler. Indèn menar också att det följer av EU-rättslig praxis att anläggande 

av allmän plats, där kommun och exploatör sluter avtal, är att likställa med en 

byggentreprenad. En byggentreprenad ska i sin tur upphandlas i enlighet med LOU. Vidare 

hänvisar han till SKL:s cirkulär om La Scala och att råden här fortfarande är tillämpliga. 

Om en kommun följer dessa råd riskerar de inte att bryta mot varken statsstödsregler eller 

upphandlingslagstiftning. Han skriver: ”Det kan dock finnas anledning att i kommentarerna 

till de preliminära lagförslagen uppmärksamma främst LOU:s, och därmed också de EU-

rättsliga kravens, inverkan på hur en kommun ska agera i samband med ingående av 

exploateringsavtal”164 och ”Ifråga om de preliminära lagförslagen kan man överväga om 

man i kommentarerna möjligtvis borde förtydliga vikten av att agera i enlighet med 

upphandlingslagstiftningen och EU:s statsstödsregler i samband med att kommuner ingår 

exploateringsavtal”165. 

I SOU:n Ett effektivare plangenomförande166 anges att Tobias Indèn anlitats för att studera 

lagregleringen kring bland annat exploateringsavtalen. Han menar, enligt SOU:n, att: 

”Förslagen kring exploateringsavtal är enligt min bedömning utformade i enlighet med 

gällande krav för EU:s medlemsländer. Jag anser att kommunen i det program för 

exploateringsavtal som ska upprättas bl.a. ska behandla i vilken utsträckning reglerna om 

offentlig upphandling i LOU påverkar hur avtalet kan utformas”167. De nya lagförslagen ska 

alltså, enligt hans uppfattning, inte strida mot EU:s konkurrenslagstiftning. Däremot anges i 

SOU:n att det bör uppmärksammas hur LOU och EU:s konkurrenslagstiftning inverkar då 

en kommun ska upprätta ett exploateringsavtal. 

Enligt aktuell praxis från EU-domstolen följer enligt SOU:n ”[…]att ett samarbete mellan 

en kommun och en byggherre som dels innebär att byggherren ska uppföra anläggningar 

som kommunen utfäster sig att hyra, dels att byggherren ska anlägga gator, allmänna platser 

eller va-anordningar är att betrakta som tilldelning av offentliga byggentreprenadkontrakt 

eller byggkoncessioner som ska upphandlas enligt LOU”168. Enligt SOU:n är det sannolikt 

att SKL:s rekommendationer från cirkulär 2003:109 även i fortsättningen behöver beaktas. 

Följer kommunen dessa råd, riskeras inte att ingångna avtal strider mot vare sig LOU eller 

europeiska statsstödsregler. Det är fortfarande vitalt att kommunerna beaktar gällande 

upphandlingslagstiftning, både nationell och europarättslig, då exploateringsavtal ingås.169 

I promemorian, lagrådsremissen och propositionen för En enklare planprocess anges att 

förslagen är förenliga med den EU-rättsliga lagstiftningen170. 

                                                 
164 Tobias Indèns PM, Se bilaga E 
165 Ibid. 
166 SOU 2012:91. 
167 Ibid, s. 274. 
168 Ibid, s. 275. 
169 Ibid, st. 5.5.6. 
170 Regeringens promemoria (S2013/6968/PBB); Regeringens Lagrådsremiss En enklare planprocess (2014); 
Regeringens proposition (2013/14:126). 
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3.8 EU-kommissionens tankar kring den svenska 
bostadspolitiken och planprocessen 

I februari 2015 publicerade Boverket en rapport där EU-kommissionen ger sin åsikt kring 

hur Sverige hanterar bostadspolitiken och planprocessen. Kommissionen menar att den 

svenska bostadsmarknaden där priserna på kort tid skjutit i höjden är instabil. Problemen 

anser de grundar sig på att det finns begränsat med bostäder på grund av en omständlig 

planprocess, att byggsektorn saknar tillräcklig konkurrens samt hyresregleringen. Dessutom 

gynnar de svenska skattereglerna lånefinansiering för köp av bostad. Det sistnämnda är, 

enligt EU-kommissionen, ytterligare något som ökar både de svenska bostadspriserna och 

de svenska hushållens skuldsättning. Kring de åtgärder som redan gjorts skriver 

kommissionen att dessa är: ”[…] relevanta och trovärdiga vad gäller att lösa vissa av 

problemen kopplade till utbudet på den svenska bostadsmarknaden, men de förefaller 

sakna ambition och räckvidd. Mer omfattande reformer som löser de komplicerade 

flaskhalsarna på utbudssidan skulle vara därför motiverade”171. 

I maj kom EU-kommissionen med konkreta förslag för Sveriges situation. De anser att 

Sverige på något sätt måste handskas med hushållens ökande skuldberg. Konkreta 

lösningar för att få en sundare skuldsättningsgrad är att ränteavdragen begränsas eller att 

fastighetsskatten återinförs. Dessutom måste hushållen amortera. Konkurrensen inom 

byggsektorn bör också främjas. Utöver detta behövs en enklare plan- och 

överklagandeprocess. Gällande hyresregleringen bör den tillåta marknadsanpassade 

hyror.172 

                                                 
171 Boverket (2015) 
172 Svenska Dagbladet (2015) 
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4 Resultat 

Nedan presenteras det resultat som framkommit genom de enkäter som skickats ut samt de 

intervjuer som genomförts hos såväl kommuner som branschpersoner. 

4.1 Enkäter 

I följande stycke följer en sammanställning av de enkätsvar som inkom från 167 stycken av 

Sveriges 290 kommuner. 

Av de svarande kommunerna är det 81 stycken, eller 48 %, som har skrivit 

exploateringsavtal under de senaste två åren. Nedanstående redogörelse behandlar enbart 

svar ifrån dessa kommuner. 

Några kommuner har valt att lämna kommentarer till enkätens frågor. Nedan följer ett 

urval av kommentarer. I vissa fall har textformuleringarna ändrats från ursprunlig 

formulering. Liknande kommentarer har ibland skrivits samman till en. Hur selekteringen 

av kommentarer gått till redovisas i stycke 2.4.3. 

4.1.1 Anläggande och finansiering av allmän plats före 1 januari 2015 

På frågan om hur anläggandet av allmän plats går till har 79 stycken kommuner lämnat 

svar. Dessa har kategoriserats i sju stycken kategorier enligt nedan: 

Kategori A: LOU (34 %) 

Kategori B: Egen regi (11 %) 

Kategori C: Egen regi och LOU (10 %) 

Kategori D: Exploatör (22 %) 

Kategori E: Exploatör och LOU (13 %) 

Kategori F: Exploatör och egen regi (1 %) 

Kategori G: Exploatör och egen regi och LOU (9 %) 

LOU betyder att kommunen använder ett upphandlingsförfarande, egen regi betyder att en 

anläggningsavdelning på kommunen utför arbetet och exploatör att markägaren på egen 

hand utför anläggandet. 

Fördelningen redovisas i diagram 4.1 nedan: 
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Diagram 4.1. Anläggande av allmän plats före 1 januari 2015 

Följande kommentar sammanfattar ett flertal av de kommentarer som inkommit: ”Tidigare 

har exploatören utfört anläggandet av allmän plats. På senare tid har kommunen ansvaret för anläggandet 

för allmän platsmark, och då självklart inom ramen för LOU.” 

En kommun som har en stor egen avdelning för anläggande skriver såhär: ”Även om vår 

egenregiavdelning är stor läggs ändå ca 25 % alltid ut på LOU-upphandling. Anledningen till att 

egenregiavdelningen är så stor beror på ortens läge. Konkurrensen skulle  bli för dålig och priserna för höga. 

Tidigare användes även alternativet att exploatören fick anlägga, men det har vi i och med La Scala-domen 

förstått är olagligt.” 

Andra kommentarer belyser att arbetssättet kan variera. Även om LOU är huvudregeln, 

kan undantag ibland göras så att exploatören får bygga ut allmänna anläggingar på sin egen 

mark. 

 ”Exploatören får bygga anläggningarna när det krävs samordning med byggnationen inom 

kvartersmark, till exempel vid besvärliga höjdförhållanden.” 

 ”I enstaka fall kan exploatören anlägga.” 

 ”Beroende på hur detaljplanen är utformad har det ur samordningssynpunkt och tidseffektivitet 

ibland bedömts lämpligare att låta exploatören bygga ut allmän plats.” 

En kommun lämnar följande kommentar: ”Båda alternativen, att kommunen handlar upp med 

LOU och att exploatören anlägger på egen mark, förkommer. I mindre områden eller områden med flera 

olika byggherrar bygger kommunen i regel ut allmän plats. Då genomförs ett upphandlingsförfarande. I 

detta fall erlägger exploatören/exploatörerna gatukostnadsersättning. På större områden där en exploatör 

bygger ut nya områden på egen mark bygger denne i regel också ut allmän plats. Den allmänna platsen 

överlämnas sedan till kommunen utan ersättning. Detta sker ofta i flera etapper, samordnat med utbyggnad 

på kvartersmark.” 

När det gäller vem som finansierar allmän plats ser fördelningen ut som följer: 

Kategori A: Kommunen (15 %) 
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Kategori B: Exploatören (56 %) 

Kategori C: Kommunen och exploatören (28 %) 

Kategori D: Vet ej (1 %) 

Fördelningen redovisas i diagram 4.2 nedan: 

 

Diagram 4.2. Finansiering av allmän plats innan 1 januari 2015 

En kommentar till frågan lyder: ”Fördelningen mellan kommunen och exploatören bedöms från fall 

till fall”. Många av de kommuner som lämnat kommentarer beskriver att, som urvalsgrund 

används ofta exploatörens respektive kommunens nytta av den aktuella allmänna platsen. 

Ett urval av dessa kommentarer: 

 ”Fördelas efter nyttan av detaljplanen. Är det bara exploatören som har nytta så finansierar de 

hela.” 

 ”Exploatören bekostar allmänna anläggningar som har ett tydligt samband med exploateringen.” 

 ”Kommunen bekostar helt eller delvis anläggningar såsom huvudleder, cirkulationsplatser eller 

andra viktiga gatustråk då det anses vara av övergripande åtgärder”. 

 ”Det beror på vilken typ av anläggning det rör sig om, men oftast är det delat ansvar.” 

 ”Andel baserat på nytta i enlighet med principerna från gatukostnadsreglerna.” 

 ”Kommunen finansierar oftast allmän plats om detaljplanen tas fram på kommunens initiativ och 

innehåller kommunala intressen. Vid privat exploatering utan särskilda kommunala intressen får 

exploatören finansiera allmän plats.” 

 ”Skiljer sig mellan projekten. Vi tar dock alltid ut ett exploateringsbidrag, varpå exploatören 

alltid finansierar en andel. Andelen varierar beroende på typ av projekt och åtgärd.” 

 ”Exploatören bekostar anläggande av allmän plats om den är nödvändig för detaljplanens 

genomförande.” 
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Två kommuner kommenterar hur ”överstandard” hanteras: ”Exploatören betalar endast för 

normalstandard. Kommunen tar hela kostnaden för överstandard” och ”Avtal tecknas med exploatören 

angående del av finansieringen av allmän plats. Ibland görs avdrag för att "överstandard" byggs ut, ibland 

för att kommunen eller annan exploatör ska bära del av kostnaden”. 

 

Det har också inkommit kommentarer kring hur kommunen hanterar kostnader för ny 

allmän plats för befintlig bebyggelse: 

 ”Exploatören betalar för den del som ankommer på exploateringsområdet. Om en gata ska 

byggas om som angränsar exploateringsområdet belastas exploatören av halva kostnaden. Andra 

halvan ska kvarteret på andra sidan stå för, och om det är befintlig byggnation tar kommunen 

den kostnaden. Övergripande allmänna anläggningar (till exempel cirkulationsplatser) fördelas på 

flera exploateringsområden och exploatörer.” 

 ”Kommunen har en lång tradition av hur finansieringen går till. Exploatören/fastighetsägarna 

längs en gata betalar halva kostnaden för gatans ombyggnation, resten skattefinansieras OM det 

är en gata som inte "bara används av fastighetsägarna". Om det till exempel är en ny gata med 

helt nya byggrätter där det i stort sett bara är fastighetsägarna och deras kunder/besökare som 

kommer att nyttja gatan så läggs 100 % av kostnaden på fastighetsägarna/exploatörerna. Vi 

har dessutom i förtätningsområden en princip som säger att befintliga fastigheter betalar 40 % av 

gatukostnaden jämfört med en ny tillkommande byggrätt.” 

En kommun lämnar också kommentar kring att finansieringen fungerar olika beroende på 

vem som i grunden äger den privata marken: ”Vid exploateringsavtal med exploatör finansierar 

exploatören. Vid genomförandeavtal med fastighetsägare finansierar kommunen.” 

4.1.2 Anläggande av allmän plats efter 1 januari 2015 

På frågan om kommunerna planerar att byta strategi för anläggandet av allmän plats har 80 

stycken kommuner svarat. Svaren har kategoriserats i tre stycken kategorier: 

Kategori A: Ja (13 %) 

Kategori B: Nej (61 %) 

Kategori C: Vet ej (26 %) 

Fördelningen redovisas i diagram 4.3 nedan: 
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Diagram 4.3. Byte av vem som anlägger allmän plats efter 1 januari 2015 

Av de tio kommuner som anger att de ska byta arbetssätt uppger sex stycken kommuner att 

de ska byta till LOU. Två av dem vill låta exploatören anlägga, en ska anlägga i egen regi 

och den sista vill att exploatören ska kunna välja. 

Två kommuner som nu börjar upphandla via LOU skriver i sina kommentarer att de gör 

detta ”För att vi vill rätta oss efter reglerna om offentlig upphandling. När vi nu ska anta riktlinjer för 

exploaterings- och markanvisningsavtal får vi en chans att försöka rätta oss efter gällande regler” och ”Vi 

byter därför att det redan innan den nya lagändringen inte var helt lagligt att låta exploatören utföra även 

om de sen betalar gatukostnad”. Ytterligare två stycken kommuner som skriver att de byter från 

att exploatören anlägger och lämnar över allmän platsmark till ett upphandlingsförfarande 

skriver att anledningen till bytet är: ”Ny lag” och ”På grund av hårdare lagstiftning”. Någon 

närmare förklaring till vilken lag som åsyftas i respektive fall anges inte. 

Kommunen som väljer att hädanefter anlägga i egen regi anger: ”De "försök" som gjorts har 

bekräftat att det är effektivast om kommunen tar ansvaret för allmän plats.” 

Den kommun som angett att exploatörerna ska få välja skriver att valet innebär ”Ökad 

konkurrens samt valfrihet för exploatörer”. 

Några av kommunerna som angett att de ska byta är fortfarande osäkra. De skriver i sina 

kommentarer: 

 ”Vi är inte riktigt framme i hur vi skall hantera anläggande/finansiering.” 

 ”Vi undersöker frågan och beslut är inte fattat än. Exploatören vill gärna bygga ut allmän plats 

då man ser att man kan göra det billigare än kommunen. Det finns även tid att vinna då ett 

upphandlingsförfarande tar lång tid och samordning under utbyggnation kan vara svår. Ofta har 

exploatören fått vänta till gator och VA är utbyggt. Det är svårt för exploatören att få ihop sina 

exploateringsprojekt i kommunen och vi försöker hitta sätt att underlätta detta utan att 

subventionera. Vi ser en öppning med anledning av PBL 6:40 och den diskussion som föranletts 

av det.” 
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 ”Byta och byta... vi vill se om det finns möjlighet att lägga ansvaret på exploatören då det är 

exploatörens mark. I många fall har de egna entreprenader och möjlighet att lösa det själva. 

Kommunen ska dock ha fortsatt ägande och ansvar, men exploatören överlämnar anläggningen till 

kommunen.” 

4.1.3 Har kommunen upprättat riktlinjer för exploateringsavtal? 

På frågan om kommunerna har upprättat riktlinjer för exploateringsavtal har alla  

kommuner valt att svara, alltså 81 stycken. Svaren har kategoriserats i fyra stycken 

kategorier: 

Kategori A: Ja (4 %) 

Kategori B: Nej (25 %) 

Kategori C: Pågår (70 %) 

Kategori D: Vet ej (1 %) 

Fördelningen redovisas i cirkeldiagram nedan: 

Fördelningen redovisas i diagram 4.4 nedan: 

 

Diagram 4.4. Har kommunen upprättat riktlinjer för exploateringsavtal? 

4.1.4 Tillräcklig information kring begreppet att vidta? 

På frågan om tjänstemannen upplever att denne har fått tillräcklig med information kring 

begreppet ”att vidta” har alla kommuner valt att svara, alltså 81 stycken. Svaren har 

kategoriserats i två stycken kategorier: 

Kategori A: Ja (27 %) 

Kategori B: Nej (73 %) 

Fördelningen redovisas i diagram 4.5 nedan: 
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Diagram 4.5. Har du fått tillräcklig information om begreppet "att vidta" i PBL 6:40? 

4.1.5 Korskoppling med pågående riktlinjer 

Bland de kommuner som har svarat att arbete pågår med framtagande av riktlinjer har två 

korskopplingar gjorts. Antalet kommuner där arbete pågår med riktlinjer är 59 stycken. I 

det första urvalet kontrollerades om kommunerna ska byta strategi för allmän plats. Svaren 

har kategoriserats i två stycken kategorier: 

Kategori A: Vet ej om anläggningssättet ska bytas (19 %) 

Kategori B: Har tagit ställning i frågan (Ja eller nej) (81 %) 

Fördelningen redovisas i diagram 4.6 nedan: 

 

Diagram 4.6. Pågående arbete med framtagande av riktlinjer. Ska arbetssättet bytas? 
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I det andra urvalet kontrollerades i de 59 stycken kommunerna som arbetar med 

framtagande av riktlinjer om tjänstemannen har svarat att denne inte fått tillräcklig 

information kring begreppet ”vidta”. Svaren har kategoriserats i två stycken kategorier: 

Kategori A: Har ej fått tillräcklig information kring begreppet ”att vidta” (73 %) 

Kategori B: Har fått tillräcklig information kring begreppet ”att vidta” (27 %) 

Fördelningen redovisas i diagram 4.7 nedan: 

 

Diagram 4.7. Pågående arbete med framtagande av riktlinjer. Har tjänstemannen fått tillräcklig 
information kring begreppet ”att vidta”? 

Även korskopplingen mellan de tre sammanställdes, det vill säga kommuner som håller på 

att upprätta exploateringsavtal där tjänstemannen inte upplever sig ha fått tillräcklig 

information kring begreppet ”att vidta” och där kommunen är osäker på om strategin för 

anläggande av allmän plats ska bytas. Här var det 10 stycken av de 59 kommunerna som 

uppfyllde kriteriet. 

4.1.6 Positiva och negativa aspekter av LOU 

Flera kommuner har valt att svara på den öppna frågan om vad som är positivt respektive 

negativt med ett upphandlingsförfarande enligt LOU. 

Bland de enbart negativa kommentarerna anges: 

 ”LOU försvårar och fördyrar processerna både för kommunen och exploatören.” 

 ”Lägsta pris gör att det ibland blir "fel" entreprenör. En anbudsgivare som lagt för lågt pris ger 

mycket svårkontrollerade ÄTA-arbeten173.” 

                                                 
173 ÄTA-arbeten är inom byggbranschen förkortning på arbeten utanför ordinarie projektplan och står för 
Ändrings- Tilläggs och Avgåendearbete. 
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 ”Det blir alltid dyrare när kommunen ska upphandla jämfört med att byggherren gör det! Den 

fördyringen läggs på byggherren och landar slutligen på slutkunden/medborgaren. Det gör inte 

bostadsproduktionen billigare för någon!” 

 ”Negativt kan ju vara att upphandlingsprocessen kan ta längre tid. Ofta vill byggherrar bygga ut 

själva om de har kompetensen men då lagen inte tillåter detta kan det anses konstigt.” 

 ”Det tar lång tid och kräver därmed mycket resurser från oss. Är det stora områden så är det 

vanligtvis enbart stora företag som kan klara av uppdraget, vilket gör att det inte är så många 

som kan lämna anbud vilket driver upp priset.” 

 ”Kräver ganska mycket personalresurser från kommunen.” 

Bland de enbart positiva kommentarerna anges: 

 ”Det är tryggare för kommunen att ta över en anläggning som anlagts genom upphandling enligt 

LOU då man kan vara mer säker på att anläggningen följer den standard som kommunen 

föreskriver på anläggningarna, det vill säga vara utförd enligt AMA. Ska man ta över en 

anläggning vill man ju att den är utförd enligt AMA-föreskrifter samt dimensionerad utifrån 

rådande förhållanden. Något man inte kan vara helt säker på om man exploatören får agera 

utan konkurrens. Det bör definitivt konkurrensutsättas på både projekterings- och 

produktionsnivå, men det står ju exploatören fritt att lämna anbud i upphandlingen.” 

 ”Kommunen får bättre rådighet och kontroll över anläggningarna vid eget genomförande än att ta 

över anläggningar.” 

 ”Positivt. Kommunen får bra priser på entreprenadarbeten och samtidigt en kontroll på hur 

anläggningarna utförs.” 

Blandade kommentarer (både positiva och negativa): 

 ”Det positiva är att det är vi som helt och hållet kan styra utformningen och standard på 

anläggningarna. Det negativa är att vi måste se över vår organisation så vi har beredskap för 

genomförandet. Det kräver planering ihop med exploatören, kan bli många parter att samordna 

med, ett exploateringsområde kan dra ut på tiden om upphandlingar överklagas. Vi håller just 

nu på att ta reda på hur vi ska arbeta för att få detta att fungera.” 

 ”Kan vara lite omständligt särskilt när mindre jobb ska göras. Dessa utför vi oftast i egen regi om 

möjligt. Annars fungerar större upphandlingar bra för det mesta.” 

 ”Positivt är att kommunen för en ökad insyn i projekten. Det negativa är att 

samordningsfördelarna försvinner.” 

 ”Negativt är att en exploatör inte kan anlägga allmän plats samtidigt som de är i området och 

bebygger sin kvartersmark. Samordningen med övrig byggnation kan bli sämre.  Fördelen är att 

fler får chansen att lämna anbud på arbetena och det kan bli billigare (eller dyrare då arbetet inte 

kan göras tillsammans med övriga arbeten). Tar även resurser i kommunen att projektleda och 

byggleda entreprenader, resurser som det för övrigt är ont om på arbetsmarknaden.” 

 ”Man får ner kostnaden genom konkurrensutsättning. Men man tappar synergieffekter om inte 

en och samma byggherre gör allt i ett område.” 

 ”Ur rättviseaspekt är det positivt men ur ett anläggnings- och tidsperspektiv är det fördröjande och 

fördyrande.” 
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 ”Oftast positivt, det skapar transparens. Enda negativa är att upphandlingar överklagas oftare 

än förut vilket innebär tidsförseningar i projekt.” 

 ”Positivt är konkurrensutsättningen. Planerna blir utförda som kommunen tänkt.  

Negativt är att det är tidskrävande med upphandlingsförfarandet enligt LOU.” 

En övrig kommentar kopplad till LOU som en kommun ger är: ”Det finns både för- och 

nackdelar. Exploatören borde kunna bli bunden att tillämpa LOU.” En annan kommentar 

funderar kring undantag som borde finnas: ”Det borde gå att göra undantag för mindre 

utbyggnader. Om tex 20 meter lång kommunal gc-väg ska anläggas intill exploatörens vägar är det mycket 

orationellt och dyrbart att göra en egen upphandling för gc-vägen.” 

4.1.7 Övriga kommentarer 

Enkäten har även genererat övriga kommentarer. Nedan följer ett urval av dessa. 

En kommentar anger hur kommunen tolkar begreppet ”att vidta” i PBL 6:40: ”Vi har tolkat 

meningen med "vidta" som så att exploatören kan bygga ut om anläggandet inte når upp till tröskelnivån 

för upphandling. Exploatören kan då på egen hand utföra mindre åtgärder. Når summan av anläggandet 

över tröskelvärdet måste kommunen göra en upphandling. Kostnaden för utförandet ska sedan exploatören 

betala, i förhållande till nyttan så klart.” 

Andra kommentarer handlar om att begreppet ”att vidta” är oklart. En kommun skriver: 

”Vi har tillämpat att kommunen bygger ut allmänna platser under senare år. Dock är lydelsen som citeras 

"vidta" oklar. Vad innebär den i praktiken?” En annan kommun kommenterar på samma tema: 

”Om vidta innebär att exploatören får anlägga till exempel kommunala gator så strider det ju mot LOU, 

det vill säga två lagar strider mot varandra. Mycket ogenomtänkt av lagstiftaren att inte förklara hur 

denne har tänkt.” 

Två kommuner ser en öppning till att lägga över anläggande av allmän plats på exploatören. 

De skriver: ”Exploatören har i vissa fall önskat utföra utbyggnad men kommunen har nekat. Med 

anledning av ändringen av lagen kommer vi medge att mycket begränsade utbyggnader av gata kunna 

läggas över på exploatör för utbyggnad innan marken övertas med kommunalt huvudmannaskap” och 

”Längre tillbaka lät vi ofta exploatören bygga och överlämna anläggningarna på allmän plats. Nu när vi 

själva upphandlar enligt LOU kräver det mer personalresurser i kommunen. Det tar lång tid och är ändå 

tidspressat för oss som måste ha resursen. Så även om vi ännu inte övervägt att ändra tillvägagångssätt, så 

undrar vi över om det kan vara möjligt att återgå till att exploatören bygger och överlämnar.” 

Ytterligare några kommentarer hanterar det faktum att exploatören inte är fri att bygga ut 

allmän plats på sin egen mark: 

 ”Mycket komplext när det är på privat mark, det är inte många exploatörer som vill släppa 

kontroll över entreprenader i deras exploateringar.” 

 ”Fel att LOU ska användas när exploatör bygger och överlämnar till kommunen.” 

 ”I vissa mindre områden eller där speciella förutsättningar föreligger skulle det vara bra om 

exploatören genomför allmänna anläggningar.” 
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 ”Det finns ibland fördelar med att låta exploatören bygga ut allmän plats, särskilt i områden med 

svåra markförhållanden och där det finns samordningsfördelar samt ekonomiska fördelar med att 

projektering och utbyggnad/iordningställande av allmän plats och kvartersmark sker samtidigt. 

Det finns däremot delade meningar om detta inom kommunen.”  

 ”När det gäller privat mark kan jag tycka att exploatören ska ha möjlighet att bygga ut "sina" 

gator, vilket för deras del kan vara kostnadseffektivt. I övrigt ser jag självklart positivt på 

konkurrensutsättningen i en LOU-upphandling.” 

4.2 Intervjuer 

Intervjuer med kommunala tjänstemän har utförts i sju kommuner. Intervjuer har 

genomförts med en tjänsteman på Näringsdepartementet, en forskare på KTH, en jurist på 

SKL samt en doktorand på LTH. I kapitlet redovisas enbart intervjupersonernas tankar och 

åsikter. 

4.2.1 Intervjuer med kommuner 

Kommunerna som intervjuades var sju till antalet. I fem av kommunerna utfördes 

intervjuerna på plats i kommunhuset, medan två utfördes per telefon. Kommunerna 

benämns nedan med bokstäverna A-G för att de ska få vara anonyma. De har inte 

rangordnats utifrån några speciella principer, som till exempel geografiskt läge. 

Anledningen till att kommunerna är anonyma är för det första att fler tjänstemän kanske 

vågar ställa upp på intervju då varken deras namn eller arbetsplats röjs. För det andra ökar 

sannolikheten att tjänstemännen svarar sanningsenligt, även om de vet att kommunen inte 

följer alla regler (se också avsnitt 2.4.1.1). Meningen med kommunintervjuerna var att 

tränga djupare in i enkätfrågorna och få en förklaring till varför kommunerna agerar som 

de gör. 

På kommunerna är det tjänstemän på mark- och exploateringsavdelningarna eller dylikt 

som har intervjuats. Det cirkulär som omnämns i kommunintervjuerna är Cirkulär 14:36 

som handlar om den nya exploateringslagstiftningen. 

4.2.1.1 Anläggande av allmän plats 

Tjänsteman på kommun A berättar att när exploatören äger marken är det exploatören som 

bygger ut anläggningarna och sedan lämnar över dessa till kommunen utan kostnad. Ibland 

görs undantag, till exempel då fastighetsägaren är en privatperson och inte har möjlighet att 

själv anlägga allmän plats. Då görs en upphandling enligt LOU och fastighetsägaren 

erlägger istället en gatukostnad. Tjänstemännen på övriga intervjuade kommuner handlar 

upp allmän plats och låter sedan exploatören bekosta anläggningen, antingen genom 

gatukostader eller genom exploateringsavtal.  

I flera av kommunerna som upphandlar via LOU tillämpas undantag, under vissa 

förutsättningar, då exploatören tillåts bygga ut anläggningen själv. I kommun C kan ett 

undantag bli aktuellt då anläggningskostnaden understiger 300 000-400 000 kr. Beloppet 

grundar sig på vad tjänstemannen anser att kommunen klarar av vid ett eventuellt vite. 
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Anledningen till att byggentreprenader som understiger värdet inte upphandlas är att det 

blir onödigt dyrt med allt administrativt arbete, i förhållande till byggkostnaden. Även då 

speciella tekniska skäl finns, kan undantag från LOU göras. Tjänstemannen säger också att 

det är olämpligt att exploatören bygger ut allmän plats om det är flera exploatörer som är 

inblandade i en exploatering. Det är även olämpligt att en exploatör utför anläggningar som 

det inte får uppstå problem med, till exempel vid byggnation av en större trafikled. Vid ett 

kommunalt intresse kan kommunen i dessa fall stå för en del av kostnaderna. 

Tjänstemannen på kommun D anger att exploatören i enstaka fall fått bygga ut allmän plats 

själv. Även tjänstemannen på kommun E säger att det har hänt att de låtit exploatören 

bygga ut på egen hand, men då gäller det smågator i anslutning till kvartersmark. 

Tjänstemannen på kommun G tillämpar dock enbart byggande i egen regi som undantag. 

När det gäller hur kommunen tidigare arbetat nämner tjänstemännen på kommunerna C 

respektive F att de tidigare låtit exploatören bygga ut allmän plats för att därefter låta 

exploatören lämna över anläggningen till kommunen utan kostnad. Kommun F liksom D 

började använda LOU för ungefär 10 år sedan och kommun C för några få år sedan. 

Beträffande byte av arbetssätt anger ingen av de intervjuade kommunerna att de planerar 

att byta. Kommun B vill gärna ha möjlighet att byta men är i dagsläget osäker på om det är 

förenligt med LOU. 

När det gäller vem som beslutar kring kommunens arbetssätt svarar tjänsteman A att det är 

politiskt styrt och tjänsteman B att det är kommunen som ansvarar för att allmän plats 

byggs ut och att detta ska ske via LOU och/eller via ramavtal.  Tjänsteman C säger att det 

är denne själv som avgör och tjänsteman D att det är tradition som styr arbetssättet men att 

ytterst är frågan politisk. Tjänsteman E anger att PBL säger att det är kommunens ansvar 

att bygga ut allmän plats och tjänsteman F ger inget svar på frågan. Tjänstemannen på 

kommun G anser att det inte finns någon som kan ta beslut om byte till att exploatören 

själv anlägger på grund av att detta är olagligt. 

4.2.1.2 Tankar kring LOU 

Tjänstemännen i kommunerna A, E och G tycker att det är positivt att det blir en 

konkurrensutsättning och kommunerna A, F och G att lägsta pris kan uppnås. Tjänsteman 

C anser att det positiva med LOU är transparensen och att alla får chansen. Här kan 

företag som tidigare varit okända för kommunen ibland dyka upp. Enligt tjänsteman D är 

det positiva med LOU att det är enklare att göra en objektiv bedömning. Tjänsteman F 

nämner att momsreglerna, som gäller för kommuner vid upphandling, kan komma att 

gynna entreprenörer på ett positivt sätt.  

Bland de negativa aspekterna med LOU anser kommuntjänstemännen på kommunerna A, 

C och G är den ökade administrativa kraften som krävs för att klara av en upphandling. 

Upphandlingsprocessen anses som tungrodd av kommunerna D och E medan kommun C 

anser att den både kostar pengar och tar tid. Kommun E berättar att överklaganden kan ta 

flera månader och upptäcks det något fel i upphandlingsförfarandet så kanske hela 

processen måste göras om. Kommun D talar även om att de absolut inte vill gå över 
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tröskelvärdet eftersom det då blir en så omfattande process. Tjänstemännen på 

kommunerna C, D och F önskar att de skulle kunna få lov att ställa krav på personliga 

egenskaper vid upphandling av exempelvis konsulter. Kommun F anser att det kan bli 

problem när slarviga anbudsgivare inkommer med det vinnande lägsta budet. 

Beträffande direktupphandling anser kommun C att upphandlingsgränsen på 500 000 kr, 

som finns nu för entreprenader, är bättre än den som var förut på 300 000 kr och att den 

nu är på en okej nivå. Däremot hade det varit önskvärt med en högre gräns för 

upphandling av konsulttjänster. Kommun D anser att direktupphandlingsgränsen är 

alldeles för lågt satt, gäller den byggentreprenader eller liknande så räcker den inte långt. 

Kommun E menar att när det gäller tröskelvärden skulle ett högre fribelopp behövas så att 

konkurrensutsättning inte behöver göras varje gång. Istället hade det varit bra att kunna 

upphandla fler tjänster via ramavtal, som det är nu är entreprenaderna ofta för omfattande. 

4.2.1.3 ”Att vidta”-begreppet 

Enligt tjänsteman A kan begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 tolkas som att utföra 

anläggningar. Tjänsteman B menar att PBL 6:40 öppnar upp för möjligheten för 

exploatören att bygga och lämna över. Beroende på vad som framkommer kring tolkning 

av begreppet ”att vidta” funderar kommun B på att ändra sitt arbetssätt då det är 

exploatörens mark. LOU känns i vissa fall som dubbelarbete och försvårar för exploatören 

då det bland annat tar tid. 

PBL 6:40 har tolkats av en advokatbyrå som kommun C anlitar. Denna säger att LOU alltid 

gäller, ingen lag står över den. Paragrafen kan tolkas som så att en exploatör får sköta 

upphandlingsförfarandet även om kommunen fortfarande är ytterst ansvarig, till exempel 

för överklagande på grund av offentlig rätt. Tjänstemannens personliga tanke är att den 

som författade lagen inte har rådfrågat några LOU-experter. Om det skulle varit tydligt att 

exploatören verkligen får utföra anläggningarna är det just det begreppet som borde ha 

använts i paragrafen. ”Att vidta” är väldigt luddigt. Antingen behöver PBL 6:40 förtydligas 

eller så behövs ett förtydligande i LOU att ett undantag ska gälla för den paragrafen. 

”Att vidta”-begreppet har tjänsteman D inte funderat så mycket på, det borde betyda att 

exploatören får anlägga/utföra eller att kommunen kan ålägga en byggherre att bygga ut 

kommunala anläggningar. Krockar det med LOU kanske? Från kommunens sida spelar det 

ingen roll vem som anlägger allmän plats eftersom det är exploatören som står för notan. 

Kan exploatören spara pengar på att anlägga själv så borde det väl vara okej. Kommunen 

och skattebetalarna drabbas inte ekonomiskt i slutändan. Däremot, när den nya planlagda 

marken till stor eller hela delen ägs av kommunen, så vill kommunen ha kontroll över det 

som anläggs. Kommunen måste godkänna att exploatören anlägger, eftersom det är vi som 

ställer kraven och det är allmän plats. 

”Att vidta”-begreppet öppnar, enligt tjänsteman E, upp för en förändring även om det ju 

inte är en nackdel för en exploatör att kommunen handlar upp via LOU. I och för sig så 

kan det vara så att de stora bolagen, som har egna avdelningar för anläggande, gärna vill 
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sköta även detta när de ändå är verksamma i området. Frågan är väl vad lagstiftaren menar? 

Det är ju inte prövat än, så rättsläget är osäkert. Däremot öppnar, som sagt, begreppet upp 

för möjligheten att en kommun kan låta en exploatör bygga ut allmän plats, med 

kommunalt huvudmannaskap, och sedan lämna över anläggningen till kommunen utan 

kostnad. I den här kommunen planerar vi ingen ändring av vårt nuvarande arbetssätt i 

dagsläget. Det skulle möjligtvis vara att vi under speciella förutsättningar låter exploatören 

bygga ut anläggningarna och sedan lämna över dem. Som sagt, det finns möjlighet att 

kommunen gör det vid mindre gatusnuttar och annat som ändå är i angränsning till 

kvartermark. 

Enligt tjänsteman F öppnar ”Att vidta”-begreppet upp för en förändring som kan innebära 

att en exploatör själv får anlägga den allmänna platsmarken. Däremot går ju detta emot La 

Scala-domen, så frågan är vad lagstiftaren menar? Jag skulle vilja studera förarbetena. Det 

skulle behövas ett vägledande rättsfall. Paragrafen är oklart skriven och går att tolka åt två 

håll. Vill man tolka det som att exploatören kan anlägga går ju det, men vill man tolka åt 

andra hållet, alltså att upphandlingsförfarande behövs, så går ju det också. Lagstiftaren får 

underkänt! 

Tjänsteman G anger att kommunen inte själv har tolkat begreppet ”att vidta”. Kommunen 

anser att det inte är tillåtet att låta exploatören bygga ut och överlämna anläggningen, utan 

kostnad, till kommunen tills andra direktiv kommer. På MEX-dagarna sa Olof Moberg att 

rättsläget är oklart. Det hade dock funnits fördelar om exploatören fått lov att bygga ut 

allmän plats själv. Främst är det samordningsfördelar som vinns.  

4.2.1.4 Kommunerna om SKL 

Alla tjänstemännen känner till SKL, men hur mycket deras tjänster används varierar. 

Kommun A, B, D, E, F och G använder SKL:s tjänster ibland, då det handlar om juridiska 

tjänster. Däremot kan juristerna på SKL vara svåra att få tag på. Som komplement 

använder kommun A juristkonsulter. Kommun E medverkar också på kurser som 

förbundet håller, som på senare tid har handlat mycket om den nya lagstiftningen kring 

exploateringsavtal. Tjänsteman C känner till SKL men använder inte deras tjänster. 

Däremot hade det varit bra om SKL gav ut någon form av mallar. 

Tjänstemännen A, B, D, E och G är insatta i vad som står i SKL:s cirkulär kring den nya 

lagstiftningen. Däremot har inte tjänsteman A funderat mer över varför inte begreppet ”att 

vidta” har tolkats där. Tjänsteman D har inte funderat på varför de inte tolkar begreppet 

”att vidta” i cirkuläret eftersom kommunen utgått ifrån att begreppet innebär detsamma 

som att exploatören får utföra anläggningarna. Tjänsteman E och G tror att de på SKL 

kanske inte tolkat begreppet för att de inte vågar. De vill inte dra på för stora växlar just nu 

utan inväntar förmodligen ett rättsfall för att få en överblick över det oklara rättsläget. 

Tjänsteman B säger att begreppet ”att vidta” är ett luddigt begrepp som de ej kan bedöma 

på SKL, de vet inte varför det står där och det är därför som det inte heller tolkas i 

cirkuläret. Dessutom har tjänsteman B uppmärksammat att det inte finns några mallar. 
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Tjänsteman F har inte läst cirkulären men tror att de på SKL kanske inte tolkat begreppet 

”att vidta” för att de inte själva är säkra på betydelsen. 

 

4.2.2 Intervju med Ivar Frostenson på Näringsdepartementet 

Ivar Frostenson, kansliråd på regeringskansliet, har varit delaktig i framtagandet av den nya 

lagstiftningen som reglerar exploateringsavtal. Han har jobbat på departementet i 25 år, 

även om det under årens gång har haft olika namn. Just nu är hans tjänst placerad på 

Näringsdepartementet. Frostensons fokus i arbetet är inriktat på frågor kring 

plangenomförande och lantmäterifrågor. Hans utbildningsbakgrund är lantmätare på KTH 

och han har även kommunal erfarenhet, bland annat som förvaltningschef. 

4.2.2.1 Bakgrund till exploateringslagstiftningen 

Frostensson inleder med att förklara varför exploateringsavtalen lagreglerades. 

Lagregleringen var bland annat ett steg i att effektivisera plan- och byggprocessen, speciellt 

i genomförandeskedet. Finansieringslösningarna har tidigare inte fungerat helt bra. Hela 

PBL:s 6:e kapitel har i stort sett varit ”orört” sedan 1947. Finansieringslösningarna har 

baserats på exploatörsparagraferna och reglerna kring gatukostnader. De flesta andra länder 

har, utöver detta, någon form av reglering kring exploateringsavtalens innehåll. 

Förhandlingsprocessen har varit oförutsägbar för exploatörerna; har till exempel alla 

behandlats lika? Förhandlingar i sin tur tar mycket tid och försenar genomförandet. 

Upprättandet av exploateringsavtal har dessutom varit fritt från insyn och offentlighet och 

byggherren riskerat att hamna i en ”utpressningssituation”. 

Meningen var att även utredningen kring gatukostnader (med införande av taxesystem, som 

liknar den som idag finns i LAV för allmänna VA-tjänster, som SKL arbetat fram) skulle ha 

genomförts i samband med ”uppdateringen” av PBL 2015. Den här utredningen mötte 

dock mycket motstånd. Bland annat var Villaägarnas Riksförbund negativa eftersom vägar 

och gator har kollektiv nytta. Lagrådet ansåg att bearbetning behövdes. Eftersom 2014 var 

ett valår så blev det så att vissa utredningar fick läggas på is, medan det fokuserades på 

andra delar. En av de utredningar som lades på is var gatukostnadsutredningen. I och med 

detta krävdes en del kreativitet för att finna en lösning på finansieringsfrågan. Lösningen 

utmynnade i en lagreglering av exploateringsavtalen, där kostnader kan regleras. 

Frostenson menar också att ändringen av PBL inte gick för fort, det fanns fullgott underlag 

och ett helhetstänk, även om grundtanken med gatukostnader fick frångås. 

4.2.2.2 PBL 6:40 och begreppet ”att vidta” samt dess relation till LOU 

I utredningen Ett effektivare plangenomförande174 användes begreppet ”att ombesörja” istället 

för ”att vidta”, som var det begrepp som sedan användes i lagtexten. Frostenson har själv 

inga betänkligheter mot att formuleringen ”att vidta” valdes istället för ”att ombesörja”, 

                                                 
174 SOU (2012:91) 
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eftersom begreppen är likvärdiga. Det anlitades även en upphandlingsexpert175 som fick 

studera den nya lagstiftningen och som inte hade något att invända mot formuleringen. 

Inte heller bedömdes att lagtexten i PBL, på något sätt, står i strid med LOU. Begreppet 

kan ju likaväl innebära åtgärder för att förbereda inför ett genomförande. Ingen uttalad 

kritik inkom heller från remissinstanserna. I PBL finns begreppet ”att vidta” på flera 

ställen, närmare bestämt tolv. Begreppet ”att ombesörja” finns inte alls. Utifrån en fråga 

angående om begreppet motsvarar de andra ”att vidta” i PBL, svarar Frostenson att han 

inte har något svar på detta just nu. 

Angående Kalbros och Lindgrens tolkning av La Scala-domen kan inte Frostenson ansluta 

sig till en enskild forskares åsikt. Det går inte att ansluta till en teori utan beredning. 

Oavsett vilket måste LOU beaktas. Det finns naturligtvis även negativa sidor av LOU: 

1) Försenar 

2) Förfarandet kostar mer 

3) Vem har ansvar för vad? Kan exploatören till exempel diskvalificeras på grund av 

underpris? 

Frostenson understryker dock att det är kommunen som har ansvaret för att anläggandet 

av allmän platsmark blir av. 

4.2.2.3 Angående kartläggningen av kommunernas arbetssätt 

Förmodligen är det många kommuner som struntar i att handla upp allmän plats, speciellt 

då det är större projekt med en större byggherre involverad. Frostenson tror inte heller att 

det blir någon skillnad i och med införandet av lagändringen. 

4.2.2.4 Hur bör kommunerna agera i framtiden? 

Kommunerna bör agera på ett korrekt och riktigt sätt, aktuell lagstiftning ska följas. När 

krav om LOU-upphandling finns så ska ett upphandlingsförfarande användas. 

Det finns ingen hierarkisk skillnad mellan PBL och LOU, lagstiftningarna ska harmonisera, 

alltså fungera parallellt. 

På frågan om han bedömer att en kommun i ett exploateringsavtal kan lägga på en 

exploatör att själv anlägga allmän platsmark, svarar han att det kan vara förhandlingsbart 

om LOU inte står i vägen. 

4.2.3 Intervju med Olof Moberg, jurist på SKL 

Olof Moberg har en utbildning som jurist där han erhöll en juris kandidatexamen. Idag är 

han förbundsjurist på SKL, där han arbetat i 14 år. Tidigare har han gjort tingstjänstgöring 

och arbetat som kommunjurist. 

                                                 
175 Tobias Indèn, jur.dr. och docent på Umeå universitet. 
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4.2.3.1 Den nya lagstiftningen om exploateringsavtal 

Först och främst tillkom ändringarna i PBL 2011 lite för fort och detsamma har gällt inför 

uppdateringarna nu. Flera uppdrag och utredningar har överlappat varandra utan att någon 

har sett till helheten. Fokus har enbart legat på att få igång byggandet. 

4.2.3.2 Angående SKL:s roll 

På frågan om varför SKL inte längre producerar några mallar svarar Moberg att när SKL på 

70- och 80-talen gjorde detta, i form av normalavtal till exempel176, var förfarandet mer 

centraliserat och situationerna över landet liknade varandra mer än idag. Nu när 

situationerna ser olika ut i Sverige har det inte upprättats mallar av den typen. Däremot är 

en praktisk ”handbok” eventuellt på gång, där mer specifika råd kommer ges kring 

författande av exploateringsavtal. 

4.2.3.3 PBL 6:40 och begreppet ”att vidta” samt dess relation till LOU 

Enligt Moberg är det ingen som vet hur PBL:s 6:40 och begreppet ”att vidta” ska tolkas 

och det är av den anledningen som det saknas en tolkning av begreppet i cirkulär 14:36. 

SKL har därför valt att iaktta försiktighet. Möjlighet har tidigare funnits att låta exploatören 

bekosta anläggningar i och med exploatörsparagraferna. 

Begreppet ”att vidta” torde ha liknande innebörd som i övriga paragrafer i PBL och borde 

kunna likställas med att exploatören tillåts göra/ bygga/utföra. 

En upphandlare hade hävdat att LOU går något längre än vad som krävs. Under 

tröskelvärdet finns svenska upphandlingsregler som gäller. Detta har inte alla länder i 

Europa. 

Frågan är hur begreppet ”att vidta” ska tolkas i PBL 6:40? Är LOU frikopplat? Även om en 

öppning kan finnas i PBL kan det fortfarande finnas hinder i annan lagstiftning. Hur står 

begreppet ”att vidta” i relation till LOU? De krockar, anser Moberg. Av LOU och PBL är 

det ingen som står över den andra. Däremot kommer EU-lagstiftningen in då tröskelvärdet 

överskrids och den lagstiftningen får inte Sverige gå emot. EU-rätten står högst i hierarkin.  

På frågan om det är någon skillnad på begreppen ”ombesörja” och ”att vidta” svarar han 

att ”ombesörja” betyder att man ser till att det blir gjort och ”att vidta” att man gör det 

själv. Exploatören kan till exempel ”ombesörja” en LOU-upphandling. Däremot fungerar 

detta inte i Sverige eftersom myndighetsutövning inte får läggas på enskilda, i sådana fall 

krävs en ändring i LOU. 

Hur La Scala-domen kan tillämpas enligt svenska förhållanden är lite svårt att säga. En 

parallell kan dras med kvittning av gatukostnader. 

Angående Kalbros resonemang så kan Moberg förstå det, eftersom det inte handlar om en 

penningtransaktion. Det är helt klart ett intressant resonemang. 

Det enda som kan sägas med säkerhet, är att det är kommunens ansvar att anlägga gator. 

                                                 
176 Det sista normalavtalet kom på 90-talet 
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4.2.3.4 Angående kartläggningen av kommunernas arbetssätt 

Moberg tror att det finns skillnader, baserat på kommunernas storlek. De större 

upphandlar nog i större utsträckning medan de små överlåter till exploatören att bygga ut, 

förmodligen på grund av tradition. När det gäller framtida strategi är det troligt att främst 

många av de små kommunerna kommer att överväga ett ändrat arbetssätt.  

4.2.3.5 Hur bör kommunerna agera i framtiden? 

Hur kommunerna borde agera är svårt att säga; det borde komma ett vägledande rättsfall. 

LOU måste hursomhelst beaktas. Det hade varit bra om kommunerna kunde utnyttja 6:40 

som en öppning. För att kommunerna ska kunna göra det behövs ett förtydligande i lagen. 

Ett förtydligande skulle kunna vara att skriva att en exploatör får bygga ut allmän plats på 

sin egen mark om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet. Det finns redan andra 

undantag i LOU, till exempel att upphandlingsförfarandet inte behövs om det finns en 

teknisk omöjlighet, då kan exploatören utföra anläggningarna. Det finns dock inga rättsfall 

och KKV utövar ingen aktiv tillsyn över de här frågorna, även om det infördes ett vite för 

felaktiga upphandlingsförfaranden efter La Scala-domen177. 

På frågan om han bedömer att en kommun i ett exploateringsavtal kan lägga på en 

exploatör att själv anlägga allmän platsmark, svarar han nej. Det går teoretiskt via PBL, men 

även LOU måste beaktas, undantag kan förekomma om det till exempel finns en teknisk 

omöjlighet. Det går också att argumentera som Kalbro, som menar att det inte utförs en 

penningtransaktion. 

Fördelar med LOU är bland annat att det blir lättare att utöva kontroll, bland annat av 

kvalitet. De negativa aspekterna är att det kan bli problematiskt, tidsmässigt och med 

samordningen, då exploatören äger marken. Exploatören kan också lägga ett bud på 

0 kronor. Det är dock kommunen som bedömer om det ska klassas som ett oseriöst anbud. 

Vid sådana bud kan också momsproblem uppkomma. 

4.2.4 Intervju med Thomas Kalbro 

Thomas Kalbro är professor i fastighetsvetenskap på KTH. I hans arbetsuppgifter ingår 

det bland annat att undervisa, forska och utreda planprocessen. Han har arbetat på KTH 

sedan 1976 och bedriver forskning hela tiden, även om det nu är utredningen som tar mest 

tid. Mycket av hans forskning är finansierat av medel från byggbranschen. På frågan om 

han upplever att det kan bli svårt med objektiviteten svarar han att han aldrig upplevt några 

sådana svårigheter, snarare tvärtom. Branschen har inflytande över ämnet som ska utredas 

men inte över resultatet av rapporten. Då tycker han snarare att det är värre med statliga 

forskningsinstitut eftersom det där förväntas ett visst resultat. 

4.2.4.1 Den nya lagstiftningen om exploateringsavtal 

Just att lagreglera exploateringsavtal gick inte för fort, utan kom snarare lite sent. Många 

andra länder har sedan länge haft regler kring exploateringsavtalens utformning. 

                                                 
177 Upphandlingsskadeavgiften 
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Kalbros tolkning av ”att vidta” i nya PBL 6:40 är att det går att överlåta åt byggherren 

under vissa förutsättningar. Det innebär att byggherren bygger ut allmän plats som sedan 

överlåts åt kommunen, vilket inte innebär några penningtransaktioner. Det hela handlar, 

enligt honom, om vem som i slutändan finansierar den aktuella allmänna platsen. Om 

kommunen eller andra markägare är inblandade är det däremot svårt att inte behöva 

använda ett upphandlingsförfarande. Han exemplifierar med en fotbollsplan som ska 

anläggas och där kommunen och byggherren ska stå för hälften av kostnaderna var. I detta 

fall fungerar det inte att byggherren blir direkttilldelad anläggandet eftersom kommunen 

ska finansiera hälften. Om ett upphandlingsförfarande används kan en annan byggherre 

komma med ett lägre anbud vilket i så fall gör att kommunens anläggningskostnad för 

fotbollsplanen blir lägre än den byggkostnad som byggherren kan anlägga planen för. 

Mellan andra markägare än kommunen kan det fungera, om en överenskommelse finns, att 

en av dem utför anläggningarna. 

4.2.4.2 PBL 6:40 och begreppet ”att vidta” samt dess relation till LOU 

I SKL:s cirkulär om La Scala-domen178 uppmanas till försiktighet. Kalbro poängterar att det 

i vissa fall behövs ett upphandlingsförfarande, till exempel som i fallet med fotbollsplanen 

men också vid anläggandet av en VA-anläggning där VA-taxan kan överstiga eller 

understiga verklig kostnad. Upphandlingsförfarandet är annars samhällsekonomiskt dyrare 

och orsakar samordningsproblem. Cirkuläret ”löste” dock andra problem, till exempel att 

exploatören också ofta utförde till exempel förskolor eller andra anläggningar som helt och 

hållet är kommunens ansvar. 

Kalbro anser att Sverige har övertolkat EU-lagstiftningen, även när det gäller till exempel 

försäljning av mark och att en fastighet måste säljas till marknadsvärde. Enligt EU är det 

just att handeln mellan länderna fungerar som är den huvudsakliga poängen. Det handlar 

om nödvändighet och nytta för exploatören. Det nya i lagstiftningen är det som berör 

anläggningar utom detaljplanen, där har Sverige nu anpassat sig mer till rådande europeiskt 

klimat. 

LOU är inte en strikt tolkning av de europeiska konkurrenslagarna utan harmoniserar väl. 

Däremot kan det finnas glapp i lagstiftningen och hur den används. La Scala-domen är fullt 

logisk i jämförelse med den italienska plan- och bygglagstiftningen. I fallet med La Scala 

handlade det om en stadsbyggnadsavgift med kvittning. Det hade kunnat bli billigare för 

kommunen med ett upphandlingsförfarande. 

Om det skulle fastställas att LOU alltid är tillämpbar så måste uttrycket ”att vidta” bort ur 

PBL 6:40, uttrycket skulle likväl kunna vara ”utföra”. Kalbro tycker inte att det är någon 

idé att utreda andra paragrafer, med samma formulering som i PBL, eftersom det redan är 

självklart vad begreppet innebär. 

Hierarkiskt kan LOU inte sättas ur spel eftersom dessa bygger på Europareglerna som står 

överst. 
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4.2.4.3 Angående kartläggningen av kommunernas arbetssätt 

Kalbro tror att de flesta kommunerna upphandlar via LOU, i alla fall efter utskicket av 

cirkuläret om La Scala-domen och speciellt efter vitets179 införande. Det borde inte bli 

någon ändring på kommunernas arbetssätt efter införandet, eftersom en öppning att låta 

exploatören anlägga fanns redan i och med exploatörsparagraferna. 

4.2.4.4 Hur bör kommunerna agera i framtiden? 

Kalbro menar att kommunen har ansvaret för anläggandet av allmän plats och att bekosta 

denna. Väl värt att notera är att det inte är en rättighet för exploatören att få anlägga allmän 

plats, utan det är kommunen som bestämmer. Det finns fall där byggherren själv inte har 

möjlighet att bygga den allmänna platsen och då bör en upphandling absolut göras. Om en 

stor exploatör kommer in kan denne, förutom kvartersmarken, även anlägga den allmänna 

platsen. 

På frågan om han bedömer att en kommun i ett exploateringsavtal kan lägga på en 

exploatör att själv anlägga allmän platsmark svarar han nej, eftersom en bedömning måste 

göras från fall till fall. Kommunerna måste själva tänka efter när en sådan 

överenskommelse kan strida mot LOU. Det hela handlar, som sagt, om vem som i 

slutändan betalar. 

4.2.5 Intervju med Robert Ågren 

Robert Ågren är doktorand på LTH, där han har arbetat i fem år. Där undervisar han bland 

annat i entreprenadrätt och fastighetsrätt. Han har sedan tidigare en masterexamen i juridik 

och har arbetat som bolagsjurist. Just nu bedriver han forskning inom byggentreprenader i 

samband med upphandling. 

4.2.5.1 PBL 6:40 och begreppet ”att vidta” 

Enligt Ågrens synsätt så kan formuleringen ”att vidta” i PBL 6:40 tolkas som att det finns 

en möjlighet att lägga över vissa entreprenadarbeten eller visst anläggande av allmän plats 

på fastighetsägaren. Hur begreppet ska tolkas är dock något mer komplext. Generellt gäller 

för svensk författningstext att den inte ska tolkas för bokstavligt. Därför borde inte för stor 

vikt läggas vid själva formuleringen. Att uttrycket ”att vidta” har valts kan vara för att 

lagstiftaren vill att paragrafen ska låta mer offentligrättslig, det allmänna kan här kräva att 

exploatören eller fastighetsägaren vidtar en viss uppgift. 

Ågren tycker inte att det finns någon juridisk skillnad mellan begreppen ”ombesörja” 

respektive ”att vidta”. ”Ombesörja” innebär att något ska tas om hand eller skötas om 

medan ”att vidta” innebär att någon blir tillsagd att utföra en åtgärd. Omskrivningen har 

troligtvis gjorts för att erhålla enhetlighet i PBL. Om det avsågs en annan innebörd av 

begreppet borde detta framgå i annan kommentar i förarbetena. 

Begreppet ”att vidta” borde ha samma innebörd som de andra paragraferna inom samma 

lagstiftning. Som sagt så har ordvalet nog gjorts för enhetlighetens skull. 
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Ågren påpekar dock under intervjun att han inte är PBL-expert. 

4.2.5.2 EU:s konkurrensregler, LOU och La Scala-domen 

Först och främst, anser Ågren, finns det en tydlig skillnad mellan 

upphandlingslagstiftningen och konkurrensreglerna på EU-nivå. EU:s konkurrensregler 

kan ofta inte tillämpas direkt eftersom de har ett annat övergripande mål, därför hänvisas 

det sällan till dessa i EU-domstolen. Syftet med offentlig upphandling är att skydda 

leverantörer, det öppnar också upp möjligheten för alla leverantörer att delta i 

anbudsgivandet på lika villkor. 

Skillnad ska göras på direktivstyrd upphandling och nationell/LOU-styrd upphandling. När 

direktivstyrd upphandling utförs så ligger upphandlingsvärdet över tröskelvärdet och det 

finns ett gränsöverskridande intresse. Nationell/LOU-styrd upphandling förekommer 

istället då tröskelvärdet understigs. Under tröskelvärdet får medlemsstaterna själva 

bestämma hur upphandlingsförfarandet ska se ut. Däremot måste hänsyn fortfarande tas 

till EU:s grundläggande rättsprinciper180, om gränsöverskridande intresse finns. Sverige 

tycker att den direktivstyrda upphandlingen fungerar bra, så därför har det bestämts att 

även upphandlingar under tröskelvärdet ska ske på liknande sätt. 

Angående La Scala-domen har markägaren rätt att vidta allt arbete på sin egen mark, vilket 

skiljer sig från svensk lagstiftning. Frågan handlade ju om ifall det hela kunde ses som en 

byggentreprenad eller inte eftersom byggentreprenader måste upphandlas. Domstolen 

ansåg att det var en byggentreprenad eftersom arbetena var föreskrivna av kommunen och 

kom till kommunens nytta. Att ett exploateringsavtal var upprättat spelade ingen roll. Det 

skulle enligt italiensk lagstiftning vara möjligt att fastighetsägaren upphandlar arbetet själv. 

Ågren anser att La Scala-domen är tillämplig på svenska förhållanden då det gäller 

byggentreprenader och upphandlingsförfarandet av dessa. Däremot är det inte möjligt för 

en kommun eller annan myndighet att skjuta över ansvaret för upphandlingen på en 

exploatör. 

4.2.5.3 Hur bör kommunerna agera i framtiden? 

Enligt Ågren finns inga särskilda skäl som gör att kommunerna bör, eller ska, frångå LOU 

även om det finns en paragraf angående undantag vid direktupphandling i LOU 4:2. Om vi 

pratar tekniska skäl så är dessa väldigt begränsade. Tekniska skäl har ofta åberopats i 

domstol, men sällan gått igenom. Att samordningen blir dyrare är exempelvis inget godkänt 

skäl. Ett exempel är om det till en viss anläggning skulle behövas en komponent som ett 

specifikt företag har patent på, då skulle det kunna vara tillåtet att direktupphandla om 

ingen liknande komponent finns på marknaden. 

4.2.5.4 Begreppet ”att vidta” i relation till LOU 

Ågren menar att begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 krockar med LOU, om det innebär att 

den öppnar upp för att exploatören ska få anlägga allmän plats. 

                                                 
180 De allmänna rättsprinciper för offentlig upphandling finns i stycke 3.4.2.1 



LOU:s tillämpning på PBL 6:40 
 

 56  

När det gäller hierarkin mellan LOU och PBL så är LOU till stora delar direktivstyrd från 

EU-nivå. I dessa delar står den europeiska lagstiftningen över den nationella. 

4.2.5.5 Ågren angående Kalbros resonemang 

Enligt Ågren är en exploateringsavgift en ekonomisk kompensation, som till exempel i 

fallet med La Scala. Resonemanget kring att det hela blir ett ”nollsummespel” om 

kommunen inte utger någon ersättning är dock inte logisk. Om det finns krav på 

exploatören att utföra vissa anläggningar är åtagandet en ersättningsfråga eftersom 

kommunen till exempel får ett antal vägar. Exploatören får i sin tur en rättighet att bygga ut 

marken. Även om det skenbart är ett ”nollsummespel” så handlar det i grund och botten 

ändå om värden som utbyts, ett så kallat oneröst avtal. 

Det många inte förstår, är att syftet med upphandling inte i första hand handlar om att det 

offentliga ska få så lågt pris som möjligt. Samhällsekonomiskt ligger det till så, men inte i 

det enskilda fallet. Det övergripande syftet är istället konkurrensutsättning. 

För att något ska klassificeras som byggentreprenad ska fyra punkter vara uppfyllda: 

1. Ett skriftligt avtal ska föreligga. 

2. Avtalet ska vara upprättat mellan en upphandlande myndighet och en entreprenör. 

3. Avtalet ska behandla uppförandet eller projekteringen av något fysiskt som ska utföras. 

4. Avtalet tar sikte på att tillgodose ett behov som den upphandlande myndigheten 

specificerat. 

Huruvida det är en byggentreprenad eller ett planbeslut är den primära frågan, anser Ågren. 

Byggentreprenader ska, som sagt, upphandlas. 

Det skulle kunna vara möjligt att komma runt systemet genom att göra en 

förvaltningsrättslig prövning istället, ungefär som för bygglov. Exploatören får skicka in en 

ansökan till kommunen om hur ett allmänt intresse ska tillgodoses, till exempel 

uppförandet av en väg. Sedan är det upp till kommunen, att genom myndighetsbeslut, 

bestämma ärendets utgång. Då blir det inte ett beställningsjobb ifrån en upphandlande 

enhet. Frågan är om detta är acceptabelt, om ens möjligt, enligt PBL? Scenariot ovan är 

alltså högst hypotetiskt. 

4.2.5.6 Upphandling under gränsvärdet där gränsöverskridande intresse inte 

förekommer 

När det gäller upphandling under tröskelvärdet, där gränsöverskridande intresse inte finns, 

så blir frågan lite knepigare, anser Ågren. 

I det här fallet uppstår alltså ingen krock gentemot EU-lagstiftningen, EU-fördraget eller 

upphandlingslagstiftningen. Däremot förekommer en krock mellan LOU och PBL. Om 

EU-rätten tillämpas i vanliga fall så bör den tillämpas även i ett fall som detta, men den 

tolkningen har inte nödvändigtvis företräde. 
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4.2.5.7 Behöver paragraf 6:40 ändras? 

Som det är nu föreligger en krock mellan PBL och LOU. Begreppet ”att vidta” borde, 

enligt Ågren, tas bort ifrån paragraf 6:40 i PBL. 

Ett svenskt exploateringsavtal innehåller både civilrättsliga- och offentligrättsliga inslag och 

det gör det hela mer komplext. LOU är i första hand skriven för att hantera upprättande av 

offentligrättsliga avtal. 

4.2.5.8 Påföljder för otillåtet upphandlingsförfarande 

Enligt Ågren finns det fyra olika påföljder om en kommun bryter mot LOU. Om den 

felaktiga upphandlingen upptäcks innan avtalet är skrivet blir påföljden att 

upphandlingsförfarandet måste göras om. Påföljden om avtal är skrivet kan bli att avtalet 

upphävs om det framkommer att det är en otillåten upphandling. Om det finns ett 

allmänintresse i att avtalet består, till exempel att en väg har anlagts, kan kommunen välja 

att betala en upphandlingsskadeavgift. Den varierar mellan 5000 kronor till 10 miljoner 

kronor, beroende på kontraktsvärdet. Om ingen klagar inom 6 månader kan KKV ansöka 

om att en upphandlingsskadeavgift ska erläggas. KKV är aktiva i sin överprövningsroll, 

menar Ågren. 

Upphandlingsskadeavgiften kan bli mindre då rättsläget är osäkert. I det här fallet, med 

paragraf 6:40 och ”att vidta”, är min bedömning att det borde vara så.  

4.3 Resultatanalys 

Nedan följer en resultatanalys av enkäten, intervjuerna samt en sammanfattande del då 

dessa båda vävs samman. 

4.3.1 Enkäten 

I detta stycke följer en resultatanalys av enkäten. 

4.3.1.1 Anläggande av allmän plats då och nu 

Enkäten visar att kommunerna förr, främst innan 2010-talet, arbetat på flera olika sätt. Det 

var inte helt ovanligt att en exploatör själv tilläts anlägga allmän plats, för att sedan lämna 

över anläggningen till kommunen. Nu däremot visar det sig att de flesta kommuner i första 

hand genomför ett upphandlingsförfarande för anläggande av allmän plats, även då det är 

exploatörens mark som ska bebyggas. Totalt 55 % av de svarande på enkäten anger att de 

antingen anlägger i egen regi, upphandlar via LOU eller använder båda förfarandena. 

Samtidigt anger 13 % att de antingen låter exploatören bygga ut anläggningarna och sedan 

lämna över dem eller att de utför ett upphandlingsförfarande via LOU. En kombination av 

de tre sätten, det vill säga; anlägga i egen regi, att exploatören bygger ut och överlämnar 

eller att ett upphandlingsförfarande används av 9 % av de tillfrågade. Här får läsaren ha i 

åtanke att ingen bakre tidsgräns angavs på frågan och att kommunerna antingen kan ha 

svarat på hur de gör i sina exploateringsavtal idag eller att de anger alla sätt som 

förekommit fram tills nu. 
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Av kommentarerna som några av kommunerna lämnade beträffande sitt arbetssätt med 

övergång till LOU från att ha låtit exploatören anlägga och sedan lämna över till 

kommunen framgick att detta skedde från 2001, då La Scala-domen kom. 

Det framgår också att även om kommunen numer ofta använder ett 

upphandlingsförfarande så förekommer det att undantag görs. Undantagen handlar ofta 

om att det krävs samordning med annan byggnation och att det ibland bedöms mer 

tidseffektivt. 

När det gäller finansiering av allmän plats så är det vanligaste att exploatören får stå för 

kostnaden, detta svarar 56 %. Totalt 28 % anger att kostnaden antingen erläggs av 

kommunen eller exploatören (eller både och). Det framgår av flertalet kommentarer att det 

är nyttan för både exploatör och kommun som avgör vad var och en ska betala. Om 

befintlig bostadsbebyggelse ska erlägga ersättning genom gatukostnader varierar i de olika 

kommunerna.  

Beträffande anläggande av allmän plats efter 1 januari 2015 så anger få kommuner att de 

ska byta strategi för anläggande av allmän plats. Totalt 13 % anger att de planerar att byta. 

Av de svarande anger 61 % att de inte har planer på att byta och 26 % är osäkra. 

4.3.1.2 LOU 

Majoriteten av kommunerna som svarat på enkäten använder ett upphandlingsförfarande 

enligt LOU för anläggande av allmän plats, åtminstone som en strategi. Kommentarerna 

kring positiva och negativa aspekter av ett upphandlingsförfarande framgick tydligt.  

Generellt var många positiva till konkurrensutsättningen och att alla inom en viss bransch 

har samma förutsättningar för att inkomma med ett anbud. Som ytterligare en positiv 

faktor nämndes också att kommunen får kontroll över arbetena på ett annat sätt då det är 

kommunen som ställer kraven i förfrågningsunderlaget. 

Negativa kommentarer handlade ofta om att processen fördyras, att 

upphandlingsprocessen tar tid (speciellt vid överklagan) och att det tar mycket 

personalresurser. Det kan också uppstå samordningssvårigheter då en exploatör är verksam 

i området medan en annan byggherre har ansvar för anläggande av allmän plats. 

Ett antal kommentarer handlar om att det är konstigt att exploatören inte själv har 

möjlighet att bygga ut den allmänna platsen på sin egen mark, då detta i många fall innebär 

stora fördelar både ur en samordningssynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Det 

efterfrågas någon sorts möjlighet till undantag. 

4.3.1.3 Om ”att vidta”-begreppet 

Av alla tjänstemän som svarade är det 73 % som anser att de inte har fått tillräcklig 

information kring vad begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 betyder. 

I 59 kommuner pågår det just nu arbete med att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal. Av 

dessa har 81 % tagit ställning till vilken deras framtida strategi för anläggande av allmän 
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plats ska vara, resterande 19 % är fortfarande osäkra på om de ska byta strategi för 

anläggande. 

Även bland de tjänstemän som jobbar på en kommun där riktlinjerna är under arbete 

fördelar sig procenttalen på samma vis som för alla de medverkande tjänstemännen. 73 % 

av tjänstemännen anser sig alltså inte ha fått tillräcklig information kring begreppet ”att 

vidta” i PBL 6:40. 

4.3.2 Intervjuer  

I detta stycke följer en resultatanalys av intervjuerna, både de med branschpersoner och de 

med kommuner.  

4.3.2.1 Anläggande av allmän plats då och nu 

Enligt intervjuerna använder de flesta av kommunerna sig idag av ett 

upphandlingsförfarande för anläggande av allmän plats, då en exploatörs mark ska byggas 

ut. 

Det är dock ett flertal som, även om LOU-förfarandet är huvudregeln, tillämpar undantag 

för mindre arbeten och låter exploatören bygga ut anläggningarna. Anledningen till detta, 

enligt en kommun, är bland annat att kostnaden för LOU-upphandlingen blir stor i 

förhållande till det lilla arbetet som ska utföras samtidigt som processen är mycket 

tidskrävande. 

Ingen av kommunerna som har intervjuats har bestämt sig för att byta arbetssätt i och med 

den nya lagstiftningen, även om några av dem ser fördelar med att i större utsträckning 

kunna låta exploatören anlägga allmän plats på sin egen mark. 

Branschpersonerna fick sia om hur anläggandet av allmän plats går till på exploatörens 

mark. Frostenson tror att många kommuner inte handlar upp allmän plats, speciellt inte om 

en större byggherre är involverad. Kalbro tror att de flesta handlar upp enligt LOU. 

Moberg i sin tur tror att det kan finnas skillnader beroende på kommunernas storlek och 

att en stor kommun upphandlar i större utsträckning. Frostenson och Kalbro tror inte att 

det blir någon skillnad på arbetssätt i och med den nya lagstiftningen medan Moberg tror 

att det finns en möjlighet att en del av de små kommunerna kommer att överväga ett 

ändrat arbetssätt. 

Frostenson, på näringsdepartement, menar att det inte finns någon hierarkisk skillnad 

mellan LOU och PBL, de ska fungera parallellt. Hans bedömning är att det kan vara 

förhandlingsbart i ett exploateringsavtal, att avtala om att exploatören själv kan anlägga 

allmän plats, men då får inte LOU ligga i vägen. Enligt Ågren är LOU till stora delar 

direktivstyrt på EU-nivå vilket gör att den i de europarättsliga aspekterna väger tyngst. Av 

den anledningen är det inte möjligt att frångå kommunens ansvar att handla upp, 

åtminstone inte då värdet överskrider tröskelvärdet eller då ett gränsöverskridande intresse 

föreligger. 
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4.3.2.2 LOU 

Åsikterna om att entreprenadarbeten måste upphandlas är många. Det som de flesta 

kommunerna ser som positivt är konkurrensutsättningen, det vill säga transparensen med 

att handla upp öppet. Negativt anses generellt vara att processen är administrativt tungrodd 

och tidsödande. En önskan som tre av kommunerna har, är att gränsen för 

direktupphandling ska höjas. För en byggentreprenad är gränsen på 500 000 kronor inte 

mycket, anser de. 

Två av branschpersonerna för liknande resonemang som kommunerna. Moberg säger att 

fördelen är att kommunen får bättre kontroll. Det negativa enligt Moberg är främst 

samordningssvårigheter och tidsaspekten. Frostenson säger att de negativa sidorna är att 

förfarandet försenar, kostar mer och att det kan bli problem med samordningen, det vill 

säga att ha kontroll över vem som ansvarar för vad. 

4.3.2.3 Om ”att vidta”-begreppet 

Bland kommunerna är svaret enhälligt, ”att vidta”-begreppet är förvirrande och otydligt. 

De flesta av kommunerna tycker att begreppet öppnar upp för en möjlighet att lägga över 

visst anläggande av allmän plats på exploatören, åtminstone om begreppet ska tolkas 

bokstavligt. 

Från tjänstemännen på kommunen framgår också klart och tydligt att förvirringen är stor. 

Vad menar lagstiftaren egentligen? Krockar det inte med LOU om exploatören får 

möjlighet att själv utföra anläggningarna? Rättsläget är högst oklart, menar några 

kommuner. Det efterfrågas också att lagstiftningen ska förtydligas, antingen i PBL eller 

LOU. Kommentaren från tjänsteman F sammanfattar den underliggande osäkerheten från 

kommunernas håll: ”Lagstiftaren får underkänt”. 

Frostenson säger att det inte fanns några betänkligheter mot ordvalet, även om begreppet 

från början var ”ombesörja” istället för ”vidta”. Eftersom det anlitades en expert inom 

området upphandling, som inte heller hade något att invända mot formuleringen, så känns 

det bra. Det gjordes inte heller bedömningen att PBL på något sätt står i strid med LOU. 

Flera av kommunerna har sagt att de tror att SKL inte har tolkat begreppet ”att vidta” i 

PBL 6:40 för att de är osäkra. Precis som kommunerna misstänker så finns det en 

anledning till att SKL inte har tolkat begreppet ”att vidta” i sitt cirkulär 14:36. Moberg 

medger att det finns en stor osäkerhet kring begreppet och att han skulle välkomna en 

rättslig prövning. Begreppet borde innebära att exploatören tillåts bygga eller utföra 

anläggningar. Däremot är frågan om det finns hinder i annan lagstiftning, till exempel 

LOU. 

Kalbro anser inte att begreppet i PBL 6:40 är det som i första hand ger en öppning. 

Öppningen har funnits redan tidigare eftersom La Scala-domen är övertolkad och inte 

applicerbar på svenska förhållanden ur vissa aspekter. Istället är det ”nollsummespelet” 

som avgör ifall ett LOU-förfarande behövs. Om offentliga medel är inblandade måste en 

upphandling göras, i annat fall kan exploatören få stå för utförandet och sedan lämna över 



LOU:s tillämpning på PBL 6:40 
 

 61  

anläggningarna. Om det trots allt skulle fastställas att LOU alltid är tillämpbar så måste 

uttrycket ”att vidta” bort ut PBL 6:40, uttrycket skulle likväl kunna vara ”utföra”. Ågren 

menar å sin sida att det handlar om ett oneröst avtal även om exploatören anlägger och 

lämnar över utan kostnad till kommunen. Det finns ekonomiska värden även i att 

kommunen får till stånd en väg och att exploatören får till stånd bebyggbar mark. Han 

menar också att många inte förstår att upphandlingslagstiftningen inte ytterst handlar om 

att få ett så lågt pris som möjligt utan att det övergripande syftet är konkurrensutsättning. 

En del av problematiken, anser Ågren, är att ett exploateringsavtal innehåller både 

civilrättsliga- och offentligrättsliga inslag. LOU är till för att reglera offentligrättsliga avtal. 

Just nu finns en krock mellan PBL och LOU, och Ågren anser att begreppet ”att vidta” 

borde tas bort ifrån PBL 6:40. 

4.3.3 Sammanfattande resultatanalys 

Sammanfattningsvis ger enkäterna och intervjuerna en kompletterande bild av varandra. 

Det framgår i kommunintervjuerna, precis som i enkäterna, att även om LOU-förfarandet i 

de flesta fall är huvudregeln då allmän plats ska anläggas, så finns det en del kommuner 

som gör undantag. Ett antal kommuner angav i enkätsvar att det är fel att exploatören inte 

får anlägga på egen mark. 

När begreppet ”att vidta” ska tolkas är förvirringen på kommunerna stor, detta är 

genomgående i både enkät- och intervjusvar. Ett flertal kommuner anser att det hade varit 

bra om kommunerna kunde välja arbetssätt själva. Ibland finns det fördelar med att 

exploatören får anlägga allmän plats själv på sin egen mark, speciellt ur 

samordningssynpunkt. De flesta kommuner anser att upphandlingsförfarandet, ur 

konkurrenssynpunkt, är bra eftersom alla får samma chans att lämna anbud. Få av 

kommunerna är dock beredda att ändra sitt arbetssätt, trots den öppning som kanske finns 

i PBL 6:40, eftersom rättsläget är så osäkert. 

Det är inte enbart i kommunerna som begreppet ”att vidta” orsakar huvudbry. Även om 

Frostenson inte har några betänkligheter gentemot ordvalet så menar både Moberg och 

Ågren att rättsläget är oklart. 
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5 Utvidgad analys och diskussion 

I följande, och avslutande stycke, förs först en diskussion kring rapportens resultat och 

sedan följer ett kort avsnitt med förslag på framtida studier. 

5.1 Inledning 

Sverige har i dagsläget en rad stora utmaningar framför sig. För närvarande råder en stor 

bostadsbrist, både på befintliga bostäder men också på nybyggnationer. EU-kommissionen 

har därför gett kritik för att den stora prisökningen på befintligt bestånd på senare år 

snabbt skjutit i höjden. Dessutom påpekas att inga drastiska åtgärder ännu tagits till för att 

avstyra en eventuell bostadsbubbla. Förutom de skatteregler som idag gör det lockande att 

ta stora bostadslån klandrar EU också den tungrodda planprocessen. Det görs alltså inte, 

enligt EU, tillräckligt för att bostadsbyggandet i Sverige ska ta ordentlig fart. 

5.1.1 Anläggande av allmän plats och begreppet ”att vidta” 

Vår enkät och våra intervjuer visar på att kommunerna huvudsakligen handlar upp via 

LOU. Detta beror sannolikt på La Scala-domen och SKLs cirkulär 2003:109. Trots att de 

flesta kommuner upphandlar allmän plats med ett LOU-förfarande är det många som 

använder sig av undantag, då den allmänna platsen består av en mindre anläggning. I de här 

fallen låter alltså många kommuner exploatören anlägga allmän platsmark, för att sedan låta 

exploatören överlåta marken till kommunen utan kostnad. Vi tror att detta sannolikt beror 

på att upphandlingsprocessen anses vara för omfattande och kostsam i förhållande till vad 

den ger.  Att så skulle vara fallet påtalade även tjänsteman C.  

När det gäller begreppet ”att vidta” är det få som anser sig veta vad det verkligen innebär 

och det är få kommuner som planerar att byta strategi, trots att en utbredd vilja finns. 

Kommunerna är mycket osäkra på huruvida en öppning skapas genom PBL 6:40 och 

begreppet ”att vidta” då det gäller att låta exploatören bygga ut allmän plats, för att sedan 

överlämna utan kostnad. Tjänstemännen på kommunerna ställs inför en olustig situation då 

de ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal, trots att de inte känner till betydelsen av 

begreppet ”att vidta”. Hela 43 av de 59 kommuner som har pågående arbete med att 

upprätta riktlinjer för exploateringsavtal, anser inte att de fått tillräcklig information kring 

begreppet ”att vidta”. Tio av de svarande kommunerna anger att de upprättar riktlinjer för 

exploateringsavtal, även om de är osäkra på betydelsen av begreppet ”att vidta” och om de 

kommer byta arbetssätt. Trots att kommunerna måste upprätta riktlinjer för 

exploateringsavtal finns inte mycket hjälp vid tolkandet av begreppet att tillgå. I stycke 3.6.1 

nämns att det i SOU:n står: 

Förutom att reglera de förhållanden som kommunen anger i sitt program, innebär 

förslaget att ett exploateringsavtal får avse ett åtagande av byggherren att ombesörja 

eller helt eller delvis finansiera åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Vi kommer i analysen av de EU-rättsliga aspekterna i avsnitt 5.6.6 
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att visa att det finns begränsningar i möjligheterna att låta en byggherre ombesörja 

åtgärder i samband med en exploatering. Under förutsättning att kommunen följer 

den rekommendation som SKL har lämnat om hur exploateringsavtal bör ingås och 

iakttar gällande bestämmelser om offentlig upphandling är det dock sannolikt fullt 

möjligt att avtala med en byggherre om att även ombesörja åtgärder.181 

Vi anser att citatet ifrån SOU:n skapar fler nya frågor än det ger svar. Visserligen 

rekommenderas kommunerna att följa SKL:s råd, men fortfarande finns en öppning för att 

en exploatör ska kunna få ombesörja vissa åtgärder. Däremot ges inga konkreta exempel på 

någon sådan situation. I lagrådsremissen finns ingen information vare sig kring begreppet 

”att ombesörja” eller begreppet ”att vidta”. 

Riktlinjer, som ovan nämndes, är för visso inte juridiskt bindande, men har till uppgift att 

skapa ökad transparens och ge byggherren möjlighet att förutse kommande utgifter för 

exploatering. Därför bör riktlinjerna kunna ge en korrekt fingervisning om kommande 

kostnader. 

5.1.2 Upphandlingslagarna och begreppet ”att vidta” 

Utifrån Ågrens resonemang faller teorin kring ”nollsummespelet” eftersom det i praktiken 

handlar om ett oneröst avtal. När det gäller entreprenader som understiger gränsvärdet för 

LOU och som inte berör ett gränsöverskridande intresse, är frågan mer komplex och 

rättsläget är oklart. En del av problematiken ligger även i att ett exploateringsavtal är ett 

civilrättsligt avtal med offentligrättslig grund. Däremot måste EU:s rättsprinciper alltid 

efterlevas. Skulle ett rättsspel bli aktuellt för ett mål med osäkert rättsläge brukar dock 

domstolen ta hänsyn till detta och utdöma ett mildare straff, menar Ågren. Vi ställer oss 

bakom Ågrens resonemang kring onerösa avtal. 

Att frågan kring upphandlingslagstiftningen är komplex märks också utifrån Indèns PM182. 

Han flaggar upprepade gånger för ett förtydligande i förarbetena kring hur kommunernas 

upphandlingsförfarande ska gå till eftersom anläggande av kommunal allmän plats, i 

enlighet med La Scala-domen, är att betrakta som en byggentreprenad. Han 

rekommenderar också att kommunerna ska följa SKL:s cirkulär 2003:109, det vill säga att 

ett upphandlingsförfarande ska genomföras, då allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap ska anläggas. Trots påtryckningarna saknas utförlig vägledning och 

tolkning av hur upphandlingsfrågorna ska hanteras i förarbetena. 

5.1.3 Risker med nuvarande formuleringen ”att vidta” 

Vad finns det för risker med den nuvarande formuleringen? Utifrån rapportens resultat 

anser många att det i nuläget föreligger en krock mellan PBL och upphandlingsreglerna. En 

vanlig missuppfattning är att upphandlingslagstiftningen strävar efter att uppnå det lägsta 

priset. Istället syftar EU:s upphandlingsregler till att det ska råda fri rörlighet för varor och 

tjänster inom unionen, vilket betyder att konkurrensutsättningen är det primära målet. ”Att 
                                                 
181 SOU (2012:91), s.269. 
182 Bilaga E 
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vidta”-begreppet riskerar att underminera upphandlingsreglernas primära syfte, eftersom 

det öppnar upp för tolkningen att en exploatör själv kan få bygga ut de allmänna 

anläggningarna. Exploatören kan själv erhålla ekonomisk vinning genom att undgå ett 

upphandlingsförfarande. Dock syftar upphandlingsförfarandet som sagt inte till att spara 

pengar, utan till att konkurrensutsätta. 

Å ena sidan föreligger alltså en risk att upphandlingslagstiftningens syfte undermineras. Å 

andra sidan finns risken att om lagstiftningen uppmanar till att kommuner alltid ska 

upphandla allmän plats, kommer planläggning med storkvarter att bli allt vanligare. Ett 

storkvarter innebär som bekant att största delen av området är kvartersmark och således 

kan stängas av för allmänheten.  

Det finns, för en kommun, en möjlighet att undgå ett LOU-förfarande genom att hävda 

tekniska skäl. En kommun som ska göra detta bör dock betänka att det är den 

upphandlande myndigheten som har ansvaret för att bevisa att undantaget är giltigt. 

Rättspraxis har visat på att det är svårt att uppfylla dessa. 

Ågren var inne på att en lösning för att undgå en LOU-upphandling kan vara att 

exploatören ansöker hos kommunen om att få anlägga allmän plats. Ett liknande förfarande 

används redan i Danmark, se stycke 3.6.1. 

En annan fråga som vi anser är viktig att belysa är vilka gränsvärden som LOU bör ha i 

Sverige. Idag drar sig kommuner för att hamna över tröskelvärdet eftersom att det innebär 

en omfattande process. Även LOU-upphandling under tröskelvärdet ses som arbetsamt av 

flera av de kommunala tjänstemän vi haft kontakt med, ju lägre värde på upphandlingen 

desto mindre förståelse och stöd verkar det finnas för processen. Det framkommer att 

några kommuner, vid mindre arbeten, låter exploatören själv bygga ut allmän plats eftersom 

detta förfarande anses mycket enklare. Vår uppfattning är att dessa kommuner är beredda 

att riskera upptäckt och eventuellt vite hellre än att göra en krånglig upphandling. Kanske 

handlar det också om att värna om de exploatörer som är verksamma i området. En möjlig 

lösning skulle vara att rådgöra med branschen kring lämpliga gränsvärden. På så sätt kan ett 

utbrett missnöje med gränserna kanske undvikas, det verkar ju trots allt ändå som de flesta 

kommunala tjänstemän ser det positiva i att konkurrensutsätta.  

5.1.4 Oklar lagtext och konsekvenserna av det 

Nedan följer ett resonemang kring möjliga konsekvenser av att lagtexten är otydlig. 

5.1.4.1 Varför oklart författad lagtext? 

Vi anser att lagtexten är oklart författad. Varför har då detta skett? Vi instämmer i Ågrens 

teori om att det beror på att lagstiftaren strävat efter enhetlighet då denne valde begreppet 

”att vidta” istället för ”ombesörja”. Även det faktum att det finns tolv ”att vidta” i PBL och 

inget ”att ombesörja” talar för att denna teori stämmer. Frostensson förklarade att då 

gatukostadsutredningen slopades fick lagstiftaren tänka om och försöka täppa igen luckan 
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som uppstod i det nya lagförslaget genom att lagstifta om exploateringsavtal. Detta, liksom 

ordvalet, låter enligt oss som en rimlig förklaring till varför lagtexten kommit att bli otydlig. 

5.1.4.2 Inte ekonomiskt hållbart 

En lagtext som är svår att tolka hjälper knappast till att snabba på planprocessen, vilket ju 

var tanken med den nya lagstiftningen. Snarare sätter den nya käppar i hjulet för redan 

stressade tjänstemän runtom i Sveriges kommuner. Det är inte ekonomiskt hållbart att låta 

en komplicerad process bli än mer komplex, vilket blir fallet om lagtextens betydelse är 

oklar. Tid som hade kunnat läggas på att utförligt planera nya bostadsområden får istället 

användas till att försöka tolka den luddiga lagformulering som kommunerna har att förhålla 

sig till. Låt oss ge ett exempel på hur planprocessen istället för att förenklas riskerar att bli 

mer utdragen. Syftet med kommunernas upprättande av riktlinjer för exploateringsavtal är 

som sagt att planprocessen ska bli mer transparent, samt att exploatören ska få en överblick 

över sina kostnader. Risken är att syftet motverkas på två sätt. Dels är riktlinjerna inte 

rättsligt bindande vilket betyder både att de kommunala tjänstemännen lägger ned tid på att 

upprätta dokument som egentligen saknar mening, kommunen är fri att göra på annat sätt. 

Dels riskerar en luddig lagstiftning att det överhuvudtaget blir omöjligt att upprätta 

trovärdiga riktlinjer eftersom att ingen verkar veta hur begreppet ”att vidta” verkligen ska 

tolkas. Med andra ord anser inte vi att det är samhällsekonomiskt hållbart att på detta sätt 

försvåra planprocessen som var menad att bli snabb och smidig. 

5.1.4.3 Inte socialt hållbart 

Om istället storkvarterslösningarna, som tidigare nämndes, blir lösningarna på 

kommunernas dilemma så menar vi att den sociala hållbarheten riskerar att bli lidande. 

Storkvarterslösningar riskerar att lägga grunden för allt fler svenska ”gated communities” 

där inte alla individer har fri rätt att vistas. Det riskerar i sin tur att förvärra segregationen 

då risken är att människor vistas med en homogen grupp, istället för att flera 

samhällsklasser har fri tillgång till och kan vistas på samma plats. Politiken behöver också, 

med andra ord, ta ställning till vilken typ av framtida samhälle som önskas i Sverige. 

5.1.5 Förtydligande behövs 

Med tanke på ovanstående resonemang är vår åsikt att ett förtydligande behövs kring 

betydelsen av begreppet ”att vidta” i lagstiftningen, antingen i PBL eller LOU. 
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6 Slutsats 

Majoriteten av kommunerna i rapporten använder idag ett upphandlingsförfarande för 

anläggande av allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och låter exploatören 

bekosta. Däremot är det vanligt förekommande att kommunerna vid lägre monetära värden 

låter exploatören anlägga den allmänna platsen. Några kommuner angav i sitt enkätsvar att 

de planerade att byta arbetssätt i och med införandet av den nya lagstiftningen. Det framgår 

ändå i kommentarer och intervjusvar att ingen av dem de facto planerar byte av arbetssätt i 

nuläget, med tanke på det osäkra rättsläget. På kommunerna finns dock en utbredd vilja att 

ha möjligheten att låta exploatören anlägga allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 

Det framkommer i arbetet att ingen egentligen vet vad ”att vidta” betyder eller hur det ska 

tolkas. En ändring av svensk lagstiftning eller ett rättsfall som kan komma att utgöra praxis 

behövs, oavsett om lagstiftarens syfte med ”att vidta” innebär en öppning för exploatören 

att bygga allmän plats, eller om LOU fortsättningsvis gäller. I nuläget tyder allt på att LOU-

upphandling krävs när exploatören ska bygga allmän plats, åtminstone när summan hamnar 

över tröskelvärdet eller har gränsöverskridande intresse (EU-fördragen). 

Vi låter tjänsteman F sammanfatta vår slutsats, genom att instämma i följande citat: 

”Lagstiftaren får underkänt!”183 

                                                 
183 Tjänsteman F, kommunintervju 
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7 Framtida studier 

Denna studie och dess avgränsningar har gett upphov till ett flertal frågeställningar som 

kunde vara intressanta att behandla i framtida studier. 

Den här rapporten utgår enbart ifrån kommunernas perspektiv på begreppet ”att vidta” i 

PBL 6:40. Ett annat intressant perspektiv är också hur byggbranschen ser på de nya 

reglerna. 

I den här studien gjordes ett försök att kartlägga hur anläggandet av allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap görs på mark som ägs av annan än kommunen. Ett annat 

intressant perspektiv skulle också vara att titta på hur anläggandet går till på kommunens 

egen mark, det vill säga vid markanvisning. 

Under arbetet med studien framkom, vid några tillfällen, att kommunen betalar en speciell 

moms för kommunala upphandlingar och att upphandlingsförfarandet kunde bli en lönsam 

affär även för exploatören, som får bekosta anläggandet. En närmare utredning kring hur 

kommunerna och exploatörerna ser på den speciella momsen som gäller för kommunala 

upphandlingar hade därför varit högst intressant. 

Det skulle vara intressant att undersöka förekomsten av storkvarterslösningar i detaljplan 

och om denna typ av lösning har ökat i och med La Scala-domen och SKL:s råd kring 

upphandling. 
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B. Följebrev till enkäter 

Hej! 

Vi önskar att detta mejl vidarebefordras till den avdelning som har hand om kommunens 

mark- och exploateringsfrågor eller motsvarande. 

 

Vi är två studenter som studerar sista året till lantmäteriingenjör på Högskolan Väst och 

som nu skriver vårt examensarbete. Examensarbetet utförs i samarbete med Stenungsunds 

kommun. Vårt examensarbete handlar om nya lagparagrafen 6:40 i PBL och hur begreppet 

”att vidta” kan tolkas. Syftet med studien är att kartlägga hur kommunerna löser 

anläggandet av allmän plats vid genomförandet av detaljplaner med kommunalt 

huvudmannaskap då marken är privatägd och hur detta regleras i exploateringsavtalet. Vi 

vill också undersöka om lagstiftningen tillåter att ansvaret för allmän plats i och med den 

nya lagstiftningen kan läggas på den exploatör som verkar inom och äger området. 

 

Enkäten tar max 10 minuter att fylla i. I rapporten kommer alla kommuner vara 

ANONYMA, även om vi för vår hantering behöver veta var du jobbar. 

 

Vi är tacksamma för svar senast 31 mars. 

 

Har du några frågor om enkäten är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss! 

 

Linnea Andersson & Jenny Hansson 

Attvidtapbl640@gmail.com 

 

Vi vill på förhand tacka för att du hjälper oss att få in tillräckligt med material till vårt 

examensarbete
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C. Intervjufrågor 

Ivar Frostenson: 
 

 Allmänna frågor om hans bakgrund, exempel på frågeställningar; 

o Vilka arbetsuppgifter har du? 

o Hur länge har du arbetat här? 

o Utbildning? 

o Tidigare arbetsplats? 

 

 Vi informerar allmänt om vad vi läst in oss på; SoU och Propp till En enklare 

planprocess 

o Författades ändringen av nya PBL, vid årsskiftet, för fort? 

 

o (Exempelvis remisstid över jul, ny lagrådsremiss 9 april) 

 

 

o Finns det behov av förtydligande i lagstiftningen? 

 

 Läs upp PBL 6:40 och lägg ner en utskrift på bordet framför respondenten 

o Varför valdes formuleringen ”att vidta”? 

 

o Fanns det förslag på någon annan formulering? 

 

o Hur kan PBL 6:40s ”att vidta” tolkas utifrån lagtexten med nuvarande 

formulering? 

 

 

o Länsstyrelsen skriver i sitt remissvar (lagrådsremissen 20140213) att en 

exploatör får ombesörja eller finansiera åtgärder som är nödvändiga… Hur ser 

du på den tolkningen? 

 

 

 Vi visar en lista med PBL:s alla paragrafer ”att vidta” 

o Har begreppet ”att vidta” samma innebörd som i de andra paragraferna? 

 

o Hur anser du att begreppet ”att vidta” ska tolkas i PBL 6:40? 

 

 Allmänna frågor om La Scala och LoU 

o Hur ser du på LoU i jämförelse med EU:s konkurrensregler? 
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o Vissa anser att LoU är hårdare formulerad än EU:s konkurrensregler, vad är din 

tolkning? 

 

 

o På vilket sätt är La Scala tillämplig på svenska förhållanden? 

 

o Korskoppling om La Scala och dess konsekvenser samt Kalbro och Lindgrens 

forskningsrappor kring detta. (Ev mejl med korskoppling kring tankar som 

framkommer under intervjuer som ligger senare i tiden…) 

 

 Berätta om vår kartläggning av hur Sveriges kommuner genomför anläggandet av 

allmänplats i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. 

o I vilken omfattning har kommunerna tillämpat LoU eller lämnat över på 

exploatören, innan 1 januari 2015? 

 

o Kommer det blir någon ändring av kommunernas strategi i framtiden? 

 

 

o  Hur bör kommunerna i fortsättningen agera då det gäller anläggande av allmän 

plats? 

 Om anläggande genom LoU; finns särskilda skäl att frångå? 

 

 Hur står begreppet ”att vidta” i relation till LoU?  

 

 

 Vilken lagstiftning anser du stå högst i hierarkin? LoU eller PBL? 

 

 Bedömer du att en kommun, med stöd av PBL 6:40, i ett 

exploateringsavtal kan lägga på en exploatör att bygga ut allmänna 

anläggningar som bedöms nödvändiga för detaljplanens 

genomförande, trots att det strider mot LOU? 

 

 ”Extrafrågor” 

o  Lantmäteriet har sedan årsskiftet en rådgivande roll för kommunernas 

upprättande av exploateringsavtal, hur kommer detta sig? 
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Thomas Kalbro: 
 

 Allmänna frågor om hans bakgrund, exempel på frågeställningar; 

o Vilka arbetsuppgifter har du? 

o Hur länge har du arbetat här? 

o Utbildning? 

o Tidigare arbetsplats? 

 

 Vi informerar allmänt om vad vi läst in oss på; SoU och Propp till En enklare 

planprocess, forskningsrapporter 

o Författades ändringen av nya PBL, vid årsskiftet, för fort? 

 

o Bedriver du forskning just nu? Kan du berätta lite kort om den? 

 

 

o Mycket av din forskning är finansierat av byggbranschen, hur hanterar du 

objektiviteten? 

 

 Läs upp PBL 6:40 och lägg ner en utskrift på bordet framför respondenten 

 

o Hur kan PBL 6:40s ”att vidta” tolkas utifrån lagtexten med nuvarande 

formulering? 

 

 

 Vi visar en lista med PBL:s alla paragrafer ”att vidta” 

o Har begreppet ”att vidta” samma innebörd som i de andra paragraferna? 

 

o Hur anser du att begreppet ”att vidta” ska tolkas i PBL 6:40? 

 

 Allmänna frågor om La Scala och LoU 

o Hur ser du på LoU i jämförelse med EU:s konkurrensregler? 

 

o Vissa anser att LoU är hårdare formulerad än EU:s konkurrensregler, vad är din 

tolkning? 

 

 

o På vilket sätt är La Scala tillämplig på svenska förhållanden? (Rapporten om La 

Scala, hur har den här tolkningen gjorts?) 
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 Berätta om vår kartläggning av hur Sveriges kommuner genomför anläggandet av 

allmänplats i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. 

o I vilken omfattning har kommunerna tillämpat LoU eller lämnat över på 

exploatören, innan 1 januari 2015? 

o Kommer det blir någon ändring av kommunernas strategi i framtiden? 

 

o  Hur bör kommunerna i fortsättningen agera då det gäller anläggande av allmän 

plats? 

 Om anläggande genom LoU; finns särskilda skäl att frångå? 

 

 Hur står begreppet ”att vidta” i relation till LoU? 

 

 

 Vilken lagstiftning anser du stå högst i hierarkin? LoU eller PBL? 

 

 Bedömer du att en kommun, med stöd av PBL 6:40, i ett 

exploateringsavtal kan lägga på en exploatör att bygga ut allmänna 

anläggningar som bedöms nödvändiga för detaljplanens 

genomförande, trots att det strider mot LOU? 

 

 ”Extrafrågor” 

o Saknas det någonting i lagstiftningen nu, enligt din mening? 

o Eventuellt en korskoppling om något intressant kommer upp under intervjun 

med Frostenson. 



LOU:s tillämpning på PBL 6:40 
 

Bilaga C:5 

 
Olof Moberg: 
 

 Allmänna frågor om hans bakgrund, exempel på frågeställningar; 

o Vilken roll har du på SKL? 

o Vilka arbetsuppgifter har du? 

o Hur länge har du arbetat här? 

o Utbildning? 

o Tidigare arbetsplats? 

 

 

 Vi informerar allmänt om vad vi läst in oss på; cirkulär och normalavtal. 

o Författades ändringen av nya PBL, vid årsskiftet, för fort? 

 

o Förr gav SKL ut mallar och tolkade lagen på ett ingående vis, har SKL bytt 

inriktning eller arbetssätt? Förklara? 

 

 

 Läs upp PBL 6:40 och lägg ner en utskrift på bordet framför respondenten 

 

o Hur kan PBL 6:40s ”att vidta” tolkas utifrån lagtexten med nuvarande 

formulering? 

 

o I cirkuläret saknar vi tolkning av begreppet ”att vidta”, hur kommer detta sig? 

 

 Vi visar en lista med PBL:s alla paragrafer ”att vidta” 

o Har begreppet ”att vidta” samma innebörd som i de andra paragraferna? 

 

o Hur anser du att begreppet ”att vidta” ska tolkas i PBL 6:40? 

 

 Allmänna frågor om La Scala och LoU 

o Hur ser du på LoU i jämförelse med EU:s konkurrensregler? 

 

o Vissa anser att LoU är hårdare formulerad än EU:s konkurrensregler, vad är din 

tolkning? 

 

 

o På vilket sätt är La Scala tillämplig på svenska förhållanden? 

 

o Korskoppling om La Scala och dess konsekvenser samt Kalbro och Lindgrens 

forskningsrappor kring detta. (Ev mejl med korskoppling kring tankar som 

framkommer under intervjuer som ligger senare i tiden…) 
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 Berätta om vår kartläggning av hur Sveriges kommuner genomför anläggandet av 

allmänplats i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. 

o I vilken omfattning har kommunerna tillämpat LoU eller lämnat över på 

exploatören, innan 1 januari 2015? 

 

o Kommer det blir någon ändring av kommunernas strategi i framtiden? 

 

 

o  Hur bör kommunerna i fortsättningen agera då det gäller anläggande av allmän 

plats? 

 Om anläggande genom LoU; finns särskilda skäl att frångå? 

 

 Hur står begreppet ”att vidta” i relation till LoU? 

 

 

 Vilken lagstiftning anser du stå högst i hierarkin? LoU eller PBL? 

 

 Bedömer du att en kommun, med stöd av PBL 6:40, i ett 

exploateringsavtal kan lägga på en exploatör att bygga ut allmänna 

anläggningar som bedöms nödvändiga för detaljplanens 

genomförande, trots att det strider mot LOU? 

 

 ”Extrafrågor” 

o Saknas det någonting i lagstiftningen nu, enligt din mening? 

 

o Eventuellt en korskoppling om något intressant kommer upp under intervjun 

med Frostenson  
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Kommuner 
 

 Allmänna frågor om bakgrund, exempel på frågeställningar; 

o Vilka arbetsuppgifter har du? 

o Hur länge har du arbetat här? 

o Utbildning? 

o Tidigare arbetsplats?  

o Vad är på gång just nu i kommunen? Vilka planprojekt pågår? 

o Samarbetar ni med några andra kommuner kring mark- och 

exploateringsfrågorna? Vilka i så fall? 

 

 Frågor om kommunens arbetssätt innan 1 januari 2015 

o Berätta hur anläggandet av allmän plats i detaljplan med kommunalt 

huvudmannaskap gått till i XXX innan 1 januari 2015? Vem anlägger? Vem 

finansierar? 

 

o Hur kommer det sig att kommunen/du arbetat på detta sätt? Vem beslutar om 

kommunens arbetsmetodik då det gäller byte av arbetssätt? 

 

 

o OM KOMMUNEN UPPHANDLAR ALLMÄN PLATS VIA LOU:  

 Hur fungerar processen?  

 

 Vad finns det för positiva och negativa aspekter med en LOU-

upphandling? 

 

 Hur ser du på de olika tröskelvärdena? 

 

 

 Har kommunen en egen upphandlingsavdelning? 

 

 Samarbetar kommunen med någon annan kommun när det gäller 

upphandlingsfrågorna? 

 

 

 Läs upp PBL 6:40 och lägg ner en utskrift på bordet framför respondenten 

o Hur tänker du/kommunen kring begreppet ”att vidta” i nya PBL 6:40? 

 

 Frågor om kommunens arbetssätt efter 1 januari 2015 

o Har kommunen eller tänker kommunen ändra vem som anlägger och/eller 

finansierar allmän plats nu efter att nya regler kring exploateringsavtal trädde i 

kraft vid årsskiftet. Varför i sådana fall? 
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 Frågor om SKL 

o Känner du till SKL? 

 

o Använder kommunen SKL:s tjänster? 

 

 

o Om JA: Anser du att du kan få hjälp och råd av dem, på vilket sätt i så fall? 

 

o Känner du till SKL:s cirkulär 14:36 och 14:46? (om den nya 

exploateringslagstiftningen, visa denna) 

 

 

o Varför tror du att det i SKL:s cirkulär om den nya exploateringslagstiftningen inte 

framgår hur begreppet ”att vidta” ska tolkas? 
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Frågor till Robert: 

 Allmänna frågor om din bakgrund 

o Vilka arbetsuppgifter har du? 

o Hur länge har du arbetat där? 

o Utbildning? 

o Tidigare arbetsplats/er?  

o Bedriver du forskning just nu? Berätta lite kort om den i så fall. 

 

 Läs PBL 6:40 

 

o Hur anser du att PBL 6:40s ”att vidta” kan tolkas utifrån lagtexten med 

nuvarande formulering? Hur anser du att begreppet ”att vidta” ska tolkas i PBL 

6:40? 

 

o Från början angavs ordet ombesörja i Ett effektivare plangenomförande (SOU 

2012:91) istället för vidta. Är det enligt din mening någon juridisk skillnad 

mellan  begreppen? 

 

 Titta på listan med PBL:s alla paragrafer ”att vidta” 

o Har begreppet ”att vidta” samma innebörd som i de andra paragraferna? 

 

 Allmänna frågor om La Scala-domen och LoU 

o Hur ser du på LoU i jämförelse med EU:s konkurrensregler? 

o På vilket sätt är La Scala tillämplig på svenska förhållanden när det gäller  

 

  Hur bör kommunerna i fortsättningen agera då det gäller anläggande av allmän plats? 

o Om anläggande genom LoU; finns särskilda skäl att frångå? 

o Hur står begreppet ”att vidta” i PBL 6:40 i relation till LoU? 

o Vilken lagstiftning anser du stå högst i hierarkin? LoU eller PBL? 

o Bedömer du att en kommun, med stöd av PBL 6:40, i ett exploateringsavtal kan 

lägga på en exploatör att bygga ut allmänna anläggningar som bedöms 

nödvändiga för detaljplanens genomförande, (trots att det strider mot LOU?)? 

 

 Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap på KTH, anser att det i vissa fall är okej 

att lägga på en exploatör att bygga ut vissa kommunala anläggningar på allmän plats 

om denne själv äger marken, utan att detta skulle strida mot LoU. Anläggningarna 

lämnas sedan över utan kostnad till kommunen. Enligt hans resonemang: 

 

A: Kommunen bestämmer om exploatören är lämplig att själv bygga ut stora 

anläggningar. Bedöms exploatören lämplig och har viljan att själv bygga ut 

anläggningarna fungerar detta. 
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B: Eftersom det enligt PBL annars är exploatören som bekostar anläggandet av allmän 

plats (kommunen har rätt att ta ut kostnader för detta) spelar det ingen roll att 

exploatören själv bygger. Kostnaden för kommunen är oavsett 0:- och av den 

anledningen behöver inte LoU tas hänsyn till. 

 

C: Om kommunen på något sätt är inblandad, till exempel genom att de behöver 

erlägga en viss kostnad för anläggandet, ska ett LoU-förfarande användas eftersom 

kostnaden då kan bli lägre än den kostnad som exploatören utför arbetet för (direkt 

jämförbart med La Scala-domen). 
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1. Bakgrund 
 

En detaljplan innehåller dels kvartersmark, dels allmänna platser i form av gator och grön- 

områden. På kvartersmarken uppför fastighetsägaren/byggherren  bebyggelse, medan kom- 

munen har ett primärt ansvar för att utföra och underhålla de allmänna platserna.2 Kom- 

munen har också ett ansvar för att allmänna vatten- och avloppsanläggningar anordnas, 

där ledningarna normalt lokaliseras i gatumarken.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.    Utsnitt från detaljplan. 
 

Kommunens kostnader för byggande av allmänna platser får täckas med avgifter från fas- 

tighetsägare/byggherrar, medan drifts- och underhållskostnaderna  finansieras via kommu- 

nalskatten (se 6 kap. PBL). Det allmänna vatten- och avloppssystemet är normalt totalfi- 

nansierat med avgifter från fastighetsägarna/brukarna. 
 

Den 1 januari 2015 införs i PBL bestämmelser om s.k. exploateringsavtal. Dessa avtal, som 

använts sedan länge, ingås regelmässigt mellan kommunen och exploatörer för att reglera 

genomförandet av bebyggelse och anläggningar i detaljplaner.4 Enligt de nya reglerna kan 

exploateringsavtal reglera åtaganden för en byggherre att vidta eller finansiera  åtgärder för 

anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenför- 

sörjning och avlopp samt andra åtgärder (6 kap. 40 § PBL). En grundläggande förutsätt- 

ning är dock att åtgärderna ska vara ”nödvändiga” för att detaljplanen ska kunna genomfö- 

ras. Vidare måste de åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande stå i 

rimligt förhållande till dennes nytta av planen.5 

 

Genom formuleringen  ”vidta eller finansiera” ges två möjligheter för att utföra och finansi- 

era de kommunala anläggningarna: (1) kommunen bygger anläggningarna  och debiterar 
 
 

 
2 Såvida det inte finns ”särskilda skäl” att det ska vara s.k. enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna (4 

kap. 7 § PBL). 

3       Enligt vattentjänstlagen. 

4 Se t.ex. Kalbro och Smith Kalbro (2008), Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning  och förslag till nya principer och 

Kalbro (2009), Finansiering av infrastruktur.  Svenska exploateringsavtal i jämförelse med Danmark, Finland, Nederländer- 

na, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. 
 

5        Proposition 2013/14:126, En enklare planprocess.
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byggherren för sina kostnader; (2) byggherren utför anläggningarna, och överlämnar sedan 

anläggningarna till kommunen. 

 
Vad är problemet? 

Ovanstående beskrivning kan i viss mening te sig problemfri.  Oavsett om kommunen eller 

byggherren utför anläggningarna blir det ekonomiska resultatet i slutändan detsamma – 

det är byggherren som är skyldig att stå för anläggningskostnaderna. 
 

Men i kommunernas praktiska exploateringsverksamhet har det uppstått komplikationer. 

Ett antal kommuner tolkar EU:s upphandlingsdirektiv och LOU som att offentlig upp- 

handling av gator och va-ledningar alltid ska ske, trots att det – som framgått ovan – inte 

uppstår några anläggningskostnader för det offentliga och det således saknas ekonomiska 

motiv för offentlig upphandling. 
 

När upphandling trots detta sker ligger det i byggherrens intresse att delta i (och vinna) 

anbudsgivningen, dels för att få kontroll på kostnaderna, dels för att bättre kunna sam- 

ordna byggandet på kvartersmark med gatubyggnaden.6 Men att så inte alltid sker kan 

följande aktuella exempel få belysa. 
 

Ett byggföretag A ägde ett markområde där det skulle uppföras ett antal bostadslägenheter. 

Inom området skulle bebyggelsen kompletteras  med kommunala gator och va-anläggningar. 

Kommunen beslutade att företaget inte automatiskt skulle få bygga dessa anläggningar och 

sedan överlämna dem till kommunen. Det skulle ske en offentlig upphandling. 

Företag A lämnade då in ett anbud till en kostnad som man bedömde skulle vara lägre än 

konkurrenternas. Tyvärr hade man ”räknat fel”.  En av konkurrenterna kom in med ett lägre 

anbud och fick därmed utföra anläggningsarbetena. 

Konkurrentens anläggningskostnader betalades, i enlighet med reglerna i PBL, av företag A. 
 

I  exemplet ovan medförde företagets ”felräkning” fördyrande samordningsproblem 

mellan byggande av hus och anläggningar. Detta hade naturligtvis kunnat undvikas om 

företaget hade lagt ett lägre bud. I princip kunde man ha lagt ett nollbud, för att vara 

helt säkra på att vinna upphandlingen och därigenom fått bygga såväl hus som anlägg- 

ningar. 
 

Hursomhelst – givet att byggherren ändå ska betala slutfakturan – framstår det som 

ineffektivt att ha ett resurskrävande upphandlingsförfarande, som dessutom riskerar att 

leda till samordningsbrister då byggande på kvartersmarken och de allmänna platserna 

hanteras av två olika parter. Det är denna problematik som ska diskuteras i denna arti- 

kel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Det bör då noteras att byggherren inte kan lägga ett alltför lågt bud, eftersom det kan komma att klassas som 

oseriöst i LOU:s mening.
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2. Regler om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 

Det grundläggande  syftet med LOU är att, genom konkurrens, och på bästa möjliga sätt 

tillvarata det offentligas medel. Lundberg och Madell (2008, s. 48) uttrycker det på föl- 

jande sätt: 
 

”Grundprincipen för offentlig upphandling är konkurrensutsättning i syfte att fastställa 

ett för den upphandlande myndigheten så fördelaktigt avtal som möjligt för att sedan 

kunna tilldela kontraktet till den vinnande anbudsgivaren.” 
 

Offentlig upphandling omfattar enligt LOU "de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster 

eller byggentreprenader”.7  Med myndighet menas då statliga och kommunala myndighe- 

ter. Det avser också beslutande församlingar i kommuner, landsting och offentligt styrda 

organ. 
 

I de flesta fall råder det inte någon osäkerhet om att LOU ska tillämpas. Om en kommun 

avser att upphandla en entreprenad för t.ex. en skola, där kommunen betalar ersättning till 

entreprenören, är det naturligtvis av betydelse att kommunala medel ”tillvaratas på bästa 

möjliga sätt”. 
 

I samband med markexploateringar – och exploateringsavtal (eller motsvarande) – är dock 

situationen mer komplicerad. Det ska belysas  med EG-domstolens beslut i det s.k. La 

Scala-fallet. 

 
EG‐domstolen och La Scala‐fallet, 20018 

Rättsfallet avsåg ett stadsutvecklingsprojekt i Milano under 1990-talet – Projekt Scala 2001 

– som bl.a. avsåg byggande  av offentlig infrastruktur och en teater. Enligt ett ”exploate- 

ringsavtal” skulle arbetena utföras av en privat markägare/exploatör. 
 

Enligt italiensk lagstiftning är exploatörer skyldiga att betala en förutbestämd, taxebaserad 

”stadsbyggnadsavgift” för att täcka bl.a. offentliga infrastrukturkostnader. Denna avgift är i 

princip baserad på antal och värde av byggrätterna i ett projekt, dvs. oberoende av de fak- 

tiska kostnader som projektet medför. I La Scala-projektet – när exploatören skulle utföra 

anläggningarna – reglerade exploateringsavtalet att stadsbyggnadsavgiften skulle reduceras 

med exploatörens kostnader. 
 

Denna överenskommelse mellan kommunen och exploatören överklagades av konkurren- 

ter till exploatören, som menade att det enligt Byggdirektivet9  (93/37/EEG) borde det ha 

skett en offentlig upphandling av de kommunala anläggningarna. Ärendet hamnade slutli- 

gen i EG-domstolen. 

 
EG-domstolen slog, för det första, fast att avtalet mellan kommunen och exploatören var 

en byggentreprenad enligt de sex kriterier som ställs upp i Byggdirektivet.10   En central 
 

 
 

7        2 kap. 13 § LOU. 

8        EG-domstolen i mål C-399/98. Se även Lundberg och Madell, 2008, s. 25 

9       Numera ”Upphandlingsdirektivet”. 
 

10     Det ska vara ett (1) kontrakt med (2) ekonomiska villkor som slutits (3) skriftligt mellan en (4) leverantör och en 

(5) upphandlande enhet som syftar till (6) utförande av en byggentreprenad.  Se Lundberg och Madell 2008, s. 26.
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fråga i fallet var om kontraktet innehöll ömsesidiga ekonomiska villkor mellan kommunen 

och exploatören. Eller med andra ord; utgick det någon motprestation från kommunens 

sida – i pengar eller på annat sätt – för att exploatören utförde offentliga anläggning- 

ar/arbeten? 
 

Enligt de regler, som var föremål behandling i La Scala-målet, kan en exploatör åta sig att 

uppföra tätbebyggelseanläggningar  mot  att  (hela eller delar av) stadsbyggnadssavgiften 

reduceras med exploatörens kostnader. För kommunens del innebär denna reducering – 

eller ”avräkning” som det formuleras i målet – att kommunens nettointäkt blir mellan- 

skillnaden av stadsbyggnadsavgiften och exploatörens kostnader. Schematiskt kan detta 

system belysas med figur 2.. 
 

 
Figur 2.    Principskiss för den italienska regleringen av stadsbyggnadsavgift, byggher‐ 

rens kostnader och bidrag till kommunen 
 

I detta system påverkas alltså kommunens nettointäkt av storleken på exploatörens kostna- 

der – ju högre kostnader desto lägre intäkt. Mot denna bakgrund fann EG-domstolen att 

det förelåg ömsesidiga ekonomiska  villkor mellan kommunen och exploatören. Därmed 

skulle reglerna om offentlig upphandling ha tillämpats. 
 

 
Svenska Kommunförbundet, 200311 

Svenska Kommunförbundet konstaterar att  svenska exploateringsavtal  ofta reglerar att 

exploatören skall utföra och bekosta anläggandet av gator, vägar samt anordningar för 

vatten och avlopp.12  Därefter överlåts anläggningarna  till kommunen och i gengäld tar 

kommunen inte ut avgifter för dessa anläggningar från exploatören, dvs. det sker en form 

av ”kvittning”. Man konstaterar dock att avtalen även innehåller villkor om andra arbeten 

som skall göras för kommunens räkning, där byggherren erhåller ekonomisk kompensaton 

av kommunen. 
 

Med anledning av La Scala-domen gör Kommunförbundet följande bedömningar: 
 
 
 

 
11     Numera Sveriges Kommuner och Landsting 

12     Cirkulär 2003:109, La Scala-domens konsekvenser för kommunernas  exploateringsavtal.
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”Villkor av den här typen liknar de villkor som prövades av EG-domstolen i La Scala 

målet. En domstol skulle vid en prövning enligt LOU tolkningsvis kunna anse att ex- 

ploateringsavtal med sådana villkor innebär ett köp av en byggentreprenad och därför 

behöva föregås av en upphandling i enlighet med lagens bestämmelser. 

Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att arbeten som avser uppförande av ge- 

mensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens i enlighet med vad som före- 

skrivs i direktivet (då värdet på dessa arbeten överstiger det angivna tröskelvärdet).” 
 

Som en ”försiktighetsprincip” menar alltså Kommunförbundet att det tidigare förfarandet 

med exploateringsavtal, där byggherren utför kommunala anläggningar, bör överges och 

offentlig upphandling i stället ske. 
 

Offentlig upphandling av kommunala allmänna platser sker sedan dess i stor omfattning. I 

nästa avsnitt ska effekter och erfarenheter  av denna upphandling kort belysas. 
 
 

3. Offentlig upphandling i praktiken – erfarenheter från kommuner och ex‐ 
ploatörer 

 

I en undersökning av Landeman13   framkommer, att huvudregeln numera är att kommu- 

nerna följer Kommunförbundets rekommendation och gör en offentlig upphandling av 

gator och va-anläggningar. Det tidigare systemet där byggherren – med stöd av exploate- 

ringsavtal – utförde anläggningarna används alltså i mindre grad. 
 

Landeman identifierar ett antal problem som övergången till offentliga upphandlingar har 

medfört:14 

 

 Kommunala  erfarenheter: A) Processen är mer administrativt betungande än tidigare: 

B) LOU:s regelverk är fyrkantigt. Det tar lång tid att genomföra en upphandling och 

upphandlingen är svårstyrd: C) Man upplever att det finns en gråzon för de fall det 

kan göras avsteg från LOU. 
 

 Exploatörernas erfarenheter:  A) Kommunerna har svaga incitament att styra sina upp- 

handlade entreprenader på ett effektivt sätt vilket riskerar att processen fördyras: 

B) Det uppstår byggnadstekniska samordningsproblem när kommunens och exploa- 

törens arbeten ska koordineras inom planområdet: C) Flera kommuner har brist på 

eller saknar nödvändig kompetens, vilket ger problem i såväl upphandlings- som ut- 

förandeskedet: D) Det tar generellt längre tid innan exploatörens bebyggelse kan på- 

börjas: E) Kommuner är inte alltid konsekventa i sitt förfarande vilket gör att exploa- 

tören inte vet vad man ska förhålla sig till: F) Vissa kommuner utestänger exploatören 

från att delta i det offentliga upphandlingsförfarandet. 
 

Uppenbarligen har övergången till en offentlig upphandling av kommunala detaljplanean- 

läggningar medfört en rad praktiska problem för både kommuner och exploatörer, bl.a. 

kostnadsfördyringar och tidsförskjutningar i plan- och byggprocessen. 
 

Kan man komma ifrån dessa problem? Kanske? I nästa avsnitt tänker vi nämligen diskutera 

huruvida reglerna om offentlig upphandling verkligen är tillämpliga, med hänsyn till den 
 
 
 

13     Examensarbete på KTH/Fastighetsvetenskap: La Scala-domen  och dess konsekvenser för svenska exploaterings- 

förhållanden. Handledare:  Thomas Kalbro och Eidar Lindgren. 

14     Ibid. s. 54-55.
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svenska lagstiftningens utformning om byggande av kommunala vägar och va-anläggningar 

ska byggas. Dvs., vilken relevans har La Scala-domen för svenskt vidkommande? 
 

 

4. Är upphandlingsreglerna tillämpliga på svensk lagstiftning? 
 

La Scala-domen ger anledning till att göra en jämförelse mellan italiensk och svensk explo- 

ateringslagstiftning. För svensk del ska vi då belysa reglerna för dels allmänna platser i 

detaljplan, dels allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Det är alltså de anläggningar 

som i första hand är aktuella att reglera genom exploateringsavtal (se 6 kap. 40 § PBL). 

 
Italiensk lagstiftning 

Den italienska lagstiftning som var föremål för behandling i La Scala-fallet har redan be- 

lysts i avsnitt 2. Sammanfattningsvis innebar reglerna att exploatören hade en skyldighet 

att betala en stadsbyggnadsavgift till kommunen för offentliga infrastrukturanläggningar. 

När, som i detta fall, exploatören utförde anläggningarna reducerades denna stadsbygg- 

nadsavgift med  exploatörens anläggningskostnader,  dvs. kommunens nettointäkt  blev 

mellanskillnaden av den fulla avgiften och exploatörens kostnader. Här har, av uppenbara 

skäl, exploatören  svaga incitament att hålla de redovisade kostnaderna nere. 
 

Mot bakgrund av denna konstruktion är EG-domstolens krav på offentlig upphandling 

logisk. Det är uppenbart att kommunens ekonomi påverkas av exploateringskostnadernas 

storlek. Om det hade skett en offentlig upphandling av infrastrukturen är det (mycket) 

möjligt att anläggningskostnaderna hade blivit lägre. Det hade medfört att kommunens 

nettointäkt – avgiften från exploatören minus de offentligt upphandlade anläggningskost- 

naderna – hade blivit högre. 

 
Svensk lagstiftning om allmänna platser i en detaljplan 

I Sverige är exploatören/fastighetsägaren i princip skyldig att svara för de faktiska kostna- 

derna för anläggningen.15   Någon motsvarighet till den italienska stadsbyggnadsavgiften – 

som fastställs oberoende  av de faktiska kostnaderna – finns inte här. 
 

Schematiskt kan denna principiella skillnad mellan svensk och italiensk lagstiftning illu- 

streras med figur 3 på nästa sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15     Enligt 6 kap. PBL och tidigare äldre lagstiftning.
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Figur 3.     En jämförelse av den italienska och svenska lagstiftningen. 

 

I Sverige betyder det att kommunens ekonomi inte alls påverkas av varken de faktiska 

kostnadernas storlek eller vem som utför anläggningarna. I motsats till Italien sker det 

alltså inte  några  direkta,  eller indirekta,  penningtransaktioner från  kommunen  till 

exploatören. Det utgår därför inte någon kommunal ”motprestation” i de fall exploatören, 

med stöd av exploateringsavtal,  utför den allmänna platsen. 
 

Norges plan- och bygglagstiftning liknar i mångt och mycket den svenska, och det kan 

därför vara av intresse att belysa hur vårt grannland ser på frågan.16 

 

”Norske kommuner kan pålegge grunneieren  å bygge ut teknisk infrastruktur som veg, 

vann og avløp etter plan- og bygningsloven.17     Pålegget omfattes ikke av regelverket for 

offentlige anskaffelser, da det ikke er en gjensidig bebyrdende kontrakt i anskaffelses- 

regelverkets forstand. 

For utbyggingsavtaler (motsvarar exploateringsavtal, vår kommentar) som erstatter 

pålegg etter plan- og bygningsloven, kan en tenke seg en parallell til Scala-dommen og 

anse kommunens ytelse som et avkall på muligheten til å gi pålegg. At kommunen lar 

være å bruke påleggskompetansen er likevel vesensforskjellig  fra det å gi avkall på et 

pengekrav. Et avkall på et pengekrav vil lettere kunne ses på som en del av en gjensidig 

bebyrdende  avtale.  En   utbyggingsavtale trer   imidlertid  i   stedet  for  ensidige 

offentligrettslige pålegg om opparbeiding, og kan erstattes med for eksempel et vilkår 

etter plan- og bygningsloven. Etter departementets oppfatning tilsier dette at man ikke 

anser en  utbyggingsavtale  som en  gjensidig bebyrdende avtale, dersom den  kun 

erstatter kompetansen etter loven til å gi pålegg om teknisk infrastruktur.” 
 

Den norska grundbedömningen är alltså att EG-domstolen avgörande i La Scala-målet 

inte är tillämpligt på norsk plan- och exploateringslagstiftning. Vad avser utbyggingsavtaler 

(exploateringsavtal) menar man att de inte innehåller ”ömsesidiga ekonomiska villkor” 

mellan kommunen och byggherren. Avtalen ersätter bara lagliga möjligheter att påföra 

byggherren kostnader för viss offentlig infrastruktur. 
 
 
 
 

16     Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2013, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s.29-30. 

17     Enligt 18 kapitlet i plan- og bygningsloven (vår notering)
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Vi menar att den norska argumentationen är giltig för den svenska lagstiftningen om 

utförande och finansiering av allmänna platser i  en  detaljplan.   Men  när  det  gäller 

motsvarande bestämmelser för  kommunala vatten-  och  avloppsanläggningar  är  dock 

situationen något mer komplicerad. Vilket ska belysas i nästa avsnitt. 

 
Svensk lagstiftning om allmänna vatten‐ och avloppsanläggningar 

Reglerna i vattentjänstlagen (VAL) om finansiering av allmänna vatten- och avlopps- 

anläggningar  skiljer sig från motsvarande bestämmelser om allmänna platser. Huvudregeln 

i VAL är att avgifter för kommunens  va-anläggning ska tas ut via en taxa. 
 

Va-taxan består av två delar; en anläggningsavgift (engångsavgift) och en brukningsavgift 

(årlig avgift). Anläggningsavgiften får inte överstiga kostnaderna för att bygga va-anlägg- 

ningarna och brukningsavgifterna ska täcka anläggningens driftskostnader (och eventuella 

anläggningskostnader som inte tas ut via engångsavgiften). 
 

Normalt gäller samma va-taxa för kommunens hela va-verksamhetsområde.  Taxan ska 

alltså bestämmas med  hänsyn  till  de  genomsnittliga kostnaderna inom  verksamhets- 

området. Det betyder att anläggningsavgifterna vid enskilda exploateringar – i motsats till 

avgifter för allmänna platser – kan vara såväl lägre som högre än de faktiska kostnaderna 

för att bygga anläggningen. Vid genomförandet av en detaljplan kan det alltså uppstå två 

principiellt olika fall: 
 

1)   Va-avgiften är lägre än de faktiska kostnaderna. Om en exploatör i detta fall, med stöd 

av 6 kap. 40 § PBL, bygger anläggningarna, och sedan överlämnar dem till kom- 

munen, är situationen i princip densamma som beskrivits ovan för allmänna platser. 

Någon  kommunal ersättning utgår inte  till exploatören. I  själva verket innebär 

förfarandet – i förhållande till avgiftsuttag med va-taxan – en fördel för kommunen. 
 

2)   Va-avgiften är högre än de faktiska kostnaderna. Om exploatören i detta fall bygger va- 

anläggningarna kan finansieringen hanteras på två sätt: 

Ett  alternativ är  att  exploatören betalar va-avgiften, och  därefter ersätts av 

kommunen för sina kostnader. Vi bedömer att detta är en direkt parallell till La 

Scala-målet, och att  det  således bör göras  en offentlig upphandling i detta fall, 

eftersom det finns skäl för kommunen att hålla nere anläggningskostnaderna, dvs det 

belopp som avgiften reduceras med. 

Den andra möjligheten är att exploatören, i motsats till ovanstående, inte behöver 

betala någon va-avgift, dvs. kommunen ”bjuder” på mellanskillnaden av va-avgiften 

och exploatörens kostnad. Att detta fall skulle förekomma i praktiken bedömer vi 

dock som mindre vanligt. Vi avstår därför att spekulera om upphandlingsreglernas 

eventuella tillämplighet i denna situation. 
 

När det gäller utbyggnaden av kommunala va-anläggningar är alltså inte situationen lika 

renodlad  som  vid  byggandet av  allmänna  platser.  Det  beror  på  att  exploatörens 

kostnadsansvar inte nödvändigtvis motsvaras av va-anläggningens faktiska kostnader. I de 

fall kommunens va-avgift  är högre än de faktiska kostnaderna att bygga anläggningen, 

bedömer vi alltså att en offentlig upphandling bör göras.18 

 
 
 

 
18     Av samordningsskäl  torde det i många fall förutsätta att också gatubyggnaden blir föremål för offentlig upp- 

handling.
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5. Avslutande kommentarer 
 

Inledningsvis, för att det inte ska uppstå några missförstånd, vill vi understryka att vi är 

eniga med Lundbergs och Madells analys  (2008, s. 28) av La Scala-domen. Offentlig 

upphandling ska ske om ett exploateringsavtal innebär att exploatören utför eller bekostar 

en offentlig åtgärd och där kommunen, direkt eller indirekt, ger exploatören ekonomisk 

kompensation. Om t.ex. en exploatör av bostadsområde samtidigt får i uppdrag att utföra 

åtgärder på en angränsande huvudväg – mot ersättning av kommunen – torde de senare 

åtgärderna kräva offentlig upphandling. En offentlig upphandling torde också krävas när 

en detaljplan inrymmer kvartersmark som ägs av flera olika byggherrar, som ska dela på 

kostnaderna för gator och va. Här är det inte rimligt att anläggningsarbetena  ges till en av 

byggherrarna utan föregående upphandling. 
 

Mot denna bakgrund är vi eniga med Madell och Lundberg när de skriver: 
 

”Det måste emellertid sägas föreligga en avsevärd oklarhet i frågan om i vilken utsträck- 

ning olika typer av genomförandeavtal i själva verket är en byggentreprenad – eller 

byggkoncession – som mot bakgrund av mål C-399/98, La Scala, skall bli föremål för 

ett offentligt upphandlingsförfarande.” 

 
En grundfråga i denna artikel har varit i vilka fall kommunen verkligen kompenserar 

byggherren. Vi menar att  någon sådan kompensation, i  normalfallet, inte  utgår om 

exploatören bygger de allmänna platserna/gatorna i en detaljplan. Exploatören är skyldig, 

enligt  PBL,  att  svara för  de  faktiska gatubyggnadskostnaderna, oberoende  av  om 

kommunen eller exploatören bygger gatorna. Kommunens ekonomi påverkas inte alls av 

om det sker en offentlig upphandling eller om exploatören utför anläggningsåtgärderna. 

Samma sak gäller även för byggande av kommunala vatten- och avloppsanläggningar i 

många  fall  (även  om  det  där  torde  krävas en  offentlig upphandling  under  vissa 

förutsättningar,  se avsnitt 4). 
 

Landeman (2014) pekar på en rad problem som uppstått i kölvattnet av La Scala-fallet och 

införandet av offentlig upphandling av gator. Det har lett till minskad effektivitet i plan- 

och  byggprocessen med  bl.a.  ökad  administration,  tekniska  samordningsproblem, 

kostnadsfördyringar och tidsförskjutningar i byggprocessen. Vi menar att dessa problem 

har uppstått i onödan. Vår bedömning är att La Scala-målet inte är tillämpligt på den 

svenska lagstiftningen  som den är konstruerad (och den bedömningen delas av Norge, 

med ett likartat system som det svenska). 
 

Ett grundläggande  syfte med upphandlingsreglerna är att ”tillvarata det offentligas medel 

på bästa möjliga sätt”. Men genom att införa offentlig upphandling av gator har man 

applicerat ett administrativt förfarande på en fråga som inte alls påverkar den offentliga 

ekonomin! Tvärtom uppstår det fördyringar för det offentliga i form av arbete och resurser 

med upphandlingsarbetet – för något som annars skulle varit helt kostnadsfritt för det 

offentliga. Det uppstår också kostnadsfördyringar  genom att byggande på kvartersmarken 

och anläggande av gator/va inte kan samordnas på ett effektivt sätt. 
 

Slutsatser 

Den fråga vi har diskuterat i denna artikel har inte prövats av svenska domstolar och 

situationen är i så måtto oklar. Detta  är olyckligt eftersom det pågår ett omfattande 

administrativt  arbete  med  offentlig  upphandling  som  försvårar samordningen  av 

bebyggelseexploateringar.  Vi menar att  det  finns argument som talar för  att  denna
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offentliga upphandling inte behöver ske i många fall – i grunden beroende på att det of- 

offentliga faktiskt inte har några kostnader. 
 

Mot den bakgrunden vore det önskvärt att centrala myndigheter och aktörer ”tar tag i 

frågan” och  presenterar tydliga riktlinjer och  rekommendationer för  hur  offentliga 

upphandlingar ska hanteras vid olika former av bebyggelseexploateringar. Det är ju – om 

inte annat – av stort intresse för hur man ska tolka 6 kap 40 § PBL, dvs. att byggherren 

med  stöd  av exploateringsavtal  kan  ”vidta åtgärder” för byggande av vägar och  va- 

anläggningar.
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