
 

 

 

 
 

 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 197 

Civilingenjör Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp 

Fastighetsjuridik 

 

	   

Författare:  Handledare: 

   Marc Landeman  

Stockholm 2014 

Thomas Kalbro 

Eidar Lindgren 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Scala-domen och dess konsekvenser 

för svenska exploateringsförhållanden 
 

 

 
 

  



Bachelor of Science thesis  
  

  Title  The La Scala judgment and its consequences 
for the Swedish land development process 

Author  Marc Landeman 

Department Real Estate and Construction Management 
KTH 

Bachelor Thesis number 197 

Supervisors Thomas Kalbro and Eidar Lindgren 

Keywords La Scala judgment, land development process, 
LOU, Swedish Public Procurement Act 

   
Abstract 
The municipalities in Sweden can use the PBL-legislation to request a land developer to fund new 
public infrastructure in the dwelling area where the developer are active. The municipality have 
had two options to choose between. To purchase a contract with an entrepreneur that build the 
infrastructure paid by the developer, or let the developer both build and pay the infrastructure. 
The La Scala-judgment came 2001 from the EG-tribunal. This judgment have by many people 
been interpreted as that as public infrastructure in Sweden should be purchased by the 
municipalities through LOU. 
Therefore, the purpose of this report is to discuss how the land development process has 
changed and which problems that have arisen since 2010, when it became customary that the 
municipality should procure public streets and sewage facilities under the Swedish Public 
Procurement Act (“LOU”). The purpose is also to discuss if this way to proceed satisfies the 
purpose of LOU and also discuss if their can be any alternative interpretations of the La Scala-
judgment than have been done so far for Swedish conditions.  

The questions that became a consequence of the purpose where answered as follow in the report: 
Changes 
Today, the general rule is that the municipality is to purchase all public streets itself in the land 
development process. This rule has replaced the freedom of choosing whether to do so, that 
previously existed. Necessary land transfers take place today at an early stage of the process, often 
when the zoning plan becomes valid, as compared to before when it took place late in the land 
development process. 
Problems 

Some problems have arisen in cases when the municipality procures. This leads to the conclusion 
that the land development process today has become more risky, significantly more expensive, 
and that it takes longer time before the houses are ready for occupants to move in to, than 
previously was the case. 

To what extent does this new procedure implement LOU’s purpose?  

LOU's purpose, to get an effectively use of tax money, is not fulfilled by this procedure because 
the municipalities do not have any expenditures, which means that there are no funds which can 
be considered “effectively used”. As the municipality has no cost, it is questionable whether it 
really is to the municipality that an entrepreneur sells his services, rather than to the land



developer paying for the services. Overall, this means that the purpose is probably not fulfilled by 
this new procedure.  
In what situations can the LOU procedure be questioned? 

The consequences of LOU can be questioned where it leads to major problems that would not 
occur if the legislation was more flexible. An example of this is when there is a lone land 
developer, who builds on his own property. If the municipality procures this, as happens today, 
problems arise in terms of money, time and coordination problems. This because it is more 
efficient if the developer that are already active in the area build all necessary infrastructure.   

Can any other interpretations of the La Scala-judgment and it´s relationship to the 
Swedish development process be found? 

One alternative interpret is that the municipal should use LOU on this kind of contracts when 
there is a risk that the municipal lose financial resources if they don´t do it. In the Italian 
development process there is always a risk that the municipal lose financial resources if they 
don´t purchase the contracts. The Swedish land development legislation are structured so the 
municipality never take a risk to lose financial recourses if they let the developer build everything 
in the area and therefore the municipality never can lose financial recourses in these cases. The 
Swedish municipalities don’t get any advantages if they use LOU here because the developer pays 
the real cost for all parts of the contract. Therefore, LOU is irrelevant in this part of the 
development process.
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Sammanfattning 
I Sverige kan en kommun med stöd av PBL begära att en exploatör ska bekosta utbyggnad av 
allmänna platser där exploatören bygger nya bostadsområden. Kommunen har historiskt haft två 
utförandealternativ att välja mellan. Man har haft möjlighet att själv upphandla en entreprenör 
med LOU som bygger och som bekostas av exploatören eller låta exploatören både bygga och 
bekosta anläggningarna. År 2001 kom en dom från EG-domstolen som av många tolkats som att 
allmänna platser ska upphandlas via LOU av kommunen. Som en konsekvens har det de senaste 
åren skett en övergång där kommunen idag som huvudregel tillämpar LOU på utbyggnad av 
allmänna platser. 
Syftet är därför att diskutera hur exploateringsprocessen har förändrats och vilka problem som 
uppstått sedan 2010 då kommuner som en konsekvens av La Scala-domen upphandlar allmänna 
platser enligt LOU. Syftet är även att diskutera om detta förfarande uppfyller LOU:s syfte och 
om det finns några alternativa tolkningar av La Scala-domen än dem som hittills gjorts i Sverige. 

De frågor som följde på syftet besvaras i rapporten enligt följande 

Förändringar 

Huvudregeln är idag att kommunen ska upphandla alla allmänna gator själv i 
exploateringsprocessen istället för som tidigare när det som huvudregel var exploatören som 
upphandlade dessa. Erforderliga marköverföringar sker idag i ett tidigt skede, ofta i samband med 
att detaljplanen vinner laga kraft, istället för som tidigare när det skedde i slutet av 
exploateringsprocessen.  

Problem 

Det finns risk för problem som tidigare inte funnits i lika stor utsträckning när kommunen 
upphandlar. Exempel är samordningsproblem och tidsproblem. Dessa leder sammanfattningsvis 
till att exploateringsprocessen idag riskerar att bli dyrare samt att det tar längre tid innan husen 
står inflyttningsklara än vad fallet var tidigare.  

Hur väl uppfyller detta nya förfarande LOU:s syfte? 

LOU:s syfte, att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel, uppfylls inte eftersom det i dessa fall



saknas skattemedel att få ett effektivt utnyttjande av. Syftet att alla företag ska ha möjlighet att 
sälja sin tjänst till kommunen kan starkt ifrågasättas eftersom det är exploatören som betalar för 
upphandlingen. 

 I vilka situationer kan LOU-förfarandet ifrågasättas? 

De situationer där LOU-förfarandet kan ifrågasättas är där det uppstår stora problem som inte 
skulle uppstå om lagstiftningen medgav flexibilitet. Ett exempel på detta är de fall där det är en 
ensam exploatör som bygger på sin egen fastighet. Om kommunen upphandlar allmän gata, så 
som sker idag, uppstår problem i termer av pengar, tid och samordningsproblem eftersom det är 
mer effektivt att den exploatör som redan är verksam i området bygger all nödvändig 
infrastruktur. 
 
Finns alternativa tolkningar av La Scala-domen och dess förhållande till den svenska 
exploateringsprocessen? 

En alternativ tolkning är att kommuner ska upphandla den här typen an entreprenader i de fall 
kommunen kan förlora ekonomiska medel på att inte göra det. Så som den italienska 
exploateringsprocessen är uppbyggd finns alltid en risk att italienska kommuner gör en förlust i 
ekonomiska termer i de fall man väljer att inte upphandla infrastruktur offentligt. I Sverige är 
exploateringslagstiftningen däremot utformad så att kommunen aldrig tar någon ekonomisk risk 
och därför inte kan förlora ekonomiska medel i de fall man låter en exploatör upphandla en 
entreprenör. Kommunen har i det svenska fallet inte något att vinna på en offentlig upphandling 
eftersom det är exploatören som betalar den faktiska kostnaden. Offentlig upphandling saknar 
därför relevans och betydelse i den här delen av exploateringsprocessen.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige kan en kommun med stöd av PBL begära att en exploatör ska bekosta utbyggnad av 
allmänna platser där exploatören bygger nya bostadsområden. Kommunen har historiskt haft 
två utförandealternativ att välja mellan. Man har haft möjlighet att själv upphandla en 
entreprenör med LOU som bygger och som bekostas av exploatören eller låta exploatören både 
bygga och bekosta anläggningarna.  

Eftersom kostnaden för kommunen i båda alternativen är noll kronor var det vanligaste 
förfarandet att ansvaret för utförandet gavs till exploatören. Kommunen tillämpade alltså inte 
LOU. Det var ett naturligt förfarande eftersom man dels fick samordningsfördelar med enbart 
en aktör som bygger i området, dels att syftet med LOU var att få ett effektivt utnyttjade av 
skattemedel. Detta är ett syfte som i denna situation inte blir aktuell eftersom kommunen inte 
har någon kostnad för de allmänna platserna.  

År 2001 kom en dom från EG-domstolen som av många tolkats som att allmänna platser ska 
upphandlas via LOU av kommunen. Som en konsekvens har det de senaste åren skett en 
övergång där kommunen idag som huvudregel tillämpar LOU på utbyggnad av allmänna platser. 
Detta trots att det offentliga fortsatt inte har någon kostnad och syftet med LOU är det samma 
som tidigare, nämligen att få ett effektivt utnyttjade av skattemedel. Att kommunen idag 
upphandlar via LOU medför även en rad samordningsproblem som inte funnits tidigare när 
flexibiliteten varit större. 

Vidare är stadsbyggnadsprojekt i regel komplicerade och komplexa. Därför finns det undantag i 
LOU just för fastigheter och mer komplicerade projekt. Varför kan dessa undantag inte 
tillämpas även i dagens exploateringsprocess? Är anledningen en feltolkning av La Scala-domen 
för svenska exploateringsförhållanden?  

En fråga som här uppstår är om LOU överhuvudtaget har något syfte att uppfylla när det 
offentliga inte har någon kostnad? Är det motiverat ur samhällssynpunkt att kommunen ska 
upphandla allmänna platser via LOU om det medför byggtekniska problem för övriga delar i 
exploateringsprocessen? Beror dessa problem på att Sverige feltolkat La Scala-domen? Detta tål 
att funderas över.  

1.2 Syfte 
Syftet är att diskutera hur exploateringsprocessen har förändrats och vilka problem som uppstått 
sedan 2010 då kommuner som en konsekvens av La Scala-domen upphandlar allmänna platser 
enligt LOU. Syftet är även att diskutera om detta förfarande uppfyller LOU:s syfte och om det 
finns några alternativa tolkningar av La Scala-domen än dem som hittills gjorts i Sverige.  

Detta kan vidare brytas ned i fem frågeställningar 

• Vilka förändringar har skett i exploateringsprocessen när kommunen ska upphandla och 
styra en entreprenad för allmänna gator och va-anläggningar? 

• Har förändringarna medfört några förbättringar eller problem i processen? 
• Hur väl uppfyller detta nya förfarande LOU:s syfte? 
• I vilka situationer kan LOU-förfarandet ifrågasättas? 
• Finns alternativa tolkningar av La Scala-domen och dess förhållande till den svenska 

exploateringsprocessen? 
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1.3 Metod 
För att få rätt bakgrundsinformation om vilka lagar som berör området har en litteraturstudie 
gjorts. Där är det främst litteratur i bokform om LOU och PBL som använts. Även rapporter 
från Konkurrensverket och SKL har studerats. För att få rätt bakgrundsinformation om La 
Scala-målet har den dom som utfärdats av EG-domstolen studerats samt kommentarer till 
denna i rapportform. För att kartlägga hur verkligheten upplevs av dem som jobbar med dessa 
frågor dagligen har ett antal intervjuer och förfrågningar gjort med företrädare från kommuner, 
byggbolag, myndigheter och intresseorganisationer. 

Utfrågningarna har skett enligt följande 

• Intervju via platsbesök 
• Intervju via telefon 
• Förfrågningar via mailkorrespondens 

Det är sju representanter från fyra olika byggbolag och sex olika kommuner som har deltagit. Av 
representanterna från byggbolagen har det slumpat sig som så att cirka hälften av dessa tidigare 
har jobbat på kommun och därför har viss insyn från två olika perspektiv. För att få vägledning i 
olika teoretiska frågor har även samtal förts med företrädare från Sveriges Kommuner och 
Landsting, Konkurrensverket och Mark- och miljödomstolen. 

1.4 Avgränsning 
En avgränsning i rapporten har gjorts till att enbart undersöka de fall när det är en exploatör 
som äger markområden initialt.  

1.5 Disposition 
Rapporten behandlar förutom dessa inledande stycken följande kapitel 

2. Här behandlas först tillvägagångssätt rörande finansiering av allmänna platser, följt av 
teoretiska scenarier när marköverföringar i processen kan tänkas ske. En kort översikt av LOU 
följer på detta. Avslutningsvis följer en introduktion till La Scala-målet och vad detta har gett för 
konsekvenser för svenska exploateringsförhållanden.   

3. Till stor del intervjubaserat kapitel där det kartläggs hur marköverföringar idag sker under 
exploateringsprocessen jämfört med tidigare. 

4. Hur anbudsgivningen ser ut när kommunen upphandlar på LOU. Vill/får exploatören 
komma med anbud när kommunen upphandlar allmänna gator?  

5. Intervjubaserat kapitel där representanter från byggbolag berättar hur man upplever de nya 
förhållanden som idag råder när kommunen ska upphandla allmänna platser på LOU. 

6. Intervjubaserat kapitel där representanter från kommuner berättar hur man upplever 
förändringen när man idag som huvudregel upphandlar allmänna platser själv. 

7. Hur kommuner och exploatörer upplever de undantagsfall från LOU som teoretiskt kan 
finnas och exempel på projekt som blivit mindre lyckade på grund av detta.  

8. Ett sammanfattande kapitel där resultat från tidigare kapitel summeras och i viss mån 
kommenteras. 

9. Ett rent diskussionskapitel där frågor och problem lyfts upp kring LOU:s påverkan på 
samhällsekonomin. Det förs även resonemang och argumentation kring alternativa tolkningar av 
La Scala-domen än den som gjorts av Sverige.   

10. Slutsatser som besvarar frågeställningen som ställdes upp i syftet. 
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11. Avslutande kommentarer.   

1.6 Kommentarer till intervjuer och förfrågningsunderlag 
Det finns två ursprungliga frågeformulär som användes under intervjuerna. Dessa har använts 
som en grund. Dock har alla intervjuer lett till följdfrågor som inte alltid är samma eftersom 
intervjupersoner har sin syn på ett visst problem och lyfter fram olika argument för olika 
problem. Ofta har det varit så att intervjupersonen har styrt samtalet till viss del och kommit 
med motfrågor och påståenden, som det förts en diskussion kring. Det är även lämpligt att 
poängtera att ju längre arbetsprocessen led, desto fler infallsvinklar uppstod, och så även frågor. 
Det har därför gjorts en del kompletterande frågor antingen via mail eller telefon. Efter tidens 
gång har även några frågor utgått då dessa visat sig inte vara relevanta för arbetet. Alla intervjuer 
har därför inte innehållit exakt samma frågor, även om grunden varit den samma. 

En annan aspekt som bör poängteras och som är bra att ha i minnet när man läser rapporten är 
att de personer som har intervjuats gett sin personliga, sin kommun eller sitt företags 
uppfattning på detta nya förfarande. Det är ett relativt litet underlag och andra delar av 
branschen kan vara av en annan uppfattning. Trots detta så ger intervjuerna ändå en god 
uppfattning om vilka förändringar som skett och hur olika aktörer upplever detta. Ytterligare en 
aspekt som är bra att tänka på när man läser rapporten är att detta inte är en statistisk 
undersökning utan snarare en kartläggning av hur processen idag upplevs och fungerar.  

1.7 Anonymitet för intervjuade personer i rapporten 
En förutsättning för att kunna spela in och återge citat i rapporten från samtal med företrädare 
för kommuner och byggbolag har varit att dessa återges anonymt i rapporten. Det har sin grund 
i att byggbolagen ständigt ligger i förhandling med just kommunerna. Vissa företrädare har 
beskrivit projekt där det fortfarande pågår förhandlingar och det skulle kunna skada relationen 
mellan parterna om vissa fakta och åsikter kan identifieras. Även framtida förhandlingar skulle 
kunna ta skada. Skulle någon behöva kontrollera dess äkthet är detta möjligt. Min personliga 
uppfattning är att personer som intervjuas öppnar upp sig mer när det råder anonymitet. Man 
vågar uttrycka åsikter som om det inte rådde anonymitet inte skulle tillföras rapporten.   
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2. Teori 

2.1 Exploatörsparagraferna 6 kapitlet plan- och bygglagen 
När ett nytt bostadsområde exploateras krävs som regel även nya infrastrukturutbyggnader inom 
och i anslutning till detta område. Med infrastruktur menas i detta fall exempelvis allmänna 
gator, som är nödvändiga för att människor och trafik ska kunna transportera sig till, från och 
inom området. Även nya va-ledningar behöver anläggas och kopplas till kommunens redan 
befintliga system för att tillgodose vatten och avloppsbehovet för området.1 

Det är kommunen som har ansvaret för att dessa allmänna platser i iordningsställs i takt med att 
bebyggelse i området färdigställs enligt den detaljplan som råder om kommunen är huvudman 
för dessa anläggningar.2 I detaljplanelagda områden är som huvudregel kommunen huvudman 
för allmänna platser, om det inte föreligger särskilda skäl för att upplåta huvudmannaskapet som 
enskilt.3 Kommunen har möjlighet, dock inte skyldighet4, att ta ut avgifter från fastighetsägarna i 
området där de allmänna platserna är belägna för att finansiera anläggningskostnaden. Detta 
benämns som en gatukostnadsavgift.5 Om kommunen väljer att ta ut gatukostnadsavgiften görs 
det ofta via ett så kallat områdesvist uttag som innebär att de totala kostnaderna inom ett 
område ska fördelas mellan berörda fastighetsägare.6 Uttaget görs antingen genom en 
schablonmetod där erfarenhetsmässiga kostnader från tidigare projekt används som stöd för en 
uppskattning av kostnaden. Alternativet är att ett uttag av avgiften görs av den faktiska 
kostnaden efter att detaljplanen vunnit laga kraft.7 Om det i ett senare skede skulle visa sig att 
kommunens faktiska kostnader för utförandet skulle bli betydligt högre kan den på förhand 
bestämda gatukostnadsavgiften jämkas.8 

Det finns ett liknande finansieringssystem för de va-anläggningar som är fordras i det nya 
området.9 Här ska kommunen använda sig av en så kallad va-taxa som dock inte får vara högre 
än ”de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.”10 
Anläggningsavgiften får alltså inte vara högre än den kostnad som uppkommer för utförandet.11 

                                                
1 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar, Markexploatering, 4 uppl. 2010, sidan 67. 

2 6 kap. 18 § PBL. 

3 4 kap. 7 § PBL 
4 Kalbro och Lindgren sidan 78. 

5 Ibid sidan 81 samt 6 kap. 24-25 §§ PBL. 

6 Ibid sidan 79 

7 Ibid sidan 80 samt 6 kap. 27 § PBL. 

8 6 kap. 33 § PBL, Kalbro och Lindgren anför att kostnadsunderlaget ska reduceras om 
kostnaderna blir ”oskäligt höga” t.ex. av tekniska skäl, sidan 80. 

9 Kalbro och Lindgren sidan 84.	  

10 6 kap 34 § samt 6 kap. 31 § LAV. 

11 Kalbro och Lindgren sidan 88. 
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Finansieringen av dessa gator och va-anläggningar kan även göras med stöd av 
exploatörsparagrafen.12 Det lagstiftaren här säger är att Länsstyrelsen kan besluta att exploatören 
ska bekosta anläggandet av gator, vägar och va inom det nya område som exploateras. Det som 
Länsstyrelsen ska väga in i sin bedömning är om det är ”skäligt” att exploatören får bekosta 
dessa anläggningar. Något som ses som ”skäligt” är exempelvis om exploatören förväntas göra 
en stor vinst i och med att en detaljplan som ger tillåtelse till bebyggelse antas.13 När det är fråga 
om större detaljplaner där en större mängd nya bostäder ska byggas är det denna paragraf som 
kommunen som huvudregel använder som stöd när finansieringsfrågan ska lösas för allmänna 
platser och va-anläggningar. Resultatet av exploatörsparagrafen blir i de allra flesta fall att det är 
byggherren som får betala den faktiska kostnaden för alla allmänna gator och va-anläggningar 
som fordras inom detaljplaneområdet.14 

Det vanligaste förfarandet idag, när det handlar om professionella exploatörer, är inte att 
kommunen ansöker hos Länsstyrelsen om att exploatören ska bekosta anläggandet, utan det 
brukar i regel avtalas i det genomförandeavtal som upprättas mellan kommunen och 
exploatören. Det blir alltså ett avtal upprättat mellan parterna där kommunen har stöd i 
exploatörsparagrafen för sitt krav att exploatören ska bekosta denna infrastruktur.15 

Allmän platsmark inom ett detaljplanelagt område där kommunen är huvudman får lösas in av 
kommunen.16 Ersättning ska då betalas i enlighet med reglerna i expropriationslagen.17 Dock ska 
den som äger marken avstå från denna utan ersättning om det  

"… i den mån det kan anses skäligt med hänsyn till den nytta som ägaren kan väntas få av 
planens genomförande och med hänsyn till omständigheterna i övrigt".18  

Även här skulle ”skäligt” kunna vara den värdeökning av fastigheten som sker i och med att 
detaljplanen tillåter bebyggelse.19 När det är professionella exploatörer som bygger nya områden 
är huvudfallet att dessa avstår markområden utan ersättning.20  

 Exempel på exploatörsparagrafen 2.1.1

Exploatörsparagrafen kan exemplifieras med ett exploateringsavtal upprättat mellan en kommun 
och en exploatör: 

"… Exploatören ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av följande anläggningar till 
Staden21 att överlämnas utan särskilt vederlag till Staden i samband med Stadens tillträde till den 
allmänna platsmarken: 

                                                
12  6 kap. 8 § PBL. 

13 Didón, Lars Uno, Plan- och bygglagen (2010:900): en kommentar, 2011. 
14 Intervjuer med kommuner. 

15 Tolkning av exploateringsavtal. 

16 6 kap. 13 § PBL. 

17 14 kap. 23 § PBL. 
18 6 kap. 5 § PBL. 
19 Didón m.fl.	  

20 Kalbro och Lindgren sidan 141. 
21 Sundbyberg kommun. 



 

 7 

- Samtliga gator inom allmän plats inklusive gatubelysning inom Exploateringsområdet enligt 
Detaljplanen. Anläggningarna ska uppfylla de krav enligt Detaljplanen och i övrigt enligt vad 
som kan krävas för att erhålla en tillfredsställande tillfart till fastigheten. 

- Allmänna VA-ledningar för Exploateringsområdet enligt stadens standardutförande och 
anvisningar till förbindelsepunkter för kvartersmarken som upprättats av Exploatören." 22 

I exploateringsavtalet ovan får exploatören bekosta hela utbyggnaden av allmänna gator och va-
anläggningar. Kommunen har således ingen kostnad för allmänna gator och va i det aktuella 
projektet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att exploatörsparagraferna utmynnar i att kommunen inte har 
någon kostnad för utbyggnad av erforderliga gator och va-anläggningar inom ett nytt 
detaljplaneområde. Dessutom ska de markområden som utgör dessa överföras utan ersättning 
till kommunen från en privat markägare. Kommunen har alltså ingen kostnad varken för 
utförande eller markförvärv.  

2.2 Vilka tänkbara scenarier finns för utbyggnad i teorin? 
En viktig del i processen av utbyggnaden av allmän gata och va är hur detta ska utföras rent 
praktiskt. Det torde finnas ett antal olika tillvägagångssätt och varianter som kommunen och 
exploatören skulle kunna komma överens om i det genomförandeavtal som upprättas i samband 
med detaljplanen, åtminstone teoretiskt sett. 

En utgångspunkt som alltid bör användas i dessa sammanhang när det är frågan om en 
professionell exploatör är att denne i regel alltid kommer få bekosta anläggandet av allmänna 
gator och va-anläggningar när ett nytt område exploateras, i enlighet med exploatörsparagrafen. 
En annan aspekt som man bör ha i åtanke, när det är exploatören som iordningställer marken, 
är att denne inte får bygga fritt, utan är starkt reglerad av de tekniska krav som kommunen ställt 
upp i genomförandeavtalet.23  

 Exploatören äger marken initialt 2.2.1

Nedan presenteras några varianter som teoretiskt skulle vara genomförbara när marken ägs av en 
exploatör initialt 

A 

Exploatören vill och får enligt avtal med kommunen bygga alla allmänna gator och va-
anläggningar själv. När gatorna och området i helhet är färdigbyggt av exploatören överförs den 
allmänna gatan till kommunen utan kostnad. Frågan om offentlig upphandling uppstår inte i 
detta fall eftersom det är exploatören som sköter hela processen. (Se figur 2.2a för tågordning)   

                                                
22 Exploateringsavtal från Stadsbyggnadsprojektet Ursvik, Sundbyberg kommun. 

23 Intervjuer med byggbolag 2014.	  
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B1 

Kommunen vill bygga alla allmänna gator helt själv med egen gatuförvaltning. Här anlägger man 
alltså gatan med sin interna entreprenadverksamhet med egen personal. Fastighetsregleringen av 
aktuellt markområde sker när detaljplanen vunnit laga kraft alternativt när allt är utbyggt. I det 
fall kommunen ska bygga på mark som fortfarande exploatören har äganderätten till, regleras 
detta förfarande i det exploateringsavtal som slutits mellan parterna. När utbyggnaden är klar 
och överförd fakturerar kommunen sin faktiska kostnad till exploatören. Frågan om offentlig 
upphandling uppstår inte här eftersom kommunen sköter allt internt.  

B2 

Kommunen vill bygga ut den allmänna gatan själv, men har ingen egen gatuverksamhet som 
klarar av detta. Kommunen måste i detta fall upphandla en entreprenör som bygger åt 
kommunen. Detta görs via LOU. Överföring av markområden sker genom något av de två 
förfaranden som beskrivs i B1. 

I det fall när kommunen väljer att upphandla entreprenaden offentligt kan man tänka sig att det 
i slutändan ändå blir den aktuella exploatören som är verksam i området som vinner 
upphandlingen. Det kan även tänkas bli en annan, extern aktör.  

 

• Ett första scenario skulle kunna vara att exploatören lämnar ett anbud på 
entreprenaden eftersom denne är angelägen av att vinna upphandlingen av kostnads 
och samordningsskäl. Eftersom det är exploatören som i slutändan kommer betala 
den faktiska kostnaden av entreprenaden som anlägger gatan - oavsett vem som de 
facto bygger den - kan ett tänkbart scenario vara att exploatören lägger ett extremt 
lågt anbud - exempelvis på en (1) krona, för att vara säker på att vinna 
upphandlingen, och därmed få kostnads och samordningskontroll. (Se figur 2.2b för 
tågordning) 

  

Avtal att exploatör ska 
bygga allmänna platser 

Exploatör bygger och 
betalar faktisk kostnad 

Överför allmänna 
platser till kommunen 
utan kostnad Figur 2.2a 
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• Ett andra scenario kan vara att exploatören lämnar ett anbud - men att 

det är ett annat företag som lägger ett lägre - och därmed vinner upphandlingen. Det 
som sker är att det är någon annan än exploatören som utför anläggandet av gatan, 
men att exploatören får betala dennes kostnader. (Se figur 2.2c för tågordning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2c 

• Ett tredje scenario, baserat på att exploatören förlorar upphandlingen, men ändå är 
angelägen av att få bygga gatan själv, skulle kunna vara att det sker någon typ av 
förlikning mellan exploatören och det företag som vann upphandlingen. Resultatet 
av detta blir att det i slutändan är exploatören själv som bygger ut alla gator.  

• Ett fjärde scenario kan vara att exploatören inte väljer att lägga ett bud under 
upphandlingen, av olika skäl. Det som då sker är att det kommer vara någon annan 
än exploatören som utför anläggandet av gatan. Tågordningen är då samma som 
under det andra scenariot. 

2.3 Lagen om offentlig upphandling 

 Vad är syftet med LOU? 2.3.1

Enligt Konkurrensverket är "syftet med upphandlingsreglerna att upphandlande myndigheter på 

Marköverföring 
till kommunen utan 
kostnad 

Kommunen 
upphandlar 

Exploatören lägger bud 
på 1 krona och vinner 

Exploatören bygger 
och betalar faktisk 
kostnad 

Marköverföring 
till kommunen 

Kommunen 
upphandlar 

Extern entreprenör 
vinner upphandling och 
bygger 

Exploatören betalar den 
faktiska kostnaden för alla 
arbeten som berör 
upphandlingen och även 
eventuella tilläggsarbeten 

Figur 2.2b 
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bästa sätt ska använda de offentliga medel24 som finansierar offentliga upphandlingar, genom att 
uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad."25 Vidare fastslår samma myndighet 
att "reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja varor och 
tjänster till myndigheter."26 

Syftet är alltså tvådelat. Dels ska LOU se till att skattepengar inte slösas i onödan, dels ska inte 
vissa företag få fördelar gentemot andra på grund av någon omständighet, till exempel att någon 
på ett företag är bekant med den person som ansvarar för inköp på kommunen. Lagen ska alltså 
förhindra korruption. Enkelt uttryckt är LOU ett tillvägagångssätt som gäller generellt när det 
offentliga ska köpa något för skattepengar.27 

 Vad är offentlig upphandling och vilka ska tillämpa LOU? 2.3.2

Begreppet offentlig upphandling innebär enligt denna lag "... de åtgärder som vidtas av en 
upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenader."28 

LOU ska tillämpas när en upphandlande myndighet ska anskaffa någon typ av vara eller tjänst. 
Med upphandlande myndighet menas statliga och kommunala myndigheter.29 Vidare säger 
lagstiftaren att som myndighet ska jämställas beslutande församlingar i kommuner och landsting 
och offentligt styrda organ. Även vid sammanslutningar mellan myndigheter, beslutande 
församlingar och offentligt styrda organ ska LOU tillämpas.30 

 Grundläggande principer för LOU 2.3.3

Det finns fem grundläggande EU-rättsliga principer som den offentliga upphandlingen i stor 
utsträckning bygger på. Dessa fem principer ska beaktas i upphandlingens alla faser och för alla 
områden.31 

1. Likabehandling 

Innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Till exempel ska en leverantör inte kunna lägga 
ett mer fördelaktigt bud på grund av att denne har fått information som inte kommit till de 
andra leverantörernas kännedom. 

2. Icke-diskriminering 

Innebär exempelvis att en leverantör ska behandlas lika oavsett vilken nationalitets eller regions 
tillhörighet denne har. Det är alltså inte tillåtet att ställa som krav i upphandlingen att den som 
ska lägga bud måste vara ett svenskt företag eller ha sitt säte lokalt på orten.  
                                                
24 Läs skattepengar, egen kommentar. 

25 Konkurrensverket hemsida 2014. 

26 Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna, en introduktion på lättläst svenska, 2011 

27 En egen tolkning av Konkurrensverkets skrifter. 

28 2 kap. 13 § LOU. 

29 Gertéll, Pernilla, Nya lagen om offentlig upphandling: en handbok, 1. uppl., 2011 sidan 27. 

30 2 kap. 19 § LOU. 

31 Gertell sidan 23-26.	  
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3. Transparens 

Innebär att den upphandlande myndigheten ska agera med öppenhet i sina förfaranden. Detta 
kan ske genom att de lämnar adekvat information om upphandlingen, hur upphandlingen 
kommer genomföras och ge ett tydligt förfrågningsunderlag som ska innehålla de krav som 
ställs på det som ska upphandlas.  

4. Ömsesidigt erkännande 

Innebär att alla typer av intyg, certifikat etcetera som är utfärdade av en behörig myndighet i ett 
annat EU/EES-land även ska vara giltigt i alla andra medlemsländer.  

5. Proportionalitet 

Innebär att kraven i ett upphandlingsförfarande ska stå i rimlig proportion till de mål som 
eftersträvas med upphandlingen. Den upphandlande myndigheten får inte ställa högre krav på 
en leverantör än vad som är nödvändigt i den aktuella upphandlingen.  

 Exempel på när LOU ska tillämpas 2.3.4

Ett belysande fiktivt exempel32 på när LOU ska användas är när en kommun ska köpa in 
datorer. Kommunen kan då inte gå direkt till den lokala dataleverantören och göra en 
beställning utan är tvingade till att göra en upphandling med annonsering enligt LOU. Detta 
eftersom alla företag ska ha samma chans att sälja sin vara, i det här fallet datorer, till 
kommunen och att företagare inte ska få fördelar på grund av att de till exempel känner en 
tjänsteman som företräder kommunen när kommunen ska göra inköp med det offentligas 
pengar. Tanken är även att kommunen ska få till ett bra pris när man upphandlar och 
konkurrensutsätter upphandlingen, vilket riskerar att inte bli fallet om en tjänsteman väljer första 
bästa leverantör, som då kan ha möjlighet att ta ut överpriser. Kort sagt kan man säga att man 
här har LOU för att hålla nere kostnaderna och för att ge alla leverantörer samma chans att sälja 
sin vara.  

I upphandlingen anger kommunen vilka krav de har på datorerna som ska köpas samt hur de 
kommer bedöma det bud som de anser som bäst. Ofta är "bäst anbud" en kombination av 
lägsta pris och någon form av standardnivå. Intresserade företag får sedan lämna anbud till 
kommunen. Efter detta ska kommunen analysera buden och välja det som uppfyllde 
förutsättningarna bäst och meddela sitt beslut. 

 Överklaga en upphandling 2.3.5

Om en leverantör anser att förfarandet av den upphandlande myndigheten vid fördelningen av 
ett kontrakt som upphandlats inte har gått till enligt rådande lagstiftning, får leverantören begära 
överprövning av beslutet hos en allmän förvaltningsdomstol.33 

Det domstolen prövar är  

1. Upphandlingen 

2. Giltigheten i avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.34 

Ett krav för att leverantören ska få överklaga är att "…leverantören kan visa att det finns risk 

                                                
32 Baseras på en rad exempel som Gertell tar upp. 

33 16 kap 4 § LOU. 

34 Ibid. 
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för skada p.g.a. överträdelse mot LOU, för att få anhängiggöra ett överprövningsärende."35 
Således behöver inte en faktisk skada ha skett, utan enbart det faktum att det finns en risk för 
skada ska godtas som skäl. Skada i detta avseende behöver inte enbart vara av ekonomisk art, 
utan kan även vara en minskad möjlighet till att få ett kontrakt.36 

Begreppet leverantör avser i detta fall "…varje leverantör som haft intresse av att tilldelas 
kontrakt. Detta innebär att leverantörer, som trots att de inte lämnat anbud, ändå kan begagna 
sig av överprövningsinstitutet."37 

När domstolen prövar om en upphandling är giltig eller inte undersöks om den upphandlande 
myndigheten har följt regelverket i LOU. Om domstolen kommer fram till och beslutar att den 
upphandlande myndigheten inte har följt regelverket i LOU, ska domstolen besluta att 
upphandlingen görs om eller att den får avslutas först efter att rättelse har gjorts.38 

Under tiden som domstolen utreder om tilldelningsbeslutet är giltigt får den upphandlande 
myndigheten inte teckna några avtal inom den aktuella upphandlingen. Det träder i kraft en 
förlängd avtalsspärr per automatik när en ansökan om överprövning har kommit in till 
domstolen.39 

 Exempel på upphandling i exploateringsprocessen - steg för steg 2.3.6

Projektering 

När kommunen ska göra en upphandling av en byggentreprenad behöver de göra en 
projektering som kan användas som underlag för det som ska handlas upp. Hur lång tid denna 
projektering tar beror på hur omfattande och komplext det aktuella projektet är.40  

Annonserings och anbudstid 

Det finns ett antal minimikrav gällande annonsering och anbudstid som den upphandlande 
myndigheten ska förhålla sig till. Dessa minimikrav varierar med vilken typ av 
upphandlingsförfarande som används. Som det låter är detta enbart en lägsta gräns för hur kort 
tid man är skyldig att annonsera. Huvudregeln är att anbudstiden ska anpassas efter hur 
komplex en upphandling är och hur lång tid leverantörer behöver ha för att utarbeta anbud.41 
Annonserings och anbudstiden kan alltså vara längre än minimikraven.42 Vid öppet förfarande är 
lägsta tiden 52 dagar och för selektivt förfarande 40 dagar.43 Den tid som kommunen väljer för 
annonsering och anbud vid en upphandling i exploateringsprocessen torde alltså variera 

                                                
35 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling: en kommentar, 2. uppl, 2011, sidan 486 

36 Ibid sidan 486.	  

37 Ibid sidan 486 

38 16 kap. 6 § LOU 

39 Gertell sidan 185 

40 Intervju kommuner 2014 

41 Samtal med Konkurrensverket 

42 Gertell sidan 107 

43 Ibid sidan 107-108 
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beroende på hur komplicerad den är.  

Utvärdering av anbud och tilldelningsbeslut 

Den upphandlande myndigheten ska utvärdera de anbud som kommit in och välja det som är 
mest fördelaktigt med avseende på det urvalskriterium som angavs under annonseringen. När 
den upphandlande myndigheten gjort ett val av ett anbud ska man meddela ett tilldelningsbeslut 
som säger vem som vunnit upphandlingen.44 Tidsmässigt finns här ingen gräns för hur lång eller 
kort tid den upphandlande myndigheten har på sig för att ta ett beslut, utan det är upp till 
myndigheten själv att bestämma. En övre gräns skulle dock kunna vara anbudens giltighet, det 
vill säga att anbuden bara är bindande under en viss period.45 Hur lång tid det tar att utvärdera 
de anbud som inkommer vid upphandlingar i exploateringsprocessen beror alltså på 
kommunen. Det kan även tänkas att mer komplicerade upphandlingar tar längre tid att 
utvärdera. 

Spärrtid för att teckna avtal 

När den upphandlande myndigheten gjort sitt tilldelningsbeslut finns en spärrtid. Under 
spärrtiden får kontrakt ej tecknas med det företag som vunnit upphandlingen. Det är under 
denna spärrtid som andra aktörer har möjlighet att överklaga tilldelningsbeslutet. Spärrtiden är 
antingen tio eller 15 dagar, beroende på vilket medium som tilldelningsbeslutet har meddelats 
genom. Det kan meddelas antingen på elektronisk väg, då gäller tio dagars spärrtid, eller genom 
annat förfarande, exempelvis per brev, då gäller 15 dagars spärrtid.46 

Överklagande 

Andra aktörer får överklaga det tilldelningsbeslut som meddelats av den upphandlande 
myndigheten. Överklagan ska ske inom den aktuella spärrtiden. Tidsåtgången från det att en 
aktör har överklagat tills dess att en domstol tar ett avgörande beslut varierar med hur komplexa 
delar som finns i upphandlingen.47 Genomsnittstiden för samtliga typer av överprövningar av 
offentliga upphandlingar vid en förvaltningsdomstol var under 2011 två månader.48 En 
överprövning av en byggentreprenad i exploateringsprocessen torde dock ta längre tid eftersom 
denna är mer komplex och omfattande. 

  

                                                
44 Ibid sidan 123	  

45 Samtal med konkurrensverket 

46 Gertell sidan 147-148. 

47 Ibid sidan 184. 

48 Statistik från Konkurrensverket, rapport 2012:6 sidan 50. 
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 Undantag från skyldighet att tillämpa LOU i byggprocessen 2.3.7
Tekniska skäl 

I LOU finns en undantagsregel som ger utrymme för en upphandlande myndighet att frångå 
reglerna om offentlig upphandling och använda ett så kallat förhandlat förfarande:49 

”En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående av 
annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om 

… 2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan 
fullgöras av endast en viss leverantör…” 

Ett tekniskt skäl som motiverar avsteg från LOU under en exploateringsprocess skulle 
exempelvis kunna vara att markförhållandena är så dåliga att det är lämpligare att en och samma 
entreprenad utför grundläggningsarbete för hela området. Här är det alltså samma entreprenad 
för allmänna platser och kvartersmark. Ett annat fall skulle kunna vara då gemensamma 
anläggningar är lämpliga att utföras i takt med övrig bebyggelse i området.50 

Undantagsregeln ska dock tillämpas restriktivt och det är den upphandlande myndigheten, i 
exploateringsprocessen kommunen, som har bevisbördan för att påvisa att det faktiskt är fråga 
om ett undantagsfall. Om den upphandlande myndigheten gör en felbedömning riskeras ett vite 
på tio procent av värdet på upphandlingen dock max tio miljoner, en så kallad 
upphandlingsskadeavgift.51 

Speciella undantag för fastigheter 

Alla fastigheter är unika och har sitt fasta geografiska läge som inte går att flytta.52 Därför är det 
inte motiverat att man ska använda sig av offentlig upphandling när en upphandlande 
myndighet ska köpa en fastighet.53 Detta undantag säger54 

”Denna lag [LOU, min kommentar] gäller inte för kontrakt som avser 

1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon 
annan rättighet till fastigheten, dock gäller lagen för upphandling av finansiella tjänster med 
anledning av kontrakt som avses i denna punkt, … 

… Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en 
fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än ägaren till jorden skall också anses 
utgöra en fastighet. Detsamma gäller sådana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 
§§ jordabalken, om de tillhör byggnadens ägare.” 

Från detta kan man utläsa att fastighetsköp alltså inte omfattas av LOU. Vidare ska allt som 
klassas som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB inte heller omfattas av LOU eftersom dessa 

                                                
49 4 kap. 5 § LOU.	  

50 Samtal med Konkurrensverket, SKL samt cirkulär 2003:109 sidan 3 från SKL. 

51 Samtal med Konkurrensverket 

52 Jämför 1 kap. 1 § JB: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.” 

53 Samtal med Konkurrensverket 

54 1 kap. 6 § 1 p. LOU 
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anses höra till fastigheten och därmed anses ingå i köpet.55 I jordabalken definieras dessa 
fastighetstillbehör som56 

”Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts 
inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter…” 

Dock finns det vissa former av fastighetsköp som inte är undantagna LOU. Exempel på detta är 
köp av fastighet där vissa typer av byggentreprenader är inblandade. Tanken är att man inte ska 
kunna kringgå LOU-lagen genom att låta en byggherre bygga något, exempelvis en skola, på sin 
privatägda mark som sedan kommunen köper eller hyr av byggherren. Då är det ett 
fastighetsköp eller hyra av fastighet som inte omfattas av undantagsregeln i LOU.57 Ett sådant 
köp ska därmed föregås av en offentlig upphandling enligt LOU.  

2.4 La Scala-målet 

 Introduktion 2.4.1

Under slutet av 1990-talet upprättade Milano kommun ett byggnadsutvecklingsprogram. I detta 
program fanns bland annat ett projekt avseende byggande av en teater. Enligt ett avtal som 
upprättats i samband med programmet skulle en exploatör och dennes samarbetspartners 
uppföra och bekosta teatern. Teatern skulle efter att den färdigställts skänkas till Milano 
kommun utan ersättning. Värt att notera är att exploatören i fråga äger marken där teatern skulle 
uppföras samt att byggherrarna skulle iordningställa utsidan av teatern. Insidan skulle Milano 
kommun bygga och dessa arbeten upphandlades offentligt.58 

Av den italienska plan-och bygglagen framgår det att den som förändrar fastighetsbebyggelse i 
en kommun ska bära kostnader som uppkommer med anledning av detta, exempelvis för ny 
infrastruktur som behövs i området som bebyggs.59 Det som då sker är att det uppkommer en 
penningfordran på exploatören från kommunen. Detta eftersom kommunen är skyldig att ta ut 
en avgift från exploatören i samband med att kommunen beviljar exploatören bygglov för ett 
område. Denna avgift ska stå i proportion till kostnaderna för den nya infrastrukturen.60 
Avgiften benämns som en stadsplaneringsavgift och är ett fast belopp som ska betalas till 
kommunen i samband med att denne beviljar bygglov till exploatören.61 Den italienska 
lagstiftningen medger dock att exploatören får bygga delar av denna nödvändiga infrastruktur 
själv och dra av sin kostnad på stadsplaneringsavgiften som man är skyldig kommunen.62 

                                                
55 Falk sidan 59 

56 2 kap. 1 § JB	  

57 Falk sidan 59 

58 EG-domstolen, Mål C-399/98, La Scala, 2001, punkt 32. 

59 Ibid punkt 16. 

60 Ibid punkt 17. 

61 Ibid punkt 18. 

62 Ibid punkt 18. 
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Om exploatören då väljer att själv uppföra den nya infrastrukturen ska denne bära kostnaden 
för detta.63 Det är denna faktiska kostnad för ny infrastruktur som avräknas från 
stadsplaneringsavgiften som uppkom i samband med beviljande av bygglov.64 Om exploatörens 
kostnad för uppförandet av den nya infrastrukturen är lägre än den stadsplaneringsavgift som 
exploatören är skyldig kommunen ska exploatören till kommunen betala mellanskillnaden för 
detta. Exploatören ska alltså i de fall som kostnaden är lägre än avgiften betala differensen 
mellan stadsplaneringsavgiften och sin faktiska kostnad.65 

Det ovan beskrivna tillvägagångssättet användes i avtalet mellan Milano kommun och 
exploatören, där exploatören skulle uppföra och bekosta delar av teatern. När exploatören 
färdigställt teatern skulle man ha möjlighet att dra av sin kostnad på den stadsplaneringsavgift 
som man var skyldig Milano kommun, i enlighet med italiensk lagstiftning.66 

Detta avtal överklagades av en konkurrent och togs så småningom upp i den europeiska EG-
domstolen. EG-domstolen prövade om nationell lagstiftning i EU-länder, här Italien, tillåter att 
en exploatör kan bygga infrastruktur som kommunen ska överta och för detta få göra avräkning 
på en stadsplaneringsavgift som kommunen har en fordran för och om detta förfarande strider 
mot EU:s Byggdirektiv som är tillämpligt på värden över aktuellt tröskelvärde.67 Det väsentliga i 
målet är alltså inte uppförandet av själva teatern utan om det är tillåtet att göra avräkning på en 
fast avgift som annars skulle ha betalats till kommunen för den kostnad som uppkommer när en 
exploatör uppför ny infrastruktur i ett område.  

Prövningen gällde ännu mer specifikt om rekvisiten i Byggdirektivet var uppfyllda eller ej.68 I 
fallet La Scala innebär det, om rekvisiten är uppfyllda, att en upphandling av byggentreprenaden 
ska ske, istället för att en exploatör i området kan utföra detta direkt i samband med andra 
anläggningsarbeten som denne utför på kvartersmark.69 

 Det som domstolen prövade 2.4.2

1. Kriteriet att det är en upphandlande myndighet.70 

2. Kriteriet att utförandet är en byggentreprenad som det definieras i direktivet.71  

3. Kriteriet att det ska föreligga avtal.72 

                                                
63 Ibid punkt 25 b. 

64 Ibid punkt 18.	  

65 Ibid punkt 25 b. 

66 Ibid sidan 14 och 15. 

67 Idag Upphandlingsdirektivet, Lundberg och Madell sidan 26. 

68 C-399/98 punkt 51. 

69 Ibid punkt 51. 

70 Ibid sidan 23. 

71 Ibid sidan 23. 

72 Ibid sidan 25. 
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4. Kriteriet avseende ekonomiska villkor i avtalet.73 

5. Kriteriet att avtalet är skriftligt.74 

6. Kriteriet att avtalsparten ska vara en entreprenör.75 

På punkt ett slog domstolen genast fast att en kommun omfattas av definitionen som finns i 
direktivet gällande upphandlande myndigheter. Kriteriet ansågs således vara uppfyllt.76 

På punkt två, kriteriet om det är en byggentreprenad, hänvisar domstolen bland annat till artikel 
1 a) i byggdirektivet där det definieras att det som avses med offentliga upphandlingskontrakt 
för bygg- och anläggningsarbeten är "utförandet eller såväl projektering som utförandet av en 
sådan entreprenad som definieras i artikel 1 c , det vill säga resultatet av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete i dess helhet, vilket i sig självt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk 
funktion."77 

I fallet La Scala skulle exploatören utföra ett anläggningsarbete för att uppföra utsidan på en 
teater. Detta anser domstolen faller under definitionen av en byggentreprenad i direktivets 
mening. Kriteriet är således uppfyllt.  

På punkt tre, om det föreligger avtal, hävdade Milano kommun och exploatören att det inte 
föreligger något avtal i direktivets mening. Detta eftersom det markexploateringsavtal som 
upprättats är ett offentligrättsligt avtal med inslag av myndighetsutövning. Man kan därför inte 
tillämpa direktivet på den typen av avtal, menade exploatören och Milano kommun.78 
Domstolen slår fast att det inte är av betydelse om avtalet är offentligrättsligt eller civilrättsligt 
för att rekvisitet i direktivet är uppfyllt. Inte heller det faktum att avtalet har inslag av 
myndighetsutövning är av betydelse för att direktivet ska vara uppfyllt.79 Kriteriet är således 
uppfyllt.  

På punkt fyra, om det föreligger ekonomiska villkor, hävdade Milano kommun och exploatören 
att det inte fanns någon motprestation från kommunens sida. Man anförde bland annat  

"Betalningen av stadsplaneringsavgiften [bygglovsavgiften] eller ett direkt uppförande av 
tätbebyggelseanläggningarna har nämligen inte sin motsvarighet i markexploatörernas rätt till 
bygglov, och utförandet av arbetena inom ramen för förändringsprocessen i området hänger 
inte samman med den vinst som dessa ger eller med den fördel som bygglovsinnehavaren kan 
dra härav."80 

Vidare menar man att kommunen inte har någon penningfordran som kommunen avstår från 
att kräva in vid ett direkt uppförande av en byggnad eller anläggning. Man menar att 
                                                
73 Ibid sidan 28. 

74 Ibid sidan 31.	  

75 Ibid sidan 31. 

76 Ibid punkt 57. 

77 Ibid sidan 24. 

78 Ibid sidan 25. 

79 Ibid sidan 28. 

80 Ibid punkt 76. 
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"betalningen av stadsplaneringsavgiften är ett alternativ till ett direkt uppförande."81  

Domstolen fastslår att exploatören inte bygger utan att få någon typ av ersättning eftersom "den 
som har bygglov eller godkänd plan för markexploatering och som uppför anläggningar inte 
utför någon prestation utan vederlag, eftersom denne betalar en skuld av motsvarande värde, 
utan något tillägg i pengar. Denna skuld uppstår till förmån för kommunen och avser 
stadsplaneringsavgiften, utan att dess drag av alternativ förpliktelse (betalning i pengar eller 
direkt utförande av arbeten) medför att grunden därför är beroende av vilket av dessa sätt att 
fullgöra förpliktelsen som valts".82 Domstolen fastslår alltså att denna typ av förfarande ska 
anses utgöra vederlag i direktivets mening. Kriteriet är således uppfyllt.  

På punkt fem, att avtalet ska vara skriftlig, hade inte bestridits av någon part. Domstolen säger 
att markexploateringsavtalet har upprättats skriftligt.83 Kriteriet är således uppfyllt.  

På punkt sex, om avtalsparten är en entreprenör, anför Milano kommun och exploatören att 
exploatören enbart agerat som ägare till det markområde som ska exploateras, alltså inte som en 
entreprenör i direktivets mening. Man menar att det inte fordras att en exploatör uppfyller 
särskilda tekniska och juridiska villkor, utan det räcker att denne till kommunen kan garantera att 
de villkor som står i genomförandeavtalet kommer utföras på ett adekvat sätt.84 Vidare hävdar 
man även att exploatören utför arbetena under eget namn och inte för kommunen.85 Domstolen 
fastslår att det inte spelar någon roll om det är exploatören som innehar bygglovet, eller en 
underentreprenör till denne som utför anläggandet. Direktivet ska ändå anses uppfyllt och 
kommunen ska upphandla tjänsten enligt Direktivet.86 Att exploatören utför anläggandet i eget 
namn utgör inte heller ett hinder för att Direktivet ska tillämpas 

"Det förhållandet att anläggningarbetena utförs av bygglovsinnehavaren i eget namn innan 
denne överlåter anläggningarna till kommunen, innebär inte heller att kommunen, i samband 
med genomförandet av ett sådant arbete, inte skall anses agera i egenskap av upphandlande 
myndighet."87 Kriteriet är således uppfyllt.  

 Sammanfattning av La Scala-domen 2.4.3

Domstolens bedömning av om Direktivet är tillämpligt eller inte sammanfattas under en punkt i 
domstolsberättelsen88 

"Den första tolkningsfrågan89 skall således besvaras så att direktivet utgör hinder för en nationell 

                                                
81 Ibid punkt 82.	  

82 Ibid punkt 84. 

83 Ibid punkt 87. 

84 Ibid punkt 88. 

85 Ibid punkt 89. 

86 Ibid sidan 33. 

87 Ibid punkt 95. 

88 Ibid punkt 103. 

89 Om Direktivet är tillämpligt, egen kommentar. 
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stadsplaneringslagstiftning, vilken tillåter att den som innehar bygglov eller en godkänd plan för 
markexploatering - utan beaktande av de förfaranden som föreskrivs i direktivet - direkt uppför 
en anläggning mot att hela eller delar av avgiften för bygglovet avräknas när värdet av detta 
arbete motsvarar eller överstiger det tröskelvärde som föreskrivs i direktivet." 

 Sveriges tolkning av La Scala-domen 2.4.4

I Sverige finns inget lagrum som ger en exploatör rätt att göra avräkning på en 
stadsplaneringsavgift i utbyte mot att man utför och bekostar en anläggning som när den är klar 
överförs till kommunen.90 Det går alltså inte att direkt tillämpa domen på svenska förhållanden. 
Det finns dock vissa likheter länderna emellan som tolkningsvis kan göra att utgången av La 
Scala-domen även går att tillämpa i Sverige. Exempelvis skulle svenska genomförandeavtal 
kunna ses som ett kontrakt på byggentreprenader och en icke uttagen gatukostnadsavgift från 
kommunen skulle teoretiskt kunna utgöra en ekonomisk motprestation.91  

Skillnaden på systemen mellan Sverige och Italien är att det i den italienska lagstiftningen är ett 
fast belopp som bestäms och som står i proportion till byggkostnader för nödvändig 
infrastruktur i ett nytt område. I Sverige är det däremot den faktiska kostnaden för 
infrastrukturen som ska betalas av exploatören.92 Vidare är man i Italien skyldig att ta ut denna 
avgift. I Sverige är det enbart en möjlighet, alltså inget tvingande.93 I Italien ska exploatören 
betala differensen mellan stadsplaneringsavgiften och sin faktiska kostnad som avräknas. Detta 
är inte fallet i Sverige där det som regel alltid är den faktiska kostnaden som betalas av 
exploatören.94  

Trots dessa olikheter som finns länderna emellan gör både Konkurrensverket och SKL 
tolkningen att det även i Sverige ska råda upphandlingsskyldighet för allmänna gator och va-
anläggningar under exploateringsprocessen. Man argumenterar för att en domstol som prövar 
svenska förhållanden troligtvis skulle resonera på ett liknande sätt som i La Scala och komma 
fram till att det råder upphandlingsskyldighet. Den kommun som då inte följer denna 
upphandlingsskyldighet kommer utdömas en upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket gör 
därför tolkningen att huvudregeln idag är att kommuner ska upphandla allmänna gator och va-
anläggningar på LOU. 95 SKL är inne på samma linje och anför i ett cirkulär att 
upphandlingsskyldighet i princip råder 

"Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att arbeten som avser uppförande av gemensamma 
anläggningar bör upphandlas i konkurrens i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet då 
värdet för dessa arbeten överstiger det angivna tröskelvärdet. Arbeten under tröskelvärdet får 
bedömas på ett likartat sätt, d.v.s. i princip råder upphandlingsskyldighet."96 

                                                
90 Samtal med Konkurrensverket 2014. 

91 Christensen, Li, Offentliga och privata samarbetsavtal angående kommunala bygg- och 
anläggningskontrakt, 2005, sidan 34. 

92 Egen tolkning av C-399/98 punkt 17-18 och 6 kap. 8 § PBL. 

93 Jämför C-399/98 punkt 17 och 6 kap. 24 § PBL. 

94 Jämför exploatörsparagrafen 6 kap. 8 § PBL. 

95 Samtal med Konkurrensverket och SKL. 

96 Cirkulär 2003:109 SKL sidan 3. 
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 Rättsläget är ännu oklart i Sverige 2.4.5

Det står inte uttryckligen i LOU att allmänna gator och va-anläggningar ska upphandlas av 
kommunen i exploateringsprocessen. Istället är det framför allt Konkurrensverket och SKL:s 
tolkningar och rekommendationer av La Scala-domen som används av kommunerna.97 Det är 
således enbart tolkningar om hur en domstol skulle kunna döma om ett svenskt fall prövades. 
Eftersom svenska förhållanden inte har prövats i domstol finns en typ av gråzonsproblematik. 
Vilka avsteg från upphandlingsskyldigheten får man göra med stöd av de undantag som finns i 
LOU? Råder upphandlingsskyldighet även i Sverige med stöd av La Scala-domen eller är 
olikheterna för stora länderna emellan? Är det idag tillåtet för en exploatör att själv bygga 
allmänna gator och va-anläggningar för att sedan överföra dessa till kommunen? Dessa frågor 
har idag inga självklara svar. Det skulle behövas minst ett svenskt rättsfall på området för att 
klarlägga om det råder upphandlingsskyldighet eller inte.   

  

                                                
97

	  Intervjuer	  med	  kommuner.	  
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3. Hur sker utbyggnad och överföring av markområden 
som utgör allmän gata? 

Följande kapitel behandlar hur det rent praktiskt går till i exploateringsprocessen. När för man 
över de markområden som kommunen slutligen ska stå som ägare till? Har någon förändring av 
detta skett i och med La Scala-domen?  

3.1 Exploatören äger marken initialt 

 Före La Scala-domen 3.1.1

Innan La Scala-domen började tillämpas under svenska förhållanden fanns stort utrymme att 
avtala mellan parterna vem som skulle ansvara för anläggandet av allmänna gator och va-
anläggningar när en exploatör ägde marken initialt.98 Huvudregeln hos de kommuner som har 
intervjuats var innan La Scala-domen att exploatören både skulle bekosta och anlägga allmänna 
gator och va-anläggningar.99 Viktigt att komma ihåg är att kommunen hade valmöjlighet att själv 
upphandla en entreprenör även innan La Scala-domen, men att man oftast lät en exploatör 
utföra anläggandet eftersom det ansågs praktiskt.100 Överföringen av markområden till 
kommunen för allmän gata kunde ske på två olika sätt när det är exploatören som bygger101 

1. Marköverföringen skedde stegvis i takt med att övrig bebyggelse på kvartersmarken 
färdigställdes 

2. Marköverföringen skedde i slutet av byggprocessen för området. All den mark som 
kommunen skulle få äganderätt till överfördes samtidigt. 

Relevanta delar ur ett exploateringsavtal upprättat innan La Scala-domens påverkan för svenska 
förhållanden kan exemplifiera hur det kunde se ut.102 

"… § 3 Marköverlåtelser 

Exploatören överlåter med full äganderätt och utan ersättning, de delar av fastigheten som enligt 
Bilaga 5 (detaljplanekarta del 1) skall utgöra allmän platsmark (lokalgata och park) 

… § 6 Allmänna anläggningar 

Exploatören skall utföra och bekosta projektering och utbyggnad av kommunaltekniska 
anläggningar, som efter färdigställande skall överlämnas till Kommunen103 enligt nedan 

1. Nybyggnad av allmänna va-anläggningar inom exploateringsområdet 

2. Nybyggnad av lokalgator och parkanläggningar samt anordningar för gatubelysning för 
dessa." 

                                                
98 Intervju med kommuner och byggbolag. 

99 Intervjuer med kommuner. 

100 Jämför 6 kap. 18 § PBL. 

101 Intervju med kommuner och byggbolag. 

102 Exploateringsavtal Upplands Väsby kommun gällande området Wäckare Äng. 

103 Upplands Väsby kommun, egen kommentar.	  
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Det man kan utläsa från detta exempel är att exploatören bekostar och utför anläggandet av 
allmänna gator och va-anläggningar. Marköverföringen till kommunen sker när utbyggnaden är 
färdigställd och sker utan kostnad för kommunen. Kommunen har således ingen kostnad varken 
för utförande eller markförvärv. 104 

 Efter La Scala-domen 3.1.1

Efter att La Scala-domen börjat tillämpats på svenska exploateringsförhållanden är trenden hos 
de intervjuade kommunerna att det är kommunen själv som ansvarar för upphandling av en 
entreprenör som bygger allmänna gator och va-anläggningar när exploatören äger markområdet 
initialt. Alla105 intervjuade kommuner har uppgett att de idag har som huvudregel att själva 
upphandla och styra utbyggnaden av allmän gata och va. En kommun var i en övergångsfas, där 
man skulle börja upphandla allmänna gator själv på nya avtal, men ännu inte haft något projekt 
där detta tillämpats. Flera intervjuade kommuner har angett att de har en del "gamla" avtal, som 
fortfarande gäller, som ger exploatören rätt att själv bygga ut allmän gata för att sedan överföra 
den till kommunen. När dessa "gamla" projekt är avslutade är tanken att kommunerna själva ska 
ansvara för upphandling av en entreprenör som huvudregel, enligt de intervjuade kommunerna. 
Detta förfarande bekräftas även av de representanter från byggbolag som har intervjuats. De 
upplever trenden som att de flesta kommuner idag har gått över eller håller på att gå över till att 
själva upphandla en entreprenör som bygger allmänna gator och va-anläggningar. Överföring av 
erforderliga markområden till kommunen sker idag som huvudregel när detaljplanen vunnit laga 
kraft eller kort därefter. Marken är i detta skede helt obebyggt i fråga om allmänna gator och va-
anläggningar.106 Kommunen får alltså obebyggd mark som ska bebyggas under processen av en 
LOU-entreprenör.  

Relevanta delar ur ett exploateringsavtal upprättat efter La Scala-domens inträde på svenska 
förhållanden kan exemplifiera hur man går tillväga idag.107  

"...2.4 Överlåtelse av allmän platsmark 

Exploatören överlåter till Kommunen med full äganderätt och utan ersättning de delar av 
fastigheten Edsby 1:1 samt Eds Prästgård 1:99 och 1:100 inom Exploateringsområdet, som 
enligt Detaljplanen avses ingå i allmän plats för gata-, park-, och naturområden inkl. 
dagvattenanläggningar. 

… § 4 Fastighetsbildning 

Senast inom en månad efter det att detaljplaneförslaget vunnit laga kraft ska Kommunen ansöka 
om sådana fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av marköverlåtelser.  

… § 5 Allmänna anläggningar 

…Kommunen projekterar och utför samtliga allmänna anläggningar inom 
Exploateringsområdet såsom gator, gång- och cykelväg, torg, parker, va-anläggningar och övriga 
åtgärder på allmän platsmark… 

… 7.2 Ersättning för utbyggnad av allmänna plaster 

                                                
104 Egen tolkning av avtalet. 

105 Ekerö, Järfälla, Solna, Strängnäs, Sundbyberg och Upplands-Väsby. 

106 Intervju med kommuner. 

107 Exploateringsavtal Upplands Väsby kommun gällande Eds Allé.	  
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7.2.3  

… Kommunen ska inte bära någon kostnadsandel för allmänna anläggningar inom 
delområdena. Varje delområde ska bära den fulla verkliga kostnaden för anläggningarna inom 
respektive delområde…" 

Det man kan utläsa från detta exempel är hur det senare avtalet skiljer sig från det tidigare 
genom108 

1. Kommunen projekterar och upphandlar en entreprenör på LOU för att bygga ut de allmänna 
anläggningarna istället för som tidigare när exploatören ansvarat för detta. 

2. Marköverföring av relevanta områden till kommunen sker efter laga kraft vunnen detaljplan 
istället för stegvis överföring när anläggningarna är färdigbyggda.  

Det som fortfarande är konstant jämfört med tidigare avtal är att exploatören får betala hela 
utbyggnaden av allmänna platser och att kommunen inte har någon kostnad för 
marköverföringar till kommunen. Således har kommunen även efter La Scala-domen ingen 
kostnad för dessa utbyggnader i något skede, trots att det är kommunen själv som upphandlar 
en entreprenör som bygger.  

3.2 Sammanfattning av marköverföringar 
I det fall när exploatören ägde marken initialt var det normala förfarandet innan La Scala-domen 
att exploatören byggde ut allmänna gator och va-anläggningar. Dessa markområden överfördes 
efter besiktning av kommunen i slutskedet av processen till kommunen utan ersättning.  

Exploatören kunde här i princip välja att utföra entreprenaden på det sätt som passade denne 
bäst. Det enda som man skulle förhålla sig till var i princip de tekniska krav som kommunen 
ställde på de anläggningar som skulle skänkas till kommunen.109 Idag är trenden att i princip alla 
kommuner mer och mer väljer att själva upphandla och utföra alla allmänna gator och va-
anläggningar som ska byggas ut. Då sker marköverföringar av aktuella områden i ett tidigt skede, 
i regel när detaljplanen vunnit laga kraft.110  

                                                
108 Egen tolkning av de två avtal som jämförts. 

109 Intervju med kommuner och byggherrar. 

110 Ibid.	  



 

 24 

4. Kommunen upphandlar – vill exploatören komma 
med anbud? 

Ett av de teoretiskt konstruerade scenarierna var att exploatören deltar i kommunens 
upphandling av allmän gata och va och lägger ett lågt bud för att vinna upphandlingen. Detta 
torde kunna ske om exploatören anser att man kan bygga betydligt billigare, få 
samordningsvinster och även kostnadskontroll eftersom man själv får betala den entreprenör 
som vinner kommunens upphandling. Om så är fallet, att exploatören i regel brukar vinna 
upphandlingen, skulle det inte vara någon större skillnad rent utförandemässigt från innan La 
Scala-domen i och med att det fortsatt är samma aktör som bygger, frånsett tiden det tar att 
projektera och upphandla.111 

4.1 Deltar exploatören upphandlingen? 
En fråga som har ställts till samtliga intervjupersoner, både från kommun och byggbolag, är om 
det förekommer den här typen av låga anbud från exploatören. I samtliga fall svarade de 
tillfrågade att de inte kände till att så hade skett och att exploatören relativt ofta inte deltar i 
anbudsgivningen överhuvudtaget i de kommuner som intervjuats. De har tillsammans angett tre 
orsaker till varför: 

1.  

Om exploatören lägger ett anbud som är väsentligt lägre än den faktiska kostnaden är det svårt 
att hävda att man ska få göra avdrag för moms på kostnader över beloppet på det anbud som 
lagts under upphandlingen. I teorin skulle det troligtvis betyda att man enbart kan göra avdrag 
på det belopp som omfattas av anbudet. I och med detta måste man lägga ett bud som är i 
närheten av den faktiska kostnaden. Lägger då exploatören ett anbud som är väsentligt lägre än 
den faktiska kostnaden får denne troligtvis inte dra av momsen på sin faktiska kostnad, utan det 
är momsen på det anbud man gett som kan dras av, teoretiskt sett. Läggs då ett bud på 
exempelvis en (1) krona tappar man momsavdraget helt. Därför måste man lägga ett bud som är 
i närheten av den faktiska kostnaden för att inte förlora rätten till momsavdrag.112  

2.  

Exploatören lägger inte ett bud överhuvudtaget eftersom man är för involverad i projektet och 
anses besitta information om projektet som andra aktörer inte fått ta del av. Eftersom 
exploatören ofta är involverad tidigt i processen och deltar i framtagande av detaljplan och viss 
annan projektering för området kan detta göra att man per automatik är diskvalificerad från att 
delta i anbudsprocessen. Detta har sitt ursprung i LOU:s likabehandlingsprincip113 som utgör 
grunden för all offentlig upphandling. 

3.  

Om Exploatören lägger ett väsentligt lägre anbud finns risken att anbudet överklagas för det 
anses oseriöst. Det som bland annat ska vägas in i bedömningen om det rör sig om ett oseriöst 

                                                
111 Egen kommentar. 

112 Enligt en exploatör är det dock bara för allmän gata momsavdrag är berättigat, alltså inte för 
va och parker. 

113 Samtal med konkurrensverket.	  
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bud är om anbudsgivaren kan fullfölja kontraktet.114 Om man bedömer att anbudsgivaren inte 
kan fullfölja anbudet får det förkastas.115  

Kontentan oavsett vilken aktör som vinner upphandlingen är att det i slutändan är exploatören 
som får betala den faktiska kostnaden för entreprenaden. 

4.2 Kommentarer till anbudsförfarandet 
En kommun som intervjuades uttryckte förvåning över att exploatörer inte deltog i 
upphandlingen. När kommunen gick över till att själv upphandla entreprenader trodde man att 
det ändå skulle bli exploatören som i slutändan byggde de allmänna platserna i de flesta fall. ”Vi 
trodde från början att de skulle lämna anbud på anläggningarna, men det har faktiskt aldrig skett 
att exploatören bygger ut dessa sen vi gick över till att själva upphandla.”116 Detta har troligtvis 
sin grund i någon av ovanstående förklaringar.  

Det kan anses problematiskt att den som ska betala hela utbyggnaden - exploatören - ibland är 
utestängd från att delta i själva upphandlingen. Kontentan i dessa fall blir att exploatören ska 
betala för något som man inte har chans att vara med och påverka hur stor kostnaden kommer 
bli. Uppdragsgivaren – kommunen – har inga incitament att styra entreprenaden på ett 
kostnadseffektivt sätt eftersom alla kostnader och tilläggsjobb betalas av exploatören. Om man 
analyserar orsaken till att exploatören blir utestängd från att delta, likabehandlingsprincipen i 
LOU, borde då inte fallet vara att exploatören i de allra flesta fall borde bli utestängd från att 
delta i anbudsgivningen? Om man hårdrar likabehandlingsprincipen borde exploatören i de allra 
flesta upphandlingar inneha mer information om projektet än övriga anbudsgivare. Detta 
eftersom man ofta deltar i framtagande av detaljplan och även det faktum att man har en större 
detaljkännedom om området eftersom det är exploatören som i många fall äger marken initialt. 
Flera av byggbolagen som har intervjuats instämmer i att man ofta, som markägare och 
exploatör, har mer information om området som upphandlas än andra anbudsgivare. 
Likabehandlingsprincipen borde alltså – strikt tolkat – som huvudregel inte vara uppfylld om 
exploatören lägger anbud eftersom denne har mer information och är mer insatt i projektet. 
Huruvida hur stora avsteg som tillåts från denna grundläggande princip har inte undersökts. Det 
är något som troligtvis skulle behöva utredas närmare.  

  

                                                
114 Samtal med Konkurrensverket. 

115 Ett lågt bud från exploatören torde inte utgöra hinder för att denne ej kan genomföra 
entreprenaden på ett bra sätt - gör man det dåligt får man själv betala för extraarbeten! 

116 Representant från en kommun.	  
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5. Hur exploatörer upplever förändringen 
Följande kapitel bygger i stort sett uteslutande på intervjuer och förfrågningar med sju 
företrädare från fyra olika byggbolag. Dessa företrädare ger sin och sitt bolags syn på 
förändringen. Det går inte att dra slutsatsen att detta är den allenarådande uppfattningen i 
branschen då urvalet är relativt litet. Det ger ändå en bra bild av vilka problem som upplevs av 
de som jobbar i exploateringsprocessen dagligen. Det bör även poängteras att de upplevda 
problemen varierar kraftigt beroende på vilken kommun byggbolagen jobbar mot. Vissa 
kommuner upplevs som bättre medan vissa upplevs som sämre av byggbolagens representanter.  
Alla citat som återges nedan kommer från dessa sju representanter men återges anonymt.  

5.1 Kostnadskontrollen har flyttats till kommunen som har 
svaga incitament att hålla kostnaderna nere 

Flera representanter från olika byggbolag har lyft fram att man ser en oro för högre kostnader 
under byggtiden när kommunen ansvarar för upphandling och styrning av en entreprenör som 
bygger allmänna gator på mark som exploatören äger initialt. Det man ser en oro i är att 
kommunen inte har några incitament att styra entreprenaden på ett effektivt sätt. Man upplever 
att kommunen enbart har själva gatan i fokus och inte ser till hela området där det pågår 
husproduktion samtidigt. Exploatören försöker ibland få till en avtalsskrivning i 
exploateringsavtalet som ska ge kommunen incitament att hålla nere kostnaderna. Dock kan det 
ibland vara svårt att förhandla fram dessa typer av avtal i och med att det är kommunen som 
sitter på makten117 och alltid har ett överläge under förhandlingar. Exploateringsavtalen är ofta 
konstruerade så att det finns en budget att ta sikte mot gällande kostnader för allmänna gator 
och va-anläggningar. Denna budget är dock oftast flexibel. Det finns alltså inga som helst 
garantier för att den slutgiltiga faktiska kostnaden som exploatören ska betala blir den man skrev 
i avtalet, eftersom avtalet medger flexibilitet på det beloppet.118 Detta skapar ett riskmoment för 
exploatören eftersom det kan uppstå kostnader som man inte har kunnat ta höjd för när man 
gjort sina lönsamhetskalkyler. 

Ett citat får exemplifiera  

"Idag är det mer och mer vanligt att vi får betala vad det faktiskt kostar. Det är ju ingen drömsits 
eftersom det blir löpande. Vi har ingen möjlighet till styrning. Det är kommunen som handlar 
upp, det är de som projekterar och det är de som sköter entreprenaden. Sen står vi där med 
mössan i hand och fyller den med pengar. Sen finns det ju i och för sig en budget ifrån början, 
men den är icke-förpliktigad." 

Man menar vidare att det ofta uppstår tilläggsjobb hos den entreprenör som kommunen har 
upphandlat. Detta kan till exempel bero på en dålig projektering från kommunens sida. Bristen 
på incitament för att hålla dessa kostnader nere kan åskådliggöras i två punkter 

1. Att göra en dålig projektering får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Dels betalar 
exploatören projekteringen, dels betalar exploatören de tilläggsarbeten som behövs i ett senare 
skede. 

2. Man har inte incitament att skaffa rätt kompetens för den här typen av upphandlingar 

                                                
117 I och med det kommunala planmonopolet kan det vara svårt för exploatörer att få igenom 
avtalsskrivningar som kan vara till viss nackdel för kommunen, kommentar från ett byggbolag.  

118 I regel står det i exploateringsavtalen att ”exploatören ska betala den faktiska kostnaden för 
anläggandet av allmänna platser”.	  
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Ett citat får exemplifiera 

"Den entreprenör som lägger ett bud och vinner upphandlingen får stå för det budet de lagt. 
Sen är ju alla entreprenörer experter på att hitta extrajobb. Har en LOU-upphandlad konsult 
projekterat på ett visst sätt och det inte håller är det ju inte entreprenörens fel, för det var ju fel 
förutsättningar. Eller så påtalar exploatören för kommunen att ’Hallå, det där funkar ju inte’, fast 
då vill LOU-entreprenören ha så här mycket extra betalt. Och då får exploatören betala mer".  

5.2 Samordningsproblem har uppstått  
Det genomgående argumentet från exploatörerna varför man själv vill utföra utbyggnaden av 
allmänna gator och va-anläggningar är att man har mycket att tjäna, både i tid och kostnader, 
genom de samordningsfördelar som finns när det är samma byggherre som ansvarar för 
utbyggnaden av hela området.119 En aspekt som bör belysas är att den allmänna gata som byggs 
är relativt komplex. Gatukroppen ska innehålla mer än bara fyllningsmaterial. Exempelvis ska 
va-ledningar ofta gå via den allmänna gatan. Även annan infrastruktur som el, bredband och 
fjärrvärmeledningar ska grävas ner i vägkroppen.120 All denna infrastruktur ska sedan anslutas till 
bebyggelsen på kvartersmark. Det krävs alltså en samordning även mellan den som ansluter el 
och bredband och den som bygger allmän gata och kvartersmark. Om det då är två aktörer som 
har ansvar för samordning i varsitt område, istället för att en och samma aktör har ett totalt 
samordningsansvarig för hela området, uppstår lätt problem. Flera representanter har lyft fram 
att det även är extremt ineffektivt ut kostnadssynpunkt att man använder två olika 
entreprenader för exempelvis grundläggning eller sanering av allmän gata och kvartersmark som 
gränsar mot varandra. De olika entreprenaderna använder olika maskiner och olika personal, 
men gör i princip samma arbete bredvid varandra. Dessutom används två olika byggledningar 
som ska komma överens om när och hur utbyggnaden ska ske. Det kan tilläggas att exploatören 
ofta vill bygga ut den allmänna gatan i takt med bebyggelsen på kvartersmarken. Om det är en 
extern entreprenad som ska göra detta, blir det inte speciellt kostnadseffektivt. Sammantaget ger 
detta en högre kostnad, trots att man skulle kunna använda en och samma entreprenad för hela 
området, som i så fall skulle ge en lägre totalkostnad. Markområdena ligger bredvid varandra 
rent geografiskt, men med skillnaden att de benämns olika i en detaljplan, vilket gör att de 
omfattas av olika tolkningar av regelverket avseende vem som ska ansvara och utföra 
entreprenaden.  

Samordningsproblem kan även gestalta sig eftersom kommunen inte har några starka incitament 
för att driva entreprenaden på ett effektivt sätt. Man har inte helhetsperspektivet för området i 
fokus och är inte lika drivna så som en byggherre för att få till helhetslösningar som är effektiva 
för alla delar som ska byggas i området. Istället har kommunen ofta fokus på enbart gatan, vilket 
inte är kostnadseffektivt då utbyggnaden i området ska ske i ett samspel och olika delar ska 
anpassas till varandra, oavsett om dessa är belägna på allmän platsmark eller kvartersmark.  

Ett citat får exemplifiera 

”Det finns två risker för fördyrningar som vi ser det: 1. Kommunens avsaknad av incitament för 
att styra entreprenaden effektivt. 2. Fördyrningar beroende på samordningsproblematik. Dels 
ska det in en entreprenör till i området, dels vill vi ofta bygga ut gatorna bit för bit allteftersom 
vi färdigställer husen. Det blir dyrt för en extern entreprenör.” 

Ett citat får exemplifiera 

                                                
119 Av både allmän gata, va-anläggningar och bebyggelse på kvartersmark. 

120 Intervjuer med byggbolag.	  
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"I områden som förvärvas av en eller flera byggherrar skulle genomförandet av detaljplanen 
förenklas om vi också kunde hantera entreprenaden för allmänna gator och parker. Eftersom vi 
på olika sätt bekostar hus, gator och parker har vi störst incitament att samordna och driva de 
olika entreprenaderna för hus och gata/park på ett kostnadseffektivt sätt. Byggherren får i och 
med detta ta ett större ansvar vilket genererar mer arbete men slutresultatet borde vara bättre för 
både byggherre och kommun vars tjänstemän då kan ägna sig åt andra saker än att bygga gator 
där det borde räcka att dom har en godkännande funktion.” 

Som nämnts tidigare finns även tidsmässigt stora fördelar att vinna om det är en ensam aktör 
som samordnar entreprenader för hela området. En exploatör beskriver att många delprocesser i 
området är intimt förknippade med varandra, och att det är svårt att utföra arbetena separat om 
man vill ha ett effektivt genomförande.  

Ett citat får exemplifiera 

"Det finns en stor vinst med att samordna entreprenader som skall utföras nära varandra i 
termer av plats och tid. Är det entreprenader som är väldigt integrerade i varandra så kan det i 
vissa fall till och med vara svårt att utföra entreprenaderna parallellt då det kan finnas 
arbetsmiljörisker, risk för skador på varandras anläggningar och så vidare. I vissa fall är det mest 
lämpliga att en och samma entreprenör tar ett helhetsansvar för genomförandet." 

Ett problem som en exploatör lyft fram är att kommunen har svårt att projektera den allmänna 
gatan med hänsyn till de anslutningar som ska finns till kvartersmarken och husen, eftersom det 
vid projekteringen ofta inte är helt i detalj bestämt hur dessa anslutningar ska ligga. Kommunen 
får då problem vid upphandlingen eftersom man inte exakt kan precisera vad det är man ska ha 
när man upphandlar. Risken är då stor att det i ett senare skede blir tilläggsarbeten som fördyrar 
processen.  

Ett citat får exemplifiera 

"Kommunen, de har inte samma detaljkännedom om huset som ska möta gatan, för det är ju 
inte ritat än. Därför blir det fel. De måste ju ändå för att kunna handla upp alltihopa gissa hur 
det ska bli. Men vi behöver inte göra det, om vi gör det själva. Vi kan ju koncentrera oss på 
huset. Sen så tar vi med gatan när det är dags, just in time så att säga, och precis så mycket som 
vi behöver hela tiden. Det sparar man ju otroligt mycket tid på."  

5.3 Många kommuner har brist på rätt kunskap och kompetens 
för den här typen av entreprenader 

Exploatörerna upplever att det i flera kommuner saknas rätt kompetens för att utföra 
upphandling och styrning av en entreprenad vid utbyggnaden av allmänna gator och va. 
Exploatören beskriver problemet som att många kommuner på kort tid har gått från att inte 
bygga den här typen av infrastruktur alls, till att i princip bygga all infrastruktur av denna typ. 
Kommunen är då tvingad att bygga upp en verksamhet som man tidigare inte har haft för att 
kunna utföra dessa åtaganden, vilket många kommuner har haft svårt att göra, enligt vissa av 
exploatörerna. Några av exploatörerna upplever att denna nya verksamhet hos kommunen 
ibland har ett antal kunskaps och kompetensbrister, vilket leder till en rad problem under 
processen.  

Två citat från två representanter får belysa problemet 

"Det som är mycket allvarligt, det är att gå från att nästan inte bygga någon infra till att börja 
bygga nästan all infra. Det är ett kompetens, kunskaps och bemanningsglapp som heter duga, 
och det är inte alls bra om du ser till den totala processen och tidsåtgången. Till detta ska läggas 
att det är bland det svåraste som finns att handla upp en markentreprenad. Det ligger i att det är 
mycket trixande och reglerande och grejande i markbranschen. Du ska vara väldigt skärpt och 
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kunnig för att kunna sitta på andra sidan bordet och leverera ett komplett förfrågningsunderlag 
utan att ramla i någon av alla fallgropar som finns" 

"Jag tycker det stora problemet är att dom som bestämmer inte begriper vad de beställer när det 
gäller kommunal upphandling av den här sortens arbete. Hade de gjort det hade det inte blivit så 
mycket fel"  

Ett exempel på kompetensbrist som nämnts från en exploatör är att kommunen inte vet i vilket 
skede eller i vilken omfattning man ska beställa olika utredningar, till exempel vid en geoteknisk 
undersökning av markförhållandena när kommunen vill utreda om en väg går att höja upp till en 
viss nivå. Det som då har förekommit är att man beställer jättelika utredningar, som tar lång tid 
och kostar pengar i konsulttimmar, och som i slutändan inte leder till så mycket eftersom 
materialet är väldigt omfattande och svårtolkat för en person som inte är tillräckligt insatt i 
ämnet, och som dessutom kanske inte svarar på den frågan som man egentligen var intresserad 
av, nämligen om det går att höja vägen eller inte. Exploatörerna menar att kommunen inte har 
preciserat tillräckligt noga vad det var man ville undersöka, utan har i princip bara beställt en 
"geoteknisk undersökning", som är väldigt mycket mer omfattande än det man egentligen 
behövde fått utrett.  

Ett citat får exemplifiera 

"Kommunen förstår inte storleken av problemet och att man kan dela in det i mindre delar. Det 
händer ju hela tiden att det kommer en jätteundersökning, oavsett om det är dagvatten, buller 
eller hållfasthet i en lera. Framför allt så besitter de inte den detaljkunskap som krävs för att 
kunna ta hand om det här själva, därför blir det ofta förgäves projektering vilket är slöseri med 
skattebetalarnas tid och pengar." 

Som nämnts tidigare upplever exploatören att kommunen saknar kunskap om när i processen 
man ska genomföra vissa typer av utföranden. Exempelvis finns det flera fall där kommunen 
har byggt ut all den infrastruktur som de ansvarade för i ett tidigt skede, innan själva 
husbyggnadsprocessen startade. Problemet med detta tillvägagångssätt är att stora delar av gatan 
och det som finns i anslutning till denna tar skada under husbyggnadsprocessen på grund av att 
nya huskroppar ska placeras vid kvartersgränsen. Då måste vägar och kantsten med mera tas 
bort för att komma åt att grundlägga och så vidare. Detta förfarande gör att man tvingas bygga 
dessa anläggningar en andra gång, när kvartersmarken är färdigbyggd. Att man tvingas anlägga 
en andra gång innebär, naturligtvis, att det blir en ökad kostnad, som i slutändan får betalas av 
konsumenten, enligt en exploatör.  

Ett citat får exemplifiera 

"Den som får i uppdrag att göra den här upphandlingen förstår ofta inte hur 
utbyggnadsprocessen går till, påstår jag. Det som sker ibland är att kommunen bygger ut en 
färdig gata med trädplantering, kantsten, lyktstolpar och allt därtill. Sen kommer vi dit och ska 
bygga hus. Vi kör fram och tillbaka med tunga transporter, sätter upp ställningar och är 
verksamma i området. Problemet är att det då bara blir sopor av det kommunen byggt när vi är 
klara. Träden dör, lyktstolparna lutar och kantstenen är sönderkörd. Jag var i Malmö för en tid 
sedan där de bygger ett nytt bostadsområde vid Limhamns cementfabrik. Där är det nu någon 
på kommunen som bygger asfalterade vägar, lyktstolpar och träd, men vid sidan om är det bara 
rivningsmark. Hur ska man kunna hantera det där i ett senare skede? Det handlas upp på LOU 
och alla är nöjda och glada, men det är ju pengar i sjön." 

5.4 Förskjutning framåt av igångsättandet av byggprocessen 
Exploatörerna upplever att det idag kan ta längre tid innan man kan sätta igång och bebygga 
kvartersmarken. Detta eftersom det ofta behövs vägar in till området för byggtrafik. Man 
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behöver dessa för att kunna starta husproduktionen. Det optimala här är ofta att starta 
exploateringen av området direkt när detaljplanen har vunnit laga kraft, enligt flera företrädare 
för de exploatörer som intervjuats. Problemet är att det ibland tar lång tid för kommunen att 
dels projektera hur gatorna och va-anläggningarna ska byggas, dels tiden det tar att upphandla 
entreprenaden. Exploatörerna har lyft fram att om det är de själva som får ansvara för 
utbyggnaden, finns flera tidsbesparande moment: 

1.  

Projekteringen av allmänna gator och va kan göras i ett tidigare skede, innan detaljplanen vunnit 
laga kraft, om exploatören bygger ut. Man kan se det som att exploatören är villigt att ta mer risk 
och lägga en summa pengar på en projektering trots att det inte finns någon detaljplan som är 
antagen för området. Detta för att så snabbt som möjligt, när det finns en detaljplan som vunnit 
laga kraft, komma igång med exploateringen av själva området. Man står alltså i ”startblocken” 
redo att börja bygga så fort detaljplanen vinner laga kraft.  

Denna risk, som exploatören kan ta på sig, kan inte kommunen göra med skattebetalarnas 
pengar. Kommunen kan oftast inte påbörja en projektering innan det finns en detaljplan som 
vunnit laga kraft. Alltså tar det längre tid innan ett igångsättande av exploateringen kan ske, 
enligt en exploatör. 

Ett citat får exemplifiera 

"Kommunen avvaktar gärna med projekteringen av allmän plats till dess detaljplanen vunnit laga 
kraft. Vi däremot, som kanske redan förvärvat hela området och betalar ränta på köpet, är 
angelägna om att komma igång att bygga så fort som möjligt och vi är därför mer benägna att i 
viss mån ta risk och lägga personalresurser och pengar på projektering i tidigt skede. Vi förstår 
att kommunen gör andra prioriteringar eftersom trycket på dom är enormt – genom att 
omfördela ansvar och lite grann roller kan kommunen avlastas från detaljer och istället ges 
utrymme för att fokusera på övergripande planerings- och genomförandefrågor.” 

En annan representant beskriver samma problem genom följande citat 

”Det kan ta lång tid från att detaljplanen vinner laga kraft till det man kan sätta igång och bygga 
husen. Kommunen styr byggtakten. En del kommuner säger att man inte kan börja projektera 
förrän man har en detaljplan. Då drar det ut på tiden ett halvår, ett år, medan vissa kommuner är 
villiga att riskera lite ibland och börja bygga ut lite tidigare. Men många vill ha säkra kort och 
vänta tills det finns en detaljplan, och det kan man ju förstå, det är ju skattebetalarnas pengar 
som används.” 

2.  

Kommunens upphandling av entreprenaden för allmänna gator och va tar längre tid att utföra 
än om exploatören själv får använda den entreprenad som anses lämplig. Även här kan 
exploatören börja förhandla med en entreprenör innan detaljplanen vunnit laga kraft för att 
spara tid. Kommunen kan inte göra en upphandling av en gata om det inte finns en detaljplan 
som vunnit laga kraft. Dessutom får exploatören, om denne ansvarar för utbyggnad, bestämma 
vem som ska utföra själva anläggandet av allmänna gator och va. Ofta har man bra erfarenhet av 
entreprenörer från tidigare projekt som man vet funkar bra att jobba ihop med. Här slipper man 
även det offentliga upphandlingsförfarandet som kommunen måste följa och sparar därmed tid 
även i detta skede.  

Ett citat får exemplifiera 

"Vi kan ta ett exempel där kommunen ska göra några hundra meter gata. Då tar det väl från att 
projektera till ett färdigt förfrågningsunderlag ett halvår i alla fall. Sen ska du sammanställa det 
där och gå ut på LOU och följa de reglerna för hur lång tid det tar. Skälig tid för anbudsgivare 
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att komma med anbud, sen ska du utvärdera buden, sen ska det ibland överklagas. Det tar ju ett 
år, kanske mer. Däremot om vi skulle göra det själva, vi börjar ju knappt projektera. Vi vet 
ungefär vad det kostar. Sen bygger vi huset och medan vi bygger huset projekterar vi gatan i 
detalj precis utanför det huset. Då vet vi ju vart anslutningarna går för va:t, vatten in, vatten ut, 
el in och el ut och så vidare går. Det är ju exakt. Då blir det rätt från början." 

5.5 Kommuner agerar inte konsekvent i sitt förfarande 
Ett förfarande hos kommunerna, som flera exploatörer upplever gör planeringen inför en 
exploateringsprocess rörig och svår att förutsäga, är att olika kommuner har olika system för när 
och hur de tillämpar LOU på allmänna gator. Även inom en och samma kommun kan det skilja 
sig åt om kommunen väljer att upphandla själv eller inte. Kommunerna är alltså i många fall inte 
konsekventa i sitt förfarande när det gäller tillämpningen av LOU, enligt exploatörerna.  

Ett exempel på när kommunen inte har varit konsekvent, enligt en representant från ett 
byggbolag, var när två olika kommuner, oberoende av varandra, gjorde en svängning i frågan 
under processens gång. Man gick från att i princip ha varit överens om att exploatören skulle 
bygga ut de allmänna gatorna, till att ställa som krav att kommunen själv skulle upphandla och 
styra en entreprenad. Ett problem som då uppstår för exploatören är att man inte vet vad det är 
man ska förhålla sig till när man planerar projektet.  

En representant för ett annat byggbolag berättar att en kommun som de jobbar mot oftast väljer 
att handla upp och bygga ut de allmänna anläggningarna själv, både när det är privatägd och 
kommunal mark. Det har dock i vissa projekt hänt att kommunen valt att delegera detta ansvar 
till exploatören, trots att det inte finns några egentligt hållbara undantagsargument enligt dagens 
tolkning av upphandlingsskyldigheten. Den motivering, som indirekt ges till byggherren, kan 
exempelvis vara att kommunen har resursbrist eller mer prioriterade projekt, och därför inte vill 
göra en upphandling av en entreprenad och sen genomföra denna. Det man då gör mellan 
parterna gemensamt är att man försöker hitta undantagsargument som gör att man utåt kan 
motivera att kommunen ej ska upphandla den allmänna gatan, trots att detta argument kan vara 
väldigt svagt. 

Kommunen tar alltså en risk eftersom det är de som kommer få betala ett eventuellt vite om 
någon skulle anmäla kommunen för att olovligen ha frångått upphandlingsreglerna. På en 
följdfråga, om detta är ett sätt att runda LOU, svarande exploatören ”Ja, så skulle man kunna se 
det”.  

Ett sätt att tolka detta tillvägagångssätt från kommunen är att denna inte vill upphandla 
allmänna platser själv när det är en exploatör som äger marken initialt. Orsakerna till detta 
förfarande kan vara flera, men ett troligt scenario som en exploatör fört en diskussion kring är 
att flera av de kommuner som äger mycket exploateringsbar mark själva, inte har något egentligt 
intresse i att upphandla och styra byggentreprenader på mark som ägs av en exploatör. Detta 
eftersom kommunerna inte tjänar några pengar på den mark som exploatörerna äger. Däremot 
på den mark som kommunen själv äger och som exploateras kan man sälja till marknadspriser. 
Detta är en stor inkomstkälla för kommunen. Att man då väljer att prioritera bort projekt där 
man inte tjänar några pengar kanske inte är så konstigt om man har resursbrist på kommunen. 

5.6 Fyrkantigt regelverk 
Exploatörerna upplever att regelverket i LOU är relativt fyrkantigt när man använder det för 
upphandling av entreprenader i dessa sammanhang. Detta eftersom man upplever att lagen är 
alldeles för strikt och oftast inte ger utrymme för att kunna förhandla de anbud som kommer in. 
Man upplever att man får en bättre utformning och pris av den entreprenad som man 
upphandlar om man hela tiden för en dialog med entreprenören som lagt ett anbud. Man kan 
tillsammans utforma kostnadseffektivare lösningar på frågor som finns och därmed få till bättre, 
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smartare och mer konkurrenskraftiga upphandlingar. Detta tillvägagångssätt är inte möjligt med 
LOU. Man upplever att LOU idag gör entreprenaderna dyrare än vad fallet skulle vara om det 
gick att göra en normal upphandling med totalt förhandlingsutrymme. Det är även svårt att 
ändra i upphandlingen efter tidens gång när nya förhållanden uppstår – vilket är vanligt i 
exploateringsprocessen i och med att denna är väldigt komplex. Då tillkommer extrajobb för 
entreprenaderna vilket är extremt ineffektivt ur kostnadssynpunkt.  

Ett citat får exemplifiera 

"Vad som kanske påverkar ännu mer negativt är hur LOU är uppbyggd. Tänk dig att vi går ut 
med en vanlig förfrågan av en entreprenad. Säg att du går ut till åtta och så får du in fem anbud. 
Det är inte ovanligt, och två eller tre av dessa är värda att diskutera vidare med, och då kan man 
ju förädla anbuden. Entreprenörerna kan då komma med sidoanbud eller smartare lösningar. 
Till exempel kan de säga ’Ja, vi svarar på er förfrågan, men om vi får göra såhär istället kan vi 
korta tiden med såhär mycket och pengarna med så här mycket.’ När du har en LOU-
upphandling är det väldigt strikt, du får knappt ändra ett enda litet pillegnutt. Sidoanbud och 
sånt får du i princip inte lämna och om du har någon blankett du inte fyllt i så förkastas hela 
anbudet. Den är totalt dialogfri den här processen. Det är inte bra."  
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6. Hur kommuner upplever förändringen 
Följande kapitel bygger i stort sett uteslutande på intervjuer och samtal med representanter från 
sex olika kommuner. Alla kommuner upplever inte samma typer av problem. Det skiljer sig 
därför åt mellan olika kommuner hur man uppfattar detta nya förfarande. Urvalet av kommuner 
är begränsat till sex stycken. Därför är det troligt att uppfattningen skiljer sig åt även mellan 
kommuner som inte har intervjuats. 

6.1 Kommunen minskar risken för dålig kvalité om man bygger 
själv 

Flera kommuner har angett att de i vissa projekt haft problem med dålig kvalité på de 
anläggningar som tagits emot av exploatörer där exploatören byggt ut de allmänna gatorna. Ett 
exempel som nämnts är att grundläggningen av gator varit dålig när exploatören varit ansvarig. 
Man upplever att man får bättre kontroll på gatorna om man själv får upphandla och styra 
entreprenaden för dessa. Detta har flera kommuner lagt fram som en positiv anledning till 
varför det är bra att kommunen själv bygger ut allmänna gator och va-anläggningar. Man 
minskar alltså risken för att få högre kostnader i framtiden i form av reparationer. 

Ett citat får exemplifiera 

"Det vi märkt sedan vi byggt ut själva är att vi får en ökad kontroll på vad vi egentligen tar över. 
Vi upplever att vi får in bättre kvalité på de allmänna anläggningarna när vi bygger ut dom 
själva." 

En annan kommun menar vidare att eftersom man har stora infrastrukturutbyggnader igång 
samtidigt i kommunen, med många nya olika områden, är det lättare för kommunen att få 
kontroll på vad det är man har för anläggningar om man själv ansvarar för utbyggnaden. Man 
vill oftast ha samma standard på alla anläggningar inom kommunen och det är lättare att uppnå 
om man själv får styra entreprenaden som bygger dessa. 

Ett citat får exemplifiera 

"Vi har väl insett att med den volym infrastrukturutbyggnad som vi kommer att ha så blir det 
bäst om vi bygger ut den själva, så vi vet att det byggs ut på ett sätt som vi själva vill. Vi vill ju ha 
en viss nivå som gäller i hela kommunen och det är ju lättare att styra om vi utför det själva 
naturligtvis, även om vi har haft samma krav när exploatören har byggt.” 

6.2 Administrativt betungande 
Sedan kommunen tagit över utbyggnaden av allmänna gator och va-anläggningar har de fått ett 
mer administrativt arbete. Detta har sin grund i att exploateringsprocessen är tämligen 
dokumentkrävande samt att alla kommuner lyder under offentlighetsprincipen vilken innebär att 
alla dokument som upprättas är offentliga. Att dokumenten är offentliga gör att de kan begäras 
ut av en medborgare som vill ta del av dessa.121 Det bör poängteras att det inte upplevs som ett 
problem att medborgarna får ta del av dessa handlingar, utan det är det administrativa arbetet 
bakom som upplevs betungande.  

De problem som upplevs är 

1. Tidskrävande att upprätta dokument som ska bli offentliga 
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2. Om en medborgare begär ut offentliga dokument måste man i princip släppa det man har för 
handen för att tillmötesgå denne medborgares krav.  

Kommunen upplever att dessa tidskrävande moment tar bort fokus från den verkligt viktiga 
arbetsuppgiften, exploateringsprocessen, som tappar fart.  

Ett citat får exemplifiera 

"Man kan väl säga att jobba i en offentlig miljö i det regelverk som finns runt den offentliga 
miljön, det är, vad ska jag säga, ganska omständligt. Det ställer större krav på transparens och 
tydlighet. Jämfört med privata byggherrar och privata bolag så har vi en mycket tyngre process 
med betydligt större krav än på den privata sidan. Om en medborgare vill ta del av handlingarna 
i ett projekt ska vi i princip släppa allt för handen och utan dröjsmål lämna ut dessa handlingar. 
Däremot kan ett byggbolag säga "Nej, vi lämnar inte ut det där". Det är ganska mycket krav 
förknippade med vår verksamhet och det är inte alldeles lätt att hantera. Vi försöker ju också 
vara effektiva och lönsamma och få god ekonomi i våra projekt, men att lämna ut och förse 
allmänheten med information, det kan vara ganska administrativt betungande och det skymmer 
sikten för det verkliga arbetet med exploateringsprojekten."  

Vidare upplever man att processen blivit tyngre, mer byråkratisk och att det är svårare och tar 
längre tid att få inflyttningsklara bostäder. Man upplever att det finns många andra saker som tar 
tid och fokus från de moment som anses vara viktigare, nämligen att driva 
exploateringsprocessen framåt och få inflyttningsklara bostäder. 

Ett citat får exemplifiera 

”Systemet som är nu, det har blivit mer opraktiskt för genomförande än tidigare. Vi har en 
bostadsminister som står och piskar på och säger att det ska byggas mer bostäder, men vi har 
även pålagts såna här saker som man måste förhålla sig till som gör att det blir svårare.” 

6.3 LOU - strikt och tidskrävande 
LOU upplevs som för strikt i det avseende att dagens tolkning av lagen inte ger utrymme att 
frångå upphandlingsförfarande för utbyggnad av allmänna gator och va-anläggningar förutom i 
undantagsfall. Man menar att det är motiverat att frångå LOU när det exempelvis rör sig om 
mindre projekt eftersom det administrativa arbetet bakom upphandlingsprocessen är för stort i 
förhållande till projektets storlek.  

Ett citat får exemplifiera 

"LOU i min uppfattning, det är att LOU är bra för de större och tyngre entreprenaderna, där 
det är ett antal miljoner som man ska upphandla. Men om man ska bygga ut en vändplan eller 
en gångväg, mindre saker, då är LOU inte bra. Det är ett för litet jobb för att motivera den 
administrativa processen." 

En kommun upplever att LOU inte ger utrymme för förhandling om entreprenadkostnaden 
som handlas upp och att LOU inte alltid är bra om det bara kommer in ett fåtal bud. 
Företrädaren för kommunen menar att en privat aktör kan förhandla med en anbudsgivare om 
priset på en entreprenad, men att kommunen har mycket svårt för att göra detta. Man menar 
även att det förekommer att man får in ett lågt antal bud, exempelvis ett eller två, som kanske 
inte är speciellt bra ur kostnadssynpunkt. Problemet man ställs inför är då att man antingen 
godtar ett anbud som inte anses kostnadseffektivt eller tar om hela upphandlingen vilket inte är 
effektivt ur tidssynpunkt.  

Ett citat får exemplifiera 

"Anta ett läge där vi får in för få anbud, ska man då förkasta alla anbud och göra om 
upphandlingen? Det tar ju tid och kostar. Det är ju betungande att ta om allt från början. Det är 
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inte lika enkelt som för de privata som enkelt kan göra en förhandling. Säg att du lägger ett 
anbud på en miljon, då kan du som privat sätta dig ner och säga att det här är för dyrt. Vi är 
beredda att ge er det här arbetet om vi får det för 800 000. Det kan man ju inte göra med LOU, 
men som privat kan man ju förhandla om det bud som är givet." 

En annan kommun är inne på samma spår och tycker att det är svårt att få rätt typ av 
entreprenad och få den kostnadseffektiv. Det händer ibland att den entreprenör som vinner en 
upphandling inte är den som är lämpligast att utföra entreprenaden. Kommunen upplever det 
som svårt att styra de kvalitetsparametrar som ska anges i upphandlingen och att det allt som 
oftast är den som lägger lägst pris som får jobbet, trots att denne kanske inte har den kompetens 
som krävs för att arbetet ska bli så bra som kommunen kräver. Ibland har man från tidigare 
projekt dåliga erfarenheter av den entreprenör som vinner upphandlingen, men upplever att 
man inte kan göra något åt detta problem, eftersom det är svårt att styra upphandlingen mot ett 
annat håll än att det är den med lägst anbud som vinner. Vidare menar man att det finns 
entreprenörer som lägger ett medvetet lågt bud, för att sedan när man vunnit entreprenadjobbet, 
kräva att man ska få betalt för ett antal extraarbeten som man menar är nödvändiga för att 
genomföra det projekt som upphandlades.  

Ett citat får exemplifiera 

”Man skulle behöva ha ett mer flexibelt upphandlingssystem så man kan styra mot de som man 
vet verkligen är duktiga. Vi har haft dålig erfarenhet av ett antal entreprenörer, helt enkelt för de 
är dåliga, och det värsta är att de återkommer. Det kan vara så att de lägger ett medvetet lågt bud 
så de vinner, för att på första mötet gå in och peppra på med extrajobb ’det, det och det måste 
vi ha tillägg för’. Man borde verkligen se över regelverket så man kan upphandla rätt kompetens 
och rätt konsulter.” 

Att kommunen upphandlar innebär även att det tar lägre tid främst på grund av 
upphandlingsprocessen. En kommun belyser att det finns ett nytt riskmoment som tillkommit i 
och med att en upphandling kan överklagas. När en upphandling överklagas innebär det dels att 
det tar längre tid, dels blir mer administrativt betungande. 

Ett citat får exemplifiera 

"En sak som man ska vara medveten om är att det finns några företag som sätter i system att 
överklaga de anbud som kommer in. Det kan även vara så att de får rätt i en högre instans på 
grund av att det är ett litet administrativt fel, och då kan det ju gå ett halvår, ett år, och sen får 
man rätt. Då får man börja om från början igen. Man har kanske tappat ett år. Det är inte 
jättevanligt, men det förekommer då och då”  

En annan kommun är inne på samma spår. Man upplever att det blir mer och mer vanligt att 
upphandlingarna blir överklagade och att det sker mer systematiskt än tidigare, alltså att vissa 
aktörer har satt i system att överklaga bara för att möjligheten finns.  
Man tror även att mängden projekt som överklagas kan öka i framtiden. Enligt den här 
kommunens representant har det uppstått juridiska företag som har sin affärsidé i att kontakta 
bolag som deltagit i upphandlingar som de ej vunnit och hjälper dessa att hitta argument som 
man kan använda när man överklagar, vilket upplevs som problematiskt.  

Ett citat får exemplifiera 

”Om det blir överklagat drar det ut på tiden. Vi har haft en del dåliga erfarenheter när 
markentreprenader som upphandlats blivit överklagade. Då överklagar man mer på pin kiv och 
överklagar och överklagar. Det finns ju jurister som har specialiserat sig på att kontakta bolag 
och säger ’här kan ni överklaga’. Det är mycket vanligare att det överklagas nu än tidigare och de 
indikationer jag har fått från våra projektledare är att det blir mer och mer vanligt. De flesta av 
våra upphandlingar blir ju överklagade. Konsekvensen blir att det tar längre tid, blir mer arbete 
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för oss och riskerar att bli dyrare.” 

7. Undantagsfall när LOU inte behöver tillämpas - en 
gråzon? 

Som tidigare behandlats finns det utrymme att frångå tolkningen av LOU-förfarandet gällande 
utbyggnad av allmänna gator och va-anläggningar på grund av tekniska skäl. Problemet är att 
dessa tekniska skäl inte är definierade, utan just bara tekniska skäl. Det som framkommit genom 
samtal med Konkurrensverket är att det inte finns några relevanta rättsfall på området. Detta 
gör att en kommun inte med säkerhet vet när det finns utrymme att överlåta ansvaret för 
utförande på exploatören. Vissa av exploatörerna som har intervjuats berättar att det ibland kan 
finnas, i deras ögon, fall där det kan vara motiverat av tekniska skäl att frångå LOU. Man menar 
att det exempelvis kan vara motiverat när markförhållandena är dåliga.  

Att kommunerna är obenägna att delegera detta ansvar tror man kan ha att göra med att det 
råder en osäkerhet vad som skulle klassas som undantag vid en eventuell prövning i domstol. 
Om det vid en prövning visar sig att kommunen har gjort ett misstag och delegerat ansvaret till 
en exploatör, trots att det inte fanns tillräckligt starka skäl, riskerar kommunen ett vite, en så 
kallad upphandlingsskadeavgift, på tio procent av entreprenadsumman, dock max tio miljoner 
kronor. Till saken hör att det är kommunen som har bevisbördan vid en prövning. Detta 
innebär att kommunen vid en eventuell domstolsförhandling måste bevisa att man inte har gjort 
fel när man delegerade ansvaret.122Detta upplevs av exploatörerna som problematiskt, eftersom 
man upplever att det i många situationer mycket väl skulle kunna vara motiverat att delegera 
ansvaret, men att kommunen inte vågar på grund av risken för vite. Om kommunen är det 
minsta osäker slipper man risken för vite om man väljer att upphandla själv, vilket kommunen 
oftast väljer att göra, enligt en exploatör. Att det blir betydligt dyrare har ingen betydelse för 
kommunen – det är exploatören som står för hela kostnaden.  

Ett citat från en representant från ett byggbolag får belysa dennes syn på problemet 

”De vet inte vad som gäller och då är det väldigt lätt att säga att det måste upphandlas enligt 
LOU.”  

Även några av kommunerna som har intervjuats upplever dessa undantagsfall som en gråzon. 
En kommunanställd berättar att man ibland på stadsbyggnadskontoret tycker det är motiverat 
att lämna över ansvaret för utbyggnad av allmänna gator och va till en exploatör, men att 
upphandlingschefen säger nej till detta förfarande eftersom denne är osäker på om det är ett 
tillåtet avsteg eller inte från LOU.  

Ett citat från en kommunanställd får belysa dennes syn på problemet 

”Jag vet att man har fört ett resonemang kring att göra på det sättet i några fall123 men att 
dåvarande upphandlingschefen sa att ’det där går inte.’ Det borde förtydligas så alla är trygga 
med vad som faktiskt gäller så man inte riskerar vite.” 

Ett exempel från ett projekt som ett av de intervjuade byggbolagen drivit kan ytterligare belysa 
vilken problematik som kan uppstå i gråzonen.  

Exploatören äger ett markområde som de planerar att bygga ett antal villor på. De förhandlar 
med kommunen och kommer fram till att vissa vägar i detaljplanen ska vara allmänna, medan 
vissa ska vara enskilda. Vidare kommer man överens om att kommunen ska bygga ut de 
                                                
122 Samtal med Konkurrensverket. 

123 Låta exploatören bygga.	  
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allmänna vägarna, medan exploatören bygger ut de enskilda vägarna. Problemet som uppstod 
var att det skulle ligga kommunala va-ledningar i den enskilda vägkroppen. Kommunen kräver 
att man själv ska upphandla en entreprenör som bygger dessa va-ledningar, eftersom det är det 
kommunala vattenbolaget som ska stå som ägare till dessa, men att exploatören ska bygga själva 
vägkroppen.  
Det tillvägagångssätt som man kom överens om i ett avtal mellan parterna var att exploatören 
skulle ansvara för utbyggnad inklusive sprängning av den del av gatan där berget låg på en viss 
nivå över va-ledningarna. Kommunen skulle i sin tur ansvara för utbyggnad inklusive 
sprängning av de delar av gatan där berget hade en viss lägre nivå över va-ledningarna. 

Man gjorde alltså en uppdelning i två delar. Bergets nivå varierar dock i området, vilket gör att 
man får växeljobba med två olika entreprenader, vilket inte är effektivt varken ur ett kostnads 
eller samordningsperspektiv. Exploatören är inte nöjd med detta tillvägagångssätt, eftersom det 
är denne som bekostar hela utbyggnaden, alltså både sin egen och kommunens entreprenader. 
Man fortsätter därför, efter det att ovan beskrivna avtal slutits, förhandla med kommunen för att 
få till en bättre lösning Efter ytterligare förhandling där exploatören framhäver att dessa 
förhållanden borde klassas som undantagsfall, sluter man ett nytt avtal där kommunen ansvarar 
för upphandling av en entreprenör för utbyggnaden av den allmänna vägen, medan exploatören 
bygger ut hela den enskilda vägen inklusive va vilket är betydligt bättre och mer effektivt för 
båda parter än det avtal man skrev initialt.   
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8. Resultat, sammanfattning och kommentarer 

8.1 Vilka förändringar har skett i exploateringsprocessen när 
kommunen ska upphandla och styra en entreprenad för 
allmänna gator och va-anläggningar? 

Med förändringar i detta sammanhang menas om det skett en förändring av vem som gör vad 
under exploateringsprocessen samt om tågordningen för marköverföringar i processen har 
förändrats. 

 Vem upphandlar och bygger idag? 8.1.1

Huvudregeln idag är att de flesta kommuner själva upphandlar en entreprenör som bygger 
allmänna gator i de fall det är en exploatör som äger marken initialt istället för som tidigare när 
huvudregeln var att exploatören byggde och överlämnade gatorna till kommunen.  

Eftersom det inte står uttryckligen i lagen att allmänna gator ska upphandlas på LOU skulle det 
kunna tänkas att kommunen ändå låter exploatören bygga dessa så som skedde innan La Scala. 
Så sker emellertid inte på grund av att kommunen riskerar en upphandlingsskadeavgift om man 
inte upphandlar. Värt att notera är att La Scala-domen kom 2001 och SKL:s rekommendationer 
om upphandling av allmänna platser 2003, men att det dröjde till 2010 innan kommuner började 
upphandla entreprenader för dessa. År 2010 infördes en generell upphandlingsskadeavgift som 
kommuner riskerar att få betala om man inte upphandlar i enlighet med dagens tolkningar av 
lagen. Lagen i dessa fall är dock något oklar eftersom de riktlinjer som getts i princip uteslutande 
bygger på tolkningar av La Scala-domen. Det står alltså inte uttryckligen i lagen att kommunen 
har upphandlingsskyldighet.  

Att kommuner inte upphandlade allmänna gator mellan 2001-2010 kan alltså förklaras med att 
detta vite då inte fanns. Dock var tolkningen av La Scala-domen den samma som idag under 
denna tidsperiod. Det borde betyda, eftersom det krävdes en påföljd för att ändra förfarandet, 
att kommunerna i grund och botten i de flesta fall inte vill upphandla allmänna platser. Man 
följde inte de tolkningar/riktlinjer som gavs från SKL och Konkurrensverket mellan 2001-2010. 
Som tidigare nämnt beror detta troligtvis på att man ansåg det bäst för alla parter om det var 
exploatören som byggde samt att kommunen inte kunde dömas till någon hårdare påföljd för att 
ha gjort fel om någon överklagade.  

 Har tågordningen förändrats? 8.1.2

Överföringen till kommunen av de markområden som utgör allmänna gator och va-
anläggningar sker idag i ett tidigt skede när marken initialt ägs av en exploatör, ofta i samband 
med att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigare skedde dessa marköverföringar i regel i 
slutskedet av byggprocessen när kvartersmarken i sin helhet var färdigutbyggt eller i takt med att 
den färdigställdes.   

8.2 Har förändringarna medfört några förbättringar eller 
problem för aktörerna i processen? 

 Förbättringar 8.2.1

Den förbättring som kunde skönjas efter intervjuer med kommuner och byggherrar var att vissa 
av kommunerna idag upplever att de har bättre kontroll på det som byggs ut. Man upplever dels 
att risken för att det byggs med dålig kvalité minskar, dels att kommunen får ett bättre 
helhetsperspektiv på det som byggs inom kommunen om kommunen själv ansvarar för 
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upphandling av en entreprenör och sedan styr denna under byggprocessen. 

Att några kommuner upplever resultatet som bättre när kommunen själv bygger är så klart 
positivt. Detta är dock inte ett hållbart argument till varför lagen inte ska vara flexibel och tillåta 
att en exploatör har möjlighet att bygga ut i de fall det är lämpligt. Man bör komma ihåg att 
kommunen även innan La Scala hade möjlighet att själv upphandla en entreprenör i de fall man 
ville. Detta skedde oftast inte då det var opraktiskt, men kommunen hade ändå alltid 
möjligheten om man inte litade på att en exploatör skulle göra det bra eller om man av någon 
annan anledning ville upphandla en egen entreprenad. Förfarandet som det ser ut idag är 
problematisk eftersom den leder till en rad problem. En flexibel lagstiftning skulle här vara att 
föredra eftersom man då skulle undvika många av de problem som har uppstått som en följd av 
att kommunen slaviskt upphandlar.  

 Problem som upplevs av kommunen 8.2.2

 Administrativt betungade  8.2.2.1

Exploateringsprocessen är generellt dokumentkrävande. När kommunen upphandlar allmänna 
gator och va-anläggningar måste man hela tiden förhålla sig till det offentliga regelverk som 
omfattar alla kommuner. Det innebär i princip att alla dokument och andra typer av handlingar 
ska upprättas som offentliga. Att dokumenten blir offentliga upplevs inte som ett problem. 
Däremot är det mycket av tjänstemännens tid och resurser som måste läggas på detta. Man 
upplever det ibland som en börda som tar fokus från exploateringsprocessen, som bromsas upp 
och tar längre tid. Om exploatören skulle anlägga gatorna i samband med att denne bygger på 
kvartersmarken och sedan lämna över berörda markområden till kommunen skulle mycket av 
det administrativt betungande arbetet undvikas. Kommunen skulle då istället fungera som en 
kontrollenhet, vilket innebär mindre administrativt arbete för denne och ett bättre flyt i 
processen. Konsekvensen av det administrativa arbetet är inte enbart att det bromsar 
exploateringsprocessen. Det kostar även kommunen ekonomiska medel i form av 
personaltimmar. Även denna kostnad skulle i stor utsträckning undvikas om det är exploatören 
som bygger. 

  LOU som lagstiftning upplevs som fyrkantig 8.2.2.2

Man upplever att upphandlingsprocessen tar lång tid, är svårstyrd, oflexibel och saknar utrymme 
för dialog och förhandling för att kunna få till smartare lösningar som är mer kostnadseffektiva. 
Detta är problem som nu gestaltar sig i den här delen av processen i och med att det är 
kommunen som ansvarar för upphandling av en entreprenör. Den uppfattning som kunnat 
skönjas via de intervjuer som gjorts är att man ibland upplever det svårt att upphandla de 
entreprenörer som man vet är bra och gör ett bra jobb. Det som ibland sker är att man har 
dåliga erfarenheter från tidigare projekt av den entreprenör som vinner upphandlingen. Det som 
upplevs som svårt är att styra de parametrar i upphandlingen som inte har med priset att göra, 
till exempel kvalité. Oftast är det den entreprenör som lägger lägst bud som får kontraktet, även 
om man vet att denne är dålig och i slutändan dyrare på grund av tilläggsarbeten. Här är 
problemet alltså inte att man själv ska upphandla, utan att det regelverk som ska följas inte är 
anpassat för markentreprenader/exploateringsprocessen. Det kan ibland vara lämpligast att välja 
en entreprenör som initialt är lite dyrare, men med allra största sannolikhet gör ett bra jobb och 
bygger med hög kvalité. 

  Undantagen är en gråzon 8.2.2.3

Några kommuner upplever att det är en gråzon att veta när det är tillåtet att göra avsteg från 
upphandlingsreglerna i LOU. Detta ger som konsekvens att man oftast inte tillämpar dessa 
eftersom kommunen påläggs en risk för vite om överklagande sker.   
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När det gäller potentiella undantag för att behöva upphandla verkar det variera kraftigt mellan 
olika kommuner hur man resonerar i frågan. Byggherrarna upplever några kommuner som 
”djärvare” än andra som oftare gör avsteg, medan vissa kommuner i princip aldrig gör avsteg.  

En kommunrepresentant gav ett ganska bra svar i hur man borde resonera. Denne sa att man 
får använda ”sunt förnuft” när man ska avgöra om det är ett tillåtet avsteg eller inte. Med detta 
menades att man ska låta exploatören bygga i de fall det annars skulle uppstå stora problem, 
vilket enligt mig är ett ganska klokt resonemang. Flera kommuner har resonerat på ett liknande 
sätt.  Dock används detta ”sunda förnuft” i väldigt liten utsträckning, troligen på grund av att 
upphandlingsenheten på kommunen är av en annan uppfattning än exploateringsingenjörerna 
och är osäkra på om detta resonemang skulle hålla i en domstolsförhandling. Om kommunen 
själv upphandlar slipper man risken för att det ska prövas i domstol. Man slipper därmed även 
risken för att bli tilldömd en upphandlingsskadeavgift. Hur kommunerna väljer att tillämpa 
undantagen beror alltså i stor utsträckning på hur tjänstemännen hos kommunen resonerar. 

 Problem som upplevs av exploatörer 8.2.3

 Entreprenader styrs inte tillräckligt effektivt av kommunen 8.2.3.1

Det finns en stor risk att projekt blir dyrare när kommunen upphandlar en entreprenad som 
bygger allmänna gator eftersom kommunen har svaga incitament att styra entreprenaden 
effektivt och hålla kostnaderna nere i och med att det är exploatören som betalar kommunens 
faktiska kostnad oavsett hur stor denna blir. Man upplever att många kommuner ofta bara har 
själva gatan i fokus och inte tar hänsyn till området i helhet där det byggs samtidigt (att 
kommunen inte styr entreprenaden på ett för området effektivt sätt). Man upplever även att 
många kommuner inte har incitament att projektera på ett effektivt och bra sätt. Detta kan göra 
att projekteringen blir dyrare och/eller sämre vilket riskerar att leda till tilläggsjobb längre fram i 
processen.  

 Samordningsproblem 8.2.3.2

När det är två olika byggledningar som ska ansvara för samordning av de entreprenader som 
finns i området uppstår lätt problem. Det som sker när det är två olika byggledningar är att 
dessa måste komma överens i vilka skeden man ska bygga/inte bygga. Man ska inte vara i vägen 
för den andra parten och man måste integrera entreprenaderna med varandra eftersom den 
infrastruktur som finns i gatan ska kopplas ihop med bebyggelsen på kvartersmarken. Det finns 
även risk för skador på varandras anläggningar om man inte samordnar på ett bra sätt. Det 
skulle här vara betydligt enklare om det var en aktör som styrde utbyggnadstakten och 
samordnade entreprenaderna för hela området. Vidare uppstår även problem vid grundläggning 
av marken. Det skulle vara mer kostnadseffektivt om det var samma entreprenad som gjorde 
grundläggningsarbeten både på kvartersmark och allmän plats. Det som ofta sker är att 
kommunen upphandlar en entreprenad som utför grundläggningsarbete på allmän plats och 
exploatören en annan som utför grundläggningsarbete på kvartersmark. Detta är inte 
kostnadseffektivt. 

 Brist på rätt kompetens hos kommunen 8.2.3.3

Flera kommuner saknar den kompetens som krävs för den här typen av entreprenader vilket 
riskerar att göra utbyggnaden dyrare och mer tidskrävande. Många kommuner har på kort tid 
gått från att bygga lite infrastruktur till att bygga väldigt mycket infrastruktur. Man har här inte 
hunnit/haft möjlighet att bygga upp den kunskaps och resursbas som krävs. Som en följd blir 
det problem under upphandlingsfasen eftersom kommunen inte i tillräckligt stor utsträckning 
kan precisera vad det är man behöver upphandla och att man får problem att styra den 
entreprenör som vinner upphandlingen på ett effektivt sätt. Man upplever även att kommunen 
inte har tillräckligt stor kunskap om hur utbyggnadsprocessen går till i exploateringsprocessen, 
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alltså att man inte vet i vilka lägen man ska bygga/inte bygga. Sammantaget gör detta att 
processen blir dyrare och tar längre tid. Under intervjuer med byggbolag har flera representanter 
fört fram att det är dem som byggherrar som faktiskt är proffs på att upphandla och utföra den 
här typen av arbeten och man upplever det som konstigt om kommunen skulle besitta högre 
kompetens och kunna göra det bättre. Byggbolagens kärnverksamhet är att förädla tomtmark till 
bostadsområden medan kommunens kärnverksamhet är av annan karaktär. Därför borde man 
få ansvara för hela kedjan eftersom man upplever sig som bäst lämpad och har störst incitament 
för att driva processen effektivt. Detta eftersom man alltid får betala för anläggningarna i 
området, oavsett vem som bygger dessa.   

 Förskjutning framåt tidsmässigt av byggstarten 8.2.3.4

Problem som har uppstått är att LOU-upphandlingar gett igångsättandet av byggprocessen i 
området en förskjutning framåt tidsmässigt. Detta beror på att LOU har vissa tidsaspekter som 
man måste ta hänsyn till, exempelvis annonseringstid, spärrtid etcetera. Exploatören kan ofta 
inte börja bygga på kvartersmarken innan arbetet med den allmänna gatan är påbörjad. Det sker 
även en förskjutning framåt tidsmässigt på grund av att kommunen ofta inte börjar projektera 
gatorna innan en lagakraftvunnen detaljplan finns. Exploatörerna har uttryckt det som att ”vi 
kan chansa lite och projektera innan detaljplanen vunnit laga kraft för att vinna tid i ett senare 
skede”. Med detta menas att man kan projektera tidigt för att stå redo i startblocken och börja 
bygga direkt när detaljplanen vinner laga kraft. Att kommunen startar projektering av gator i ett 
senare skede än vad exploatören i regel gör ger alltså en förskjutning framåt av byggstarten i 
området.  

 Kommuner är inte konsekventa i sitt förfarande  8.2.3.5

Kommuner agerar inte alltid konsekvent i sitt förfarande. Problemet är att kommunen kan ge 
intentioner om att man är beredd att göra avsteg från LOU och låta exploatören bygga. I ett 
senare skede vänder man i frågan och kräver att man ska bygga själv. Detta skapar en osäkerhet 
vad det är man ska förhålla sig till som exploatör. Man uppfattar även att det finns en gråzon när 
det gäller tekniska undantag i LOU. En exploatör uttryckte det som att undantaget tillämpas 
olika i olika kommuner eftersom ”det beror på hur modiga kommunerna är”.  

 Exploatören är ibland utestängd från anbudsförfarandet vid LOU 8.2.3.6
upphandling 

Exploatören kan ibland vara utestängd från att komma med anbud eftersom man besitter mer 
information än sina konkurrenter i upphandlingsskedet. I de fall som exploatören besitter mer 
information strider detta mot LOU:s likabehandlingsprincip som bygger på att alla företag som 
deltar i ett anbudsförfarande ska göra detta på lika villkor och använda samma information som 
bas för sina anbud.  

En fråga som ställts till byggbolag och kommuner är hur vanligt det är att exploatören har mer 
information innan och under upphandlingsprocessen. De flesta svarade att exploatören i de allra 
flesta fall besitter mer information än sina konkurrenter under upphandlingen. Det har flera 
förklaringar. För det första är det vanligt att exploatören ägde markområdet som ska upphandlas 
innan man skänkte detta till kommunen. Det kan innebära en högre detaljkännedom om 
området. Exploatören brukar även delta i framtagande av detaljplan. Där ingår ofta viss 
projektering/utredning av bland annat allmänna platser, som exploatören kan vara involverad i. 
Dessutom har man täta kontakter och för samtal med kommunen under hela processen. Detta 
sammantaget kan göra att exploatören strider mot LOU:s likabehandlingsprincip om denne 
deltar i en upphandling. 

Om likabehandlingsprincipen hårdras torde inte exploatören som huvudregel få delta i 
upphandlingar av allmänna platser. Det har inte framgått hur stora avvikelser som får göras från 
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likabehandlingsprincipen, men om exploatören skulle utestängas är detta ganska absurt eftersom 
det dels är denna som betalar för det upphandlingen gäller, dels är det oftast exploatören som är 
mest lämpad att styra utbyggnaden av allmänna platser och kan oftast göra det mer effektivt än 
andra aktörer eftersom man redan är verksam i området.  

8.3 Hur väl uppfyller detta nya förfarande LOU:s syfte? 
LOU:s syfte är tvådelat. Dels har det som syfte att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel, 
dels ge alla företag samma chans att sälja sin vara eller tjänst till en myndighet. Detta syfte kan 
lättare uttryckas som att medborgarnas skattepengar inte ska slösas i onödan samt att undvika 
korruption så att företag inte blir förfördelade av någon anledning. Frågan som då ställts är om 
detta syfte uppfylls i de fall kommunen upphandlar en entreprenör som bygger ut allmänna 
gator och va-anläggningar. 

Som huvudregel i de flesta exploateringsavtal som upprättas mellan en kommun och en 
exploatör är det avtalat att exploatören ska betala det som det de facto kostar att bygga allmänna 
gator och va-anläggningar. Kommunen har alltså inte någon kostnad för denna entreprenad. 
Det är även avtalat i exploateringsavtalen att exploatören ska överlåta de markområden som 
utgör allmänna gator och va-anläggningar till kommunen utan ersättning. Exploatören skänker 
alltså ett stycke av sin fastighet till kommunen som inte heller här har någon kostnad. Det 
förekommer inte några sidokontrakt på tilläggsarbeten eller andra avtal, utan exploatören ska 
enbart bekosta de allmänna anläggningarna.  

Den första delen av syftet, att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel, torde alltså inte vara 
uppfylld när kommunen upphandlar dessa entreprenader på LOU eftersom kostnaden är noll 
(0) kronor för kommunen i dessa upphandlingar. Jag skulle personligen vilja påstå att det i 
många fall kan vara att effekten blir den omvända, i strid med LOU:s syfte - att många av dessa 
upphandlingar är ett samhällsekonomiskt slöseri. Betraktat i ett snävare kommunalekonomiskt 
perspektiv kan noteras att kommunen i vissa fall har fått täckning för administrativa kostnader 
vid LOU-upphandling genom att exploatören även får betala för en del av kommunens 
personalkostnader, främst för tjänstemän som direkt jobbar med projektet. Frågan är dock hur 
långt en kommun kan gå när man kräver att få betalt för egen personal av exploatören. Skulle 
kommunen även kunna kräva att få betalt för sitt administrativa arbete när man upprättar alla 
dokument som offentliga eller den tid och de resurser det tar när en medborgare kräver ut dessa 
offentliga handlingar i framtiden? Kan man kräva att få betalt av exploatören för dessa typer av 
kostnader som uppstår indirekt av att kommunen ska upphandla? Svaret torde vara nej. 
Kommunen har alltså ingen faktisk kostnad för utbyggnaden oavsett om man upphandlar en 
entreprenör själv som bygger allmänna platser eller låter en exploatör göra det. Det som 
däremot uppkommer när kommunen väljer att upphandla själv är indirekta kostnader i form av 
personaltimmar, som man oftast inte kan ta ut någon kostnad för av exploatören, påstår jag.  

Svaret på frågan blir därför att LOU i de allra flesta fall inte uppfyller den första delen av sitt 
syfte, ett effektivt utnyttjande av skattemedel. Denna slutsats kan dras eftersom det de facto inte 
finns några skattemedel att få ett effektivt utnyttjande av.  

Vidare är ett delsyfte för att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel att kommunen ska 
konkurrensutsätta det som ska upphandlas för att få ett bättre pris. Problemet här är att det inte 
finns någon kostnad att pressa ned för det offentliga. Ett argument för att LOU ändå ska 
användas är att det minskar kostnaderna för den exploatör som ska betala. Jag hävdar att det 
inte stämmer i de allra flesta fall. Om offentlig upphandling var det bästa tillvägagångssättet för 
här typen av entreprenader hade marknaden redan använt sig av LOU-förfarandet. Det gör man 
inte. Därför är det troligt att det i de allra flesta fall inte blir mer kostnadseffektivt för den 
exploatör som ska betala när kommunen gör upphandlingen via LOU. Återigen, delsyftet att 
man ska konkurrensutsätta för att få bättre pris, saknar i det här fallet betydelse eftersom den 
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faktiska kostnaden inte är av betydelse för det offentliga. Det skulle även här kunna vara så att 
LOU får en omvänd effekt i strid med sitt syfte – nämligen att det blir dyrare när man 
konkurrensutsätter. Detta har sin grund i att det är komplicerat att handla upp 
markentreprenader och att LOU är ett fyrkantigt regelverk som inte ger utrymme för 
förhandling av bud som ges, vilket är viktigt i den här typen av entreprenader på grund av dess 
komplexitet. Syftet uppfylls därmed inte heller ur detta perspektiv.  

Den andra delen i LOU:s syfte, att man ska ge alla företag samma chans att sälja sin vara till en 
myndighet, kan också ifrågasättas. Om man undersöker meningen ”reglerna om offentlig 
upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja varor och tjänster till myndigheter” 
noggrant och bryter ner denna är det två ord som är av större betydelse, ”sälja” och 
”myndighet”. För det första, om man ska sälja något till en annan part torde det krävas en 
motprestation i någon form från denne, antingen ekonomisk eller i natura. Det borde annars 
vara fråga om en gåva. I fallet med allmänna gator och va-anläggningar, när kommunen 
upphandlar dessa, är det i slutändan exploatören som betalar den faktiska kostnaden som 
uppstår via upphandlingen. Har den entreprenör som vunnit upphandlingen då verkligen sålt sin 
tjänst till kommunen? Kan man köpa en entreprenad som man inte betalar något för? Eller det 
omvända för att få rätt ord, kan en entreprenör sälja en tjänst till någon som inte betalar för 
den? Jag påstår att det inte är fråga om en försäljning av en tjänst till en myndighet i dessa fall 
eftersom myndigheten, här kommunen, inte har någon form av motprestation gentemot den 
entreprenör som vunnit upphandlingen. Det är istället exploatören som köper en tjänst åt 
kommunen, påstår jag, eftersom det är i exploatörsparagrafen som kommunen har sitt stöd för 
kravet att exploatören ska betala den faktiska kostnaden för allmänna platser i området.  

Med detta resonemang som stöd kan man därför ifrågasätta om man här verkligen uppfyller 
syftet med att alla företag ska få samma chans att sälja sin vara eller tjänst till kommunen. 
Entreprenören betalas inte med en enda skattekrona. Jag påstår därför att det här inte är fråga 
om försäljning till en myndighet eftersom det saknas motprestation från denna i ekonomiska 
termer. Syftet att alla företag ska få sälja sin vara eller tjänst till en myndighet torde därför inte 
uppfyllas när kommunen bygger ut allmänna gator och va i dessa fall.  

8.4 I vilka situationer kan LOU-förfarandet ifrågasättas? 
Stadsbyggnadsprocessen är ofta komplicerad och komplex med många olika moment som ska 
överlappa och anpassas till varandra. Bara för att allmän gata och kvartersmark benämns olika i 
en detaljplan innebär det inte att det är två separata enheter som kan byggas isolerat var för sig, 
utan mycket av det som byggs på den allmänna gatan ska synkroniseras och anpassas med det 
som byggs på kvartersmarken. En del av dessa moment blir kraftigt försvårade att utföra på ett 
effektivt sätt, både ur tids, kostnads och samordningsperspektiv, när det är fler än en aktör som 
ska samordna och utföra dessa moment. Det optimala är alltså om det enbart är en aktör som 
samordnar mellan alla entreprenader i området. 

När kommunen upphandlar allmänna gator på LOU har det enligt några av de intervjuade 
representanterna från byggbolag och kommuner framkommit att det ofta är någon annan än 
exploatören som bygger de allmänna gatorna, alltså en extern entreprenör. Det borde alltså 
finnas situationer när detta tillvägagångssätt är ett extremt ineffektivt och totalt omotiverat för 
alla inblandande, utom möjligtvis för den entreprenör som vunnit kommunens upphandling. Ett 
exempel som lyfts fram från en exploatör och även diskuterats av några kommuner är den 
situation när det är en ensam exploatör som bygger på sin egna mark. Finns det i denna 
situation något att vinna på att inte låta exploatören bygga allt som området ska innefatta?  

Detta kan exemplifieras med den typen av projekt där det är en allmän gata som går parallellt 
med kvartersmarken där en ensam exploatör är verksam. (Se figur 8.4a nästa sida) 
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Är det här motiverat att använda två olika byggledningar som styr liknande arbeten bredvid 
varandra? Är det nödvändigt att frakta dit två likadana maskiner som styrs av personal från två 
olika entreprenörer men utför samma grundläggningsarbete sida vid sida? Är det inte lättare att 
koppla ihop de tekniska bitarna i områdena om det är samma aktör som samordnar detta? Om 
den ena av entreprenaderna ligger efter i tidsplanen med sitt arbete bromsas den andra upp och 
vice versa eftersom många moment ska utföras samtidigt eller i etapper. Om en etapp då inte är 
klar kan man inte gå vidare i processen. Jag påstår att i det beskrivna fallet ovan aldrig är 
motiverat att ha en lagstiftning som inte tillåter avsteg från LOU. Här kan man i allra högsta 
grad ifrågasätta om LOU-förfarandet har någon funktion alls att fylla. Flera kommuner har fört 
en diskussion att man som kommun inte har speciellt mycket att vinna i den här situationen 
genom att själv upphandla en entreprenör, utan kvalitén på gatan blir oftast den samma oavsett 
vem som styr entreprenaden som bygger. Faktum kvarstår att kommunen inte har någon 
kostnad i något skede. Varför ska man då göra det svårare, krångligare och dyrare än nödvändigt 
genom att upphandla på LOU och använda två olika byggledningar som ska styra olika 
entreprenader och samordna mellan varandra?  
Sammanfattningsvis kan LOU-förfarandet ifrågasättas i de fall där det är en ensam exploatör 
som bygger på sin egna mark.  

Det kan även finnas situationer där det mycket väl är motiverat att kommunen ska upphandla 
och styra en entreprenad själv. En sådan situation skulle exempelvis kunna tänkas uppstå när det 
är ett stort antal olika exploatörer som bebygger kvartersmark bredvid en i detaljplan allmän gata 

Figur 8.4a 

Fallet där det är en ensam byggherre som bebygger sin egna kvartersmark med allmänna gator som ligger i 
anslutning till denna. Det skulle här finnas stora fördelar om exploatören får ansvara hela kedjan istället för 
att två byggledningar ska dela på jobbet. Källa: Bild från detaljplan Järfälla kommun   
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som är av mer komplex natur. Ponera att den allmänna gatan ska ha utrymme för både 
spårbunden och vanlig trafik och gå genom ett större område där det är många olika exploatörer 
som är verksamma.  

 

Det skulle i detta fall kunna tänkas att det uppstår en mängd problem om exploatörerna ska 
bygga ut sin del av gatan själv och överföra den till kommunen. Det kan vara svårt att få en 
homogen gata om det exempelvis är fyra olika entreprenörer som bygger olika etapper av den. 
Dessutom ska dessa samordna mellan varandra när gatstumparna ska sammankopplas med 
varandra. Om det dessutom ska vara spårbunden trafik på gatan torde det enklaste 
tillvägagångssättet vara att det är samma aktör som samordnar allt som ska byggas inom den 
allmänna platsen. Här skulle kommunen kunna vara den som är mest lämpad att ha 
huvudansvaret för utbyggnaden. De samordningsproblem som finns där den allmänna gatan 
möter kvartersmark kvarstår dock. Det kan ändå vara motiverat att en och samma aktör har 
ansvaret för utbyggnaden eftersom det annars uppstår andra problem som kan tänkas vålla 
större skada sett till helheten och projektets komplexitet.  

Dessa två exempel får belysa hur stadsbyggnadsprocessens olika projekt kan skilja sig åt ganska 
kraftigt. Om det då inte finns en lagstiftning som medger flexibilitet finns stora risker att det 
uppstår problem under processen. Problemet med den dagens tolkning och rekommendationer 
av lagstiftningen är att det i princip inte tillåts att göra avsteg från huvudregeln att kommunen 
ska upphandla alla allmänna gator på LOU. I princip alla stadsbyggnadsprojekt är unika och har 
sina speciella egenskaper som kan kräva speciella lösningar. Att det då inte finns utrymme att 

Figur 8.4b 

Schematisk bild över hur en komplicerad situation kan se ut. Det är fyra byggherrar som är verksamma i området som 
förutom kvartersmark även innefattar allmänna gator för bil, cykel och gångtrafik. Dessutom ska det finnas allmän 
gata för spårbunden trafik. I detta fall skulle det vara lämpligt att det är en aktör som samordnar alla utbyggnader av 
dessa gator, förslagsvis kommunen eller Trafikverket. Källa: Plan från Göteborg kommun  
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använda det tillvägagångssätt som är det bästa ur tids, kostnads och samordningsperspektiv är 
ganska absurt. I vilka andra situationer i samhället används det alternativ som är sämst? Inte 
speciellt många hävdar jag. Här blir det framtvingat av en fyrkantig lagstiftning. Man borde se till 
helheten i varje enskilt projekt för att kunna utarbeta en strategi som är den bäst lämpade för det 
specifika projektet. Det måste då finnas möjlighet för både kommuner och exploatörer att 
kunna upphandla och/eller bygga den här typen av infrastruktur för att undvika den typen av 
problem som annars uppstår när två olika aktörer ska samordna mellan varandra.   
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9. Utvidgad diskussion i ämnet 
Följande kapitel är ett diskussionsavsnitt där konsekvenserna av LOU-förfarandet behandlas. 
Det förs även resonemang kring alternativa tolkningar av La Scala-domen som så vitt 
framkommit skiljer sig mot de tolkningar som tidigare gjorts för den svenska 
exploateringsprocessen.  

9.1 LOU:s syfte och påverkan på samhällsekonomin  
Huvudsyftet med LOU är som tidigare nämnts att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel. 
Man skulle kunna gå ett steg längre och tänka sig att LOU i grund och botten i någon mening 
borde ha som mål att få ett positivt nettoöverskott för samhället. I kapitel 8 diskuteras i denna 
rapport kommunens personalkostnader som uppstår när kommunen ska upphandla. Det 
påverkar kommunens ekonomi negativt och borde även påverka samhällsekonomin i samma 
riktning eftersom skattebetalarnas pengar annars hade kunnat användas till något bättre än 
byråkrati. Det kan tänkas att det även finns en rad andra samhällskostnader som uppstått när 
kommunen måste upphandla allmänna gator och va-anläggningar på LOU. Om det är så, att 
LOU i dessa fall bidrar till kostnader för samhället, kan man då motivera att LOU ska användas?  

Det finns med dagens system fler parametrar än tidigare som har ökat risken att bygga i och 
med att kommunen måste upphandla och styra en entreprenad för den allmänna gatan. Dessa 
parametrar kan ingå i byggherrens lönsamhetskalkyl som används för att beräkna om projekt är 
lönsamma eller inte. Ponera att det blir mer kutym att den här typen upphandlingar överklagas 
systematiskt, vilket inte är helt orealistiskt. Det kan då ta flera år extra innan nödvändiga gator 
kan byggas och därmed även flera år extra innan bostäderna är färdiga. Konsekvensen skulle 
dels kunna bli att byggherrarnas lönsamhetskalkyler sjunker eftersom ökad tidsåtgång innebär en 
högre kostnad, vilket kan leda till att projekt ej anses lönsamma och därmed inte sätts igång. Det 
skulle i förlängningen kunna slå tillbaka mot samhällsekonomin eftersom tillgången på bostäder 
är en förutsättning för tillväxt, enligt mig. Detta skulle troligtvis slå hårdast mot kommuner i 
periferin kring landets storstäder där lönsamheten är lägre för nyproduktion än inne i 
storstäderna. Även mindre byggbolag skulle troligtvis drabbas hårdare eftersom dessa sannolikt 
skulle ta större skada vid oförutsedda förluster och fördyrningar.  

Det finns idag moment som enligt de intervjuade byggbolagen har lett till att processen ofta blir 
dyrare än tidigare. Kostnaderna blir högre på grund av samordningsproblem, längre tidsåtgång 
etcetera. Flera av de intervjuade byggbolagen berättade att man lägger ut dessa extra kostnader 
på konsumenten. Det finns därmed en stor risk att det i slutändan är konsumenten, alltså 
skattebetalaren LOU har som uppgift att skydda, som får betala de högre kostnader som 
uppstår. Detta borde få en negativ inverkan på samhällsekonomin eftersom medborgarna får 
mindre pengar över till annan konsumtion, enligt mig. Om LOU nu slår tillbaka negativt på det 
som LOU ska värna om, medborgarna, varför ska man då använda LOU-förfarandet i dessa 
situationer? Jag skulle vilja påstå att samhället skulle ta betydligt mindre skada, troligtvis ingen 
alls, om man låter exploatören bygga i de fall där det är motiverat. Varför då ta denna totalt 
onödiga risk för samhällskostnader när det finns ett alternativt, redan beprövat, tillvägagångssätt 
där detta som huvudregel skulle undvikas?  
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9.2 Argumentet att kommunens motprestation är att man inte 
tar ut en gatukostnadsavgift 

Ett resonemang och argument som använts i svenska rapporter124 angående La Scala-domens 
tolkning för svenska förhållanden har varit att den ekonomiska motprestationen från 
kommunen skulle kunna vara att denne inte tar ut någon gatukostnadsavgift av exploatören. 
Detta gör inte kommunen eftersom exploatören i så fall får betala två gånger – dels sin faktiska 
kostnad för utförandet, dels den avgift som kommunen tar ut som ska täcka 
utförandekostnader, som ju redan är betald direkt av exploatören. Frågan man då kan ställa sig 
är om kommunen verkligen avstår från att ta ut en avgift för gatorna i de fall exploatören 
bygger? Kommunens gatukostnadsavgift får inte vara högre än vad kostnaden för utförandet är. 
Kalbro och Lindgren anför att ”Avgifterna får maximalt täcka kommunens kostnader för 
byggande...”125 Min tolkning av detta är att den gatukostnadsavgift kommunen har rätt att ta ut 
inte får vara högre än kommunens faktiska kostnad. Används då exploatörsparagrafen till 
finansieringen av gatorna kommer kommunens faktiska kostnad vara noll kronor. Den 
maximala nivån på gatukostnadsavgiften borde i så fall noll kronor. Kan man då verkligen med 
framgång hävda att kommunens motprestation är att inte ta ut en gatukostnadsavgift? Jag skulle 
vilja argumentera för att det kan vara så att gatukostnadsavgiften inte existerar i de fall när 
exploatörsparagrafen tillämpas. Detta eftersom gatukostnadsavgiften baseras på kommunens 
faktiska kostnader för utförandet som i dessa fall är noll kronor. Kommunen har ingen faktisk 
kostnad för anläggningarna. Blir 6 kap. 24 § PBL i detta läge ens aktuell? Avgiften ska baseras på 
en kostnad hos kommunen som inte finns. Skulle en tolkning kunna vara att det är två 
situationer som inte kan tillämpas samtidigt? (Se figur 9.2 för schematisk bild på nästa sida) 

6 kap 24 § PBL är enbart en möjlighet för att lösa finansieringsfrågan, inte en skyldighet. Det är 
alltså ingenting kommunen är tvingad till att göra. Används då exploatörsparagrafen torde inte 6 
kap. 24 § PBL och gatukostnadsavgift komma på fråga – man har valt en alternativ väg för att 
lösa finansieringen – nämligen att låta exploatören bekosta hela områdets infrastruktur. Jämför 
man med den italienska lagstiftningen finns där en skyldighet, alltså inte ingen valfrihet, att ta ut 
en stadsplaneringsavgift, som skulle kunna översättas som en gatukostnadsavgift i Sverige. 
Problemet med jämförelsen är även att den italienska avgiften är fast, men ska stå i proportion 
till nödvändig infrastruktur. I Sverige är det allt som oftast den faktiska kostnaden som ska 
betalas för infrastrukturen. Det är alltså inte helt lätt att jämföra avgiftsuttagen länderna emellan. 
EG-domstolen för ett resonemang att den italienska kommunen avstår från att kräva in avgifter 
som uppkommit vid bygglovsbeviljande och att detta är en ekonomisk motprestation.126 Om 
exploatörsparagrafen används i Sverige har som tidigare diskuterats en avgift/fordran aldrig 
uppkommit från kommunens sida. Därför borde ingen ekonomisk motprestation finnas i det 
svenska fallet när exploatörsparagrafen tillämpas.   

                                                
124 T.ex. antyder SKL detta i Cirkulär 2003:109, så även Christensen sidan 34. 

125 Kalbro och Lindgren sidan 79.	  

126 C-399/98 punkt 81 
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Schematisk bild över två alternativa lösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9.2  

 

9.3 Fastighetsundantaget i LOU – varför gäller det inte idag? 
Fastighetsköp är undantagna från LOU.127 En kommun får alltså köpa fastigheter direkt utan att 
upphandla dessa offentligt. I fastighetsbegreppet ingår även egendom som finns på fastigheten 
som är av stadigvarande bruk, så kallade fastighetstillbehör. Allmänna gator och va-anläggningar 
skulle sannolikt i de allra flesta fall klassas fastighetstillbehör i och med att de anlagts för 
stadigvarande bruk.128 En kommun ska alltså kunna köpa fastigheter utan ett LOU-förfarande 
enligt denna paragraf. Dock gäller inte undantaget i LOU för de fall då en byggherre med 
inflytande av kommunen bygger något på sin mark och som sedan köps eller hyrs av 
kommunen.  

Under exploateringsprocessen uppstår situationen att exploatören skulle kunna bygga allmänna 
gator och va-anläggningar på sin egen mark och sedan överföra dessa till kommunen, så som 
skedde innan La Scala-domen. Så sker i regel inte idag. Frågan är då om man med framgång 
skulle kunna hävda att denna undantagsregel även ska gälla idag för allmänna gator och va-
anläggningar? Enligt en LOU-expert är undantagen i 1 kap. 6 § 1 p. LOU inte tillämplig om 
kommunen köper en fastighet av byggherren, där byggherren byggt något genom inflytande av 
kommunen.129 Under exploateringsprocessen är detta till viss del uppfyllt. Exploatören bygger 
allmänna gator och va-anläggningar med en viss standardnivå, ofta via en kravlista från 
kommunen. Om kommunen sedan köper de allmänna gatorna och va-anläggningarna av 

                                                
127 Se kapitel 2.4.7 sidan 22-23 för utförligare beskrivning och lagrum 

128 Jämför 2 kap. 1 § JB	  

129 Falk sidan 59. 
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byggherren är risken stor att det skulle vara ett brott mot upphandlingsreglerna. Det borde i så 
fall upphandlas av kommunen genom LOU istället för att exploatören bygger.  

Problemet som jag ser det är att kommunen inte köper de allmänna gatorna av exploatören, 
utan de överförs till kommunen utan kostnad. Det är alltså en gåva och inte ett köp eftersom 
det saknas motprestation från kommunens sida.130 Inte en enda skattekrona används vid denna 
marköverföring och det är exploatören som bekostar utförandet av alla anläggningar på marken 
och även kostnaden för nödvändiga fastighetsregleringar. Med andra ord: Det är inte fråga om 
ett köp. Alltså borde det finnas utrymme att göra undantag från upphandlingsregeln även idag i 
denna situation med stöd av 1 kap. 6 § 1 p. LOU påstår jag, eftersom kommunen inte betalar för 
den fastighet som överförs.  

Varför används då inte denna undantagsregel idag? Kan det bero på att det gjorts en feltolkning 
av vad La Scala-domen och det ekonomiska villkoret gick ut på för svenska 
exploateringsförhållanden?    

9.4 Har det skett en feltolkning av La Scala-domen för svenska 
exploateringsförhållanden? 

 Bakgrund 9.4.1

Under arbetets gång har en ny infallsvinkel på problemet uppkommit. Kan det vara så att 
Sverige gjort en feltolkning av vad La Scala-domen gick ut på? Är det i så fall förklaringen till de 
ibland smått absurda förhållanden som uppstått?  

 Fallet Italien 9.4.2

I den italienska lagstiftningen ska en stadsplaneringsavgift betalas till kommunen av den 
exploatör som får bygglov för ny bebyggelse.131 Denna avgift är ett fast belopp som ska stå i 
proportion till den infrastruktur som är nödvändig i det nya området som ska exploateras och 
ska betalas i samband med att bygglov beviljas. Den italienska lagstiftningen tillåter dock att 
exploatören får räkna av ett belopp från stadsplaneringsavgiften motsvarande den kostnad man 
har för nödvändig infrastrukturutbyggnad i området. Denna infrastruktur överlåts sedan utan 
kostnad till kommunen.  

Problemet som EG-domstolen troligen ansåg föreligga var här att den infrastruktur som 
exploatören bygger ut riskerar att bli betydligt dyrare eftersom den inte konkurrensutsätts via en 
upphandling. Detta har sin grund i att exploatören troligtvis vill bygga så dennes kostnad för 
infrastruktur blir ganska exakt lika med den bygglovsavgift som man får göra en avräkning på. 
Det finns alltså en risk att exploatören här gör det onödigt dyrt för att komma så nära 
bygglovsavgiften som möjligt, exempelvis genom att fakturera fler arbetstimmar än vad som är 
nödvändigt. Det som då sker är att kommunen gör en förlust som är lika med differensen 
mellan exploatörens avräkning132 på stadsplaneringsavgiften och det pris kommunen hade fått 
för samma entreprenad om den upphandlas. Detta sker eftersom det i italiensk lag är lagstadgat 
att exploatören ska betala mellanskillnaden på avgiften och sin faktiska kostnad till kommunen. 
Enkelt uttryckt förlorar kommunen en summa pengar som hade kunnat användas till annan 

                                                
130 Se 9.2 för argumentation mot att en ej uttagen gatuavgift kan ses som motprestation. 

131 Se kapitel 2.4 för utförligare beskrivning samt referenser.	  	  

132 Avräkningen är alltså lika med exploatörens byggkostnad 
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infrastruktur i området på grund av att man inte konkurrensutsätter den entreprenad som 
används. 

Schematisk bild över italiensk lagstiftning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.4a 

 

 

 

 

 

Ett exempel får illustrera 

En exploatör ska bygga ett nytt bostadsområde i Italien. För att få bygglov till detta måste 
exploatören betala en avgift på 20 miljoner till kommunen för nödvändig 
infrastrukturutbyggnad i området. Det är ett fast belopp som står i proportion till det 
infrastrukturen bedöms kosta. Det som nu sker är att exploatören åtar sig att bygga ut vissa av 
de allmänna gator som krävs i området och drar av sin kostnad för detta på 
stadsplaneringsavgiften, som alltså är 20 miljoner. Gatorna överförs sedan utan kostnad till 
kommunen. Det som då kan inträffa är att exploatören bygger ut gatan och redovisar till 
kommunen att gatan kostade 20 miljoner att bygga. Detta belopp får exploatören då avräkna 
från stadsplaneringsavgiften. Kommunen har därmed inte längre någon fordran på exploatören. 
Om utbyggnaden av denna gata istället hade konkurrensutsatts via en upphandling av 
kommunen kan man tänka sig att det hade blivit ett lägre pris för entreprenaden, exempelvis 15 
miljoner. Kommunen skulle i detta fall ha fem miljoner kvar till andra infrastrukturutbyggnader i 
området. Man skulle här kunna se det som att kommunen gör en förlust på fem miljoner 
eftersom man inte konkurrensutsatt entreprenaden som byggt gatan.  

Sammanfattningsvis kan man i det italienska fallet säga att exploatören saknar incitament för att 
kostnaden för entreprenaden ska bli lägre än den stadsplaneringsavgift som kommunen har en 
fordran för. Risken är därmed stor att kostnaden blir högre för entreprenaden än om den 
konkurrensutsatts av kommunen via en upphandling.  
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Som synes är det viktigt för kommunen att pressa ned kostnaderna till en så låg 
nivå som möjligt för infrastrukturen eftersom det återstående bidraget då blir 
större. Om kommunen då låter byggherren bygga själv är risken stor att det blir 
dyrare än om en offentlig upphandling används. Källa: Figur bygger på 
idé av Thomas Kalbro  
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 Fallet Sverige 9.4.3

I Sverige är lagstiftningen till viss del annorlunda jämfört med Italien när det gäller 
finansieringen av nödvändig infrastruktur till nya bostadsområden. Istället för att ta ut ett fast 
engångsbelopp som ska finansiera utbyggnaden av allmänna gator i det nya området är 
huvudregeln i Sverige att exploatören får betala vad det faktiskt kostar att bygga gatorna. Det 
finns inget utrymme att göra avräkning på någon avgift i utbyte mot infrastrukturutbyggnad. Det 
har alltså ingen betydelse för kommunen vart den faktiska kostnaden för gatan hamnar. Det är 
exploatören som alltid får stå för kostnaden oavsett vilken nivå denna hamnar på. 

Schematisk bild över svenska lagstiftningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens gatukostnadsavgift ska motsvara den faktiska kostnaden som det kostar att bygga infrastrukturen 
för kommunen. Offentlig upphandling saknar därför betydelse eftersom det är ointressant för kommunen hur 
stora dessa kostnader blir. Källa: Figur av Thomas Kalbro 

Ett exempel får illustrera 

En exploatör ska i Sverige bygga ett nytt bostadsområde. I det exploateringsavtal som upprättas 
mellan kommunen och exploatören står det skrivet att exploatören ska betala den faktiska 
kostnaden för anläggande av de allmänna gator som behövs i området. Kommunen bär alltså 
ingen kostnad för detta. Anta att exploatören bygger ut gatan och får en kostnad för detta på 15 
miljoner. Borde man då ha konkurrensutsatt denna entreprenad för få ett bättre pris? Svaret är 
nej. Oavsett om kostnaden blivit lägre eller högre vid en offentlig upphandling har detta ingen 
betydelse för kommunen. Man varken förlorar eller vinner något på att upphandla eftersom det 
är exploatören som betalar det som gatan de facto kostar att bygga. 

 Skillnader länderna emellan 9.4.4

Skillnaden på svenska förhållanden jämfört med italienska är alltså att exploatören i Sverige har 
incitament att få så låga kostnader som möjligt eftersom det är exploatören själv som får betala 
vad det faktiskt kostar att bygga gatan. I Italien är exploatörens incitament att bygga så dyrt som 
möjligt upp till nivån på den bygglovsavgift som exploatören är skyldig kommunen. 
Konsekvensen av detta är att kommuner i Italien kan förlora pengar på att inte 
konkurrensutsätta dessa typer av entreprenader. Denna risk finns inte alls i Sverige.  
Man skulle kunna uttrycka det som att det är två omvända situationer där det i Italien är 
kommunen som har incitament att hålla kostnaderna nere för entreprenaden. I Sverige är det 
däremot exploatören som har detta incitament. Sammanfattningsvis kan det fastslås att det är 
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två olika typer av förhållanden som finns mellan den svenska och italienska lagstiftningen, där 
italienska kommuner kan förlora pengar på att inte konkurrensutsätta entreprenader av den här 
typen. Svenska kommuner kan däremot inte förlora något i de fall man väljer att inte 
konkurrensutsätta.   

Med ovan resonemang som stöd finns det skäl att starkt ifrågasätta om Sveriges tolkning av La 
Scala-domen är korrekt. Jag påstår att en mer korrekt tolkning skulle vara att kommunen ska 
upphandla och konkurrensutsätta den här typen av entreprenader i de fall det finns en risk att 
kommunen förlorar ekonomiska medel om man inte gör det. Det är fallet i Italien, men inte i 
Sverige. Därmed kan man ifrågasätta om det verkligen ska råda upphandlingsskyldighet för 
allmänna gator och va-anläggningar i Sverige i de fall exploatörsparagrafen används för 
finansiering.   
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10. Slutsatser 
Vilka förändringar har skett i exploateringsprocessen när kommunen ska upphandla 
och styra en entreprenad för allmänna gator och va-anläggningar? 

Huvudregeln idag är att kommunen själv upphandlar en entreprenör som bygger allmänna gator 
och va-anläggningar istället för som tidigare när det var exploatören som gjorde detta. Det har 
även skett en förändring gällande nödvändiga marköverföringar till kommunen. Dessa sker idag 
i samband med att den detaljplan som omfattar området vinner laga kraft. Marken är vid denna 
överföring obebyggd. Tidigare överfördes markområdena i takt med att övrig bebyggelse 
färdigställdes i området eller i slutskedet av exploateringsprocessen. Det har även skett en 
förskjutning framåt tidsmässigt av byggstart på kvartersmark när kommunen upphandlar, främst 
på grund av tidsaspekter som man måste ta hänsyn till i LOU. 

Har förändringarna medfört några förbättringar eller problem i processen? 

Förbättring 

Den förbättring som kunde skönjas var att några kommuner upplevde att man i vissa fall 
minskar risken för att de allmänna gatorna byggs med dålig kvalité samt att man får bättre 
översikt av kommunens gatunät när man själv upphandlar en entreprenör. 

Kommunerna upplevde följande problem 

• Processen är mer administrativt betungande än tidigare. 
• LOU:s regelverk är fyrkantigt. Detta gör att det tar lång tid att genomföra en 

upphandling och att upphandlingen även är svårstyrd.  
• Man upplever att det finns en gråzon för de fall det kan vara tillåtet att göra avsteg från 

dagens tolkning av LOU. 

Exploatörerna upplevde följande problem 

• Kommunen har svaga incitament att styra sina upphandlade entreprenader på ett 
effektivt sätt vilket riskerar att göra processen dyrare. 

• Det finns en rad samordningsproblem när det är två aktörer, kommunen och 
exploatören, som gemensamt ska styra utbyggnadstakten i området, istället för att 
exploatören kan bestämma detta själv.  

• Flera kommuner har brist/saknar rätt kompetens för den här typen av entreprenader 
vilket ger problem i upphandlings och utförandefasen. 

• Det tar idag generellt längre tid från det att en detaljplan vinner laga kraft till det att 
exploatören kan börja bygga på kvartersmarken. Det har alltså skett en förskjutning 
framåt tidsmässigt av byggstarten. 

• Kommuner är inte konsekventa i sitt förfarande vilket gör att exploatören inte alltid vet 
vad det är man ska förhålla sig till.  

• Exploatören kan ibland vara utestängd från att delta i anbudsförfarandet när kommunen 
upphandlar allmänna platser inom det område som exploatören är verksam inom.  

Dessa problem utmynnar i två huvudkonsekvenser 

1. Det finns stora risker att utbyggnad av allmänna gator och va-anläggningar blir betydligt 
dyrare när kommunen ska upphandla på LOU, vilket i första hand drabbar exploatören 
ekonomiskt. Dessa extra kostnader läggs i slutändan ofta på konsumenten. 

2. Det tar idag generellt längre tid innan de tänkta husen är inflyttningsklara. Hur mycket längre 
tid beror på projektets storlek, kommunens förmåga att projektera, samordna, upphandlingstid, 
eventuell överklagandetid etcetera. Det som kan fastslås är att exploateringsprocessen, från 
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planering till inflyttningsklara hus, idag tar längre tid än tidigare. 

Hur väl uppfyller detta nya förfarande LOU:s syfte? 

Den första delen av LOU:s syfte, att få ett effektivt utnyttjande av skattemedel, uppfylls inte 
eftersom det är exploatören som bekostar hela utbyggnaden av allmänna gator och va-
anläggningar. Det finns inga skattemedel att få ett effektivt utnyttjande av i dessa fall.  

Den andra delen, att alla företag ska ha samma chans att sälja sin vara eller tjänst till en 
myndighet, kan starkt ifrågasättas. Är det verkligen till kommunen som den entreprenör som 
vinner upphandlingen säljer sin tjänst? Det är exploatören som betalar alla kostnader som berör 
upphandlingen. Om detta syfte då uppfylls kan starkt ifrågasättas.  

I vilka situationer kan LOU-förfarandet ifrågasättas? 

Att kommunen ska upphandla en entreprenör via LOU kan starkt ifrågasättas när det är en 
exploatör som initialt äger ett markområde som ska bebyggas av exploatören. När kommunen 
upphandlar uppstår en rad problem som skulle undvikas om exploatören, som redan är verksam 
i området, är ansvarig för utbyggnad av alla nödvändiga anläggningar.  

Finns alternativa tolkningar av La Scala-domen och dess förhållande till den svenska 
exploateringsprocessen? 

En alternativ tolkning som kan göras av La Scala-domen för svenska förhållanden är att svenska 
kommuner inte har något att förlora på att inte upphandla en entreprenad för allmänna gator 
och va-anläggningar eftersom exploatören i området betalar den faktiska kostnaden för dessa. 
Det är alltså ointressant vad den faktiska kostnaden blir för kommunen. Italienska kommuner 
riskerar däremot att göra en förlust i ekonomiska termer om man väljer att inte upphandla den 
här typen av entreprenader. Det beror på att svensk och italiensk lagstiftning skiljer sig åt.  

En alternativ tolkning är då att kommunen ska använda en offentlig upphandling för den här 
typen av entreprenader i de fall kommunen har ett intresse i att få så låga kostnader som möjligt. 
Det är fallet i den italienska exploateringsprocessen. Här ska kommunen upphandla offentligt. 
Fallet i den svenska exploateringsprocessen är däremot att kommunen inte har något intresse i 
vad den faktiska kostnaden i slutändan blir. Därför ska man inte upphandla den här typen av 
entreprenader i Sverige. 
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11.  Avslutande kommentarer 
Svenska politiker brukar ibland propagera att det är viktigt att förenkla byggprocessen så att 
tiden från planering till inflyttningsklara bostäder blir kortare. Trots detta ’bröd och skådespel’ 
sker inte så många förenklingar som vore önskvärt.  
Nybyggarkommissionen kom under 2014 med 63 förslag till ökat bostadsbyggande. Att införa 
möjligheten för exploatörer att bygga allmänna platser fanns inte med som en punkt. Det man 
däremot talar om i rapporten är att många kommuner har brist på erfarna handläggare.133 Varför 
då belasta dessa kommuner ytterligare när det finns ett väl fungerande system som skulle kunna 
användas? Om man vill förenkla processen för bostadsbyggande gäller det att börja i rätt ände 
av problemet och lasta av de moment som uppenbarligen är onödiga och med lätthet skulle 
kunna lyftas bort. Känslan är istället att processen mer och mer får tendenser av att vara en 
byråkratisk soppa gjord på ett härsket regelverk där ingen har något att tjäna.  

Istället för att börja med de stora, komplicerade frågorna, börja i andra änden och förenkla det 
som förenklas kan. Att exploatörer ska ha möjlighet att bygga infrastruktur i områden som man 
redan är verksam inom borde vara en självklarhet. LOU är inte anpassad efter de situationer 
som hela tiden uppstår under exploateringsprocessen. Detta är en av frågorna som borde lyftas 
högre i debatten om förenklat bostadsbyggande. Mycket på grund av att den skulle vara lätt att 
reformera.  

  

                                                
133 Nybyggarkommissionen, En bostadspolitisk agenda för Sverige: 63 förslag för ökat byggande, 2014 
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