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1. Bakgrund 

En detaljplan innehåller dels kvartersmark, dels allmänna platser i form av gator och grön-
områden. På kvartersmarken uppför fastighetsägaren/byggherren bebyggelse, medan kom-
munen har ett primärt ansvar för att utföra och underhålla de allmänna platserna.2 Kom-
munen har också ett ansvar för att allmänna vatten- och avloppsanläggningar anordnas, 
där ledningarna normalt lokaliseras i gatumarken.3    

 
Figur 1.   Utsnitt från detaljplan. 

Kommunens kostnader för byggande av allmänna platser får täckas med avgifter från fas-
tighetsägare/byggherrar, medan drifts- och underhållskostnaderna finansieras via kommu-
nalskatten (se 6 kap. PBL).  Det allmänna vatten- och avloppssystemet är normalt totalfi-
nansierat med avgifter från fastighetsägarna/brukarna.  

                                                        
1    Författarna är verksamma vid institutionen för Fastigheter och byggande/Fastighetsvetenskap, KTH.  
2   Såvida det inte finns ”särskilda skäl” att det ska vara s.k. enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna (4 

kap. 7 § PBL).  

3   Enligt vattentjänstlagen.  
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Den 1 januari 2015 införs i PBL bestämmelser om s.k. exploateringsavtal. Dessa avtal, som 
använts sedan länge, ingås regelmässigt mellan kommunen och exploatörer för att reglera 
genomförandet av bebyggelse och anläggningar i detaljplaner.4 Enligt de nya reglerna kan 
exploateringsavtal reglera åtaganden för en byggherre att vidta eller finansiera åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenför-
sörjning och avlopp samt andra åtgärder (6 kap. 40 § PBL). En grundläggande förutsätt-
ning är dock att åtgärderna ska vara ”nödvändiga” för att detaljplanen ska kunna genomfö-
ras. Vidare måste de åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande stå i 
rimligt förhållande till dennes nytta av planen.5 

Genom formuleringen ”vidta eller finansiera” ges två möjligheter för att utföra och finansi-
era de kommunala anläggningarna: (1) kommunen bygger anläggningarna och debiterar 
byggherren för sina kostnader; (2) byggherren utför anläggningarna, och överlämnar sedan 
anläggningarna till kommunen.  

Vad är problemet? 

Ovanstående beskrivning kan i viss mening te sig problemfri. Oavsett om kommunen eller 
byggherren utför anläggningarna blir det ekonomiska resultatet i slutändan detsamma – 
det är byggherren som är skyldig att stå för anläggningskostnaderna.  

Men i kommunernas praktiska exploateringsverksamhet har det uppstått komplikationer.  
Ett antal kommuner tolkar EU:s upphandlingsdirektiv och LOU som att offentlig upp-
handling av gator och va-ledningar alltid ska ske, trots att det – som framgått ovan – inte 
uppstår några anläggningskostnader för det offentliga och det således saknas ekonomiska 
motiv för offentlig upphandling.  

När upphandling trots detta sker ligger det i byggherrens intresse att delta i (och vinna) 
anbudsgivningen, dels för att få kontroll på kostnaderna, dels för att bättre kunna sam-
ordna byggandet på kvartersmark med gatubyggnaden.6 Men att så inte alltid sker kan 
följande aktuella exempel få belysa.  

Ett byggföretag A ägde ett markområde där det skulle uppföras ett antal bostadslägenheter. 
Inom området skulle bebyggelsen kompletteras med kommunala gator och va-anläggningar. 
Kommunen beslutade att företaget inte automatiskt skulle få bygga dessa anläggningar och 
sedan överlämna dem till kommunen. Det skulle ske en offentlig upphandling. 
 Företag A lämnade då in ett anbud till en kostnad som man bedömde skulle vara lägre än 
konkurrenternas. Tyvärr hade man ”räknat fel”.  En av konkurrenterna kom in med ett lägre 
anbud och fick därmed utföra anläggningsarbetena. 
 Konkurrentens anläggningskostnader betalades, i enlighet med reglerna i PBL, av företag A.  

I exemplet ovan medförde företagets ”felräkning” fördyrande samordningsproblem 
mellan byggande av hus och anläggningar. Detta hade naturligtvis kunnat undvikas om 

                                                        
4   Se t.ex. Kalbro och Smith Kalbro (2008), Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer och 

Kalbro (2009), Finansiering av infrastruktur. Svenska exploateringsavtal i jämförelse med Danmark, Finland, Nederländer-
na, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.   

5    Proposition 2013/14:126, En enklare planprocess. 
6  Det bör då noteras att byggherren inte kan lägga ett alltför lågt bud, eftersom det kan komma att klassas som 

oseriöst i LOU:s mening.  
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företaget hade lagt ett lägre bud. I princip kunde man ha lagt ett nollbud, för att vara 
helt säkra på att vinna upphandlingen och därigenom fått bygga såväl hus som anlägg-
ningar.    

Hursomhelst – givet att byggherren ändå ska betala slutfakturan – framstår det som 
ineffektivt att ha ett resurskrävande upphandlingsförfarande, som dessutom riskerar att 
leda till samordningsbrister då byggande på kvartersmarken och de allmänna platserna 
hanteras av två olika parter. Det är denna problematik som ska diskuteras i denna arti-
kel. 

2. Regler om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Det grundläggande syftet med LOU är att, genom konkurrens, och på bästa möjliga sätt 
tillvarata det offentligas medel. Lundberg och Madell (2008, s. 48) uttrycker det på föl-
jande sätt: 

”Grundprincipen för offentlig upphandling är konkurrensutsättning i syfte att fastställa 
ett för den upphandlande myndigheten så fördelaktigt avtal som möjligt för att sedan 
kunna tilldela kontraktet till den vinnande anbudsgivaren.” 

Offentlig upphandling omfattar enligt LOU "de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster 
eller byggentreprenader”.7 Med myndighet menas då statliga och kommunala myndighe-
ter. Det avser också beslutande församlingar i kommuner, landsting och offentligt styrda 
organ.   

I de flesta fall råder det inte någon osäkerhet om att LOU ska tillämpas. Om en kommun 
avser att upphandla en entreprenad för t.ex. en skola, där kommunen betalar ersättning till 
entreprenören, är det naturligtvis av betydelse att kommunala medel ”tillvaratas på bästa 
möjliga sätt”.  

I samband med markexploateringar – och exploateringsavtal (eller motsvarande) – är dock 
situationen mer komplicerad. Det ska belysas med EG-domstolens beslut i det s.k. La 
Scala-fallet.  

EG‐domstolen och La Scala‐fallet, 20018 
Rättsfallet avsåg ett stadsutvecklingsprojekt i Milano under 1990-talet – Projekt Scala 2001 
– som bl.a. avsåg byggande av offentlig infrastruktur och en teater. Enligt ett ”exploate-
ringsavtal” skulle arbetena utföras av en privat markägare/exploatör. 

Enligt italiensk lagstiftning är exploatörer skyldiga att betala en förutbestämd, taxebaserad 
”stadsbyggnadsavgift” för att täcka bl.a. offentliga infrastrukturkostnader. Denna avgift är i 
princip baserad på antal och värde av byggrätterna i ett projekt, dvs. oberoende av de fak-
tiska kostnader som projektet medför. I La Scala-projektet – när exploatören skulle utföra 
anläggningarna – reglerade exploateringsavtalet att stadsbyggnadsavgiften skulle reduceras 
med exploatörens kostnader.  

                                                        
7    2 kap. 13 § LOU. 
8    EG-domstolen i mål C-399/98. Se även Lundberg och Madell, 2008, s. 25 
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Denna överenskommelse mellan kommunen och exploatören överklagades av konkurren-
ter till exploatören, som menade att det enligt Byggdirektivet9 (93/37/EEG) borde det ha 
skett en offentlig upphandling av de kommunala anläggningarna. Ärendet hamnade slutli-
gen i EG-domstolen. 

EG-domstolen slog, för det första, fast att avtalet mellan kommunen och exploatören var 
en byggentreprenad enligt de sex kriterier som ställs upp i Byggdirektivet.10 En central 
fråga i fallet var om kontraktet innehöll ömsesidiga ekonomiska villkor mellan kommunen 
och exploatören. Eller med andra ord; utgick det någon motprestation från kommunens 
sida – i pengar eller på annat sätt – för att exploatören utförde offentliga anläggning-
ar/arbeten? 

Enligt de regler, som var föremål behandling i La Scala-målet, kan en exploatör åta sig att 
uppföra tätbebyggelseanläggningar mot att (hela eller delar av) stadsbyggnadssavgiften 
reduceras med exploatörens kostnader. För kommunens del innebär denna reducering – 
eller ”avräkning” som det formuleras i målet – att kommunens nettointäkt blir mellan-
skillnaden av stadsbyggnadsavgiften och exploatörens kostnader. Schematiskt kan detta 
system belysas med figur 2..  

 
Figur 2.   Principskiss  för den  italienska  regleringen av  stadsbyggnadsavgift, byggher‐

rens kostnader och bidrag till kommunen 

I detta system påverkas alltså kommunens nettointäkt av storleken på exploatörens kostna-
der – ju högre kostnader desto lägre intäkt. Mot denna bakgrund fann EG-domstolen att 
det förelåg ömsesidiga ekonomiska villkor mellan kommunen och exploatören. Därmed 
skulle reglerna om offentlig upphandling ha tillämpats.  

 
 
 

                                                        
9   Numera ”Upphandlingsdirektivet”. 

10   Det ska vara ett (1) kontrakt med (2) ekonomiska villkor som slutits (3) skriftligt mellan en (4) leverantör och en 
(5) upphandlande enhet som syftar till (6) utförande av en byggentreprenad. Se Lundberg och Madell 2008, s. 26.  
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Svenska Kommunförbundet, 200311 
Svenska Kommunförbundet konstaterar att svenska exploateringsavtal ofta reglerar att 
exploatören skall utföra och bekosta anläggandet av gator, vägar samt anordningar för 
vatten och avlopp.12 Därefter överlåts anläggningarna till kommunen och i gengäld tar 
kommunen inte ut avgifter för dessa anläggningar från exploatören, dvs. det sker en form 
av ”kvittning”.  Man konstaterar dock att avtalen även innehåller villkor om andra arbeten 
som skall göras för kommunens räkning, där byggherren erhåller ekonomisk kompensaton 
av kommunen.  

Med anledning av La Scala-domen gör Kommunförbundet följande bedömningar: 

”Villkor av den här typen liknar de villkor som prövades av EG-domstolen i La Scala 
målet. En domstol skulle vid en prövning enligt LOU tolkningsvis kunna anse att ex-
ploateringsavtal med sådana villkor innebär ett köp av en byggentreprenad och därför 
behöva föregås av en upphandling i enlighet med lagens bestämmelser. 
 Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att arbeten som avser uppförande av ge-
mensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens i enlighet med vad som före-
skrivs i direktivet (då värdet på dessa arbeten överstiger det angivna tröskelvärdet).” 

Som en ”försiktighetsprincip” menar alltså Kommunförbundet att det tidigare förfarandet 
med exploateringsavtal, där byggherren utför kommunala anläggningar, bör överges och 
offentlig upphandling i stället ske. 

Offentlig upphandling av kommunala allmänna platser sker sedan dess i stor omfattning. I 
nästa avsnitt ska effekter och erfarenheter av denna upphandling kort belysas. 

3. Offentlig upphandling  i praktiken – erfarenheter  från kommuner och ex‐
ploatörer 

I en undersökning av Landeman13  framkommer, att huvudregeln numera är att kommu-
nerna följer Kommunförbundets rekommendation och gör en offentlig upphandling av 
gator och va-anläggningar. Det tidigare systemet där byggherren – med stöd av exploate-
ringsavtal – utförde anläggningarna används alltså i mindre grad.   

Landeman identifierar ett antal problem som övergången till offentliga upphandlingar har 
medfört:14  

 Kommunala erfarenheter:  A) Processen är mer administrativt betungande än tidigare: 
B) LOU:s regelverk är fyrkantigt. Det tar lång tid att genomföra en upphandling och 
upphandlingen är svårstyrd: C) Man upplever att det finns en gråzon för de fall det 
kan göras avsteg från LOU. 

 Exploatörernas erfarenheter:  A) Kommunerna har svaga incitament att styra sina upp-
handlade entreprenader på ett effektivt sätt vilket riskerar att processen fördyras: 
B) Det uppstår byggnadstekniska samordningsproblem när kommunens och exploa-

                                                        
11    Numera Sveriges Kommuner och Landsting 
12   Cirkulär 2003:109, La Scala-domens konsekvenser för kommunernas exploateringsavtal. 
13   Examensarbete på KTH/Fastighetsvetenskap: La Scala-domen och dess konsekvenser för svenska exploaterings-

förhållanden. Handledare: Thomas Kalbro och Eidar Lindgren. 
14   Ibid. s. 54-55. 
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törens arbeten ska koordineras inom planområdet: C) Flera kommuner har brist på 
eller saknar nödvändig kompetens, vilket ger problem i såväl upphandlings- som ut-
förandeskedet: D) Det tar generellt längre tid innan exploatörens bebyggelse kan på-
börjas: E) Kommuner är inte alltid konsekventa i sitt förfarande vilket gör att exploa-
tören inte vet vad man ska förhålla sig till: F) Vissa kommuner utestänger exploatören 
från att delta i det offentliga upphandlingsförfarandet.   

Uppenbarligen har övergången till en offentlig upphandling av kommunala detaljplanean-
läggningar medfört en rad praktiska problem för både kommuner och exploatörer, bl.a. 
kostnadsfördyringar och tidsförskjutningar i plan- och byggprocessen.   

Kan man komma ifrån dessa problem? Kanske? I nästa avsnitt tänker vi nämligen diskutera 
huruvida reglerna om offentlig upphandling verkligen är tillämpliga, med hänsyn till den 
svenska lagstiftningens utformning om byggande av kommunala vägar och va-anläggningar 
ska byggas. Dvs., vilken relevans har La Scala-domen för svenskt vidkommande? 

4. Är upphandlingsreglerna tillämpliga på svensk lagstiftning? 

La Scala-domen ger anledning till att göra en jämförelse mellan italiensk och svensk explo-
ateringslagstiftning. För svensk del ska vi då belysa reglerna för dels allmänna platser i 
detaljplan, dels allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Det är alltså de anläggningar 
som i första hand är aktuella att reglera genom exploateringsavtal (se 6 kap. 40 § PBL).  

Italiensk lagstiftning 

Den italienska lagstiftning som var föremål för behandling i La Scala-fallet har redan be-
lysts i avsnitt 2. Sammanfattningsvis innebar reglerna att exploatören hade en skyldighet 
att betala en stadsbyggnadsavgift till kommunen för offentliga infrastrukturanläggningar. 
När, som i detta fall, exploatören utförde anläggningarna reducerades denna stadsbygg-
nadsavgift med exploatörens anläggningskostnader, dvs. kommunens nettointäkt blev 
mellanskillnaden av den fulla avgiften och exploatörens kostnader. Här har, av uppenbara 
skäl, exploatören svaga incitament att hålla de redovisade kostnaderna nere.      

Mot bakgrund av denna konstruktion är EG-domstolens krav på offentlig upphandling 
logisk. Det är uppenbart att kommunens ekonomi påverkas av exploateringskostnadernas 
storlek. Om det hade skett en offentlig upphandling av infrastrukturen är det (mycket) 
möjligt att anläggningskostnaderna hade blivit lägre. Det hade medfört att kommunens 
nettointäkt – avgiften från exploatören minus de offentligt upphandlade anläggningskost-
naderna – hade blivit högre.  

Svensk lagstiftning om allmänna platser i en detaljplan 

I Sverige är exploatören/fastighetsägaren i princip skyldig att svara för de faktiska kostna-
derna för anläggningen.15 Någon motsvarighet till den italienska stadsbyggnadsavgiften – 
som fastställs oberoende av de faktiska kostnaderna – finns inte här.  

Schematiskt kan denna principiella skillnad mellan svensk och italiensk lagstiftning illu-
streras med figur 3 på nästa sida. 

 

                                                        
15    Enligt 6 kap. PBL och tidigare äldre lagstiftning.  
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Figur 3.   En jämförelse av den italienska och svenska lagstiftningen. 

I Sverige betyder det att kommunens ekonomi inte alls påverkas av varken de faktiska 
kostnadernas storlek eller vem som utför anläggningarna. I motsats till Italien sker det 
alltså inte några direkta, eller indirekta, penningtransaktioner från kommunen till exploa-
tören. Det utgår därför inte någon kommunal ”motprestation” i de fall exploatören, med 
stöd av exploateringsavtal, utför den allmänna platsen. 

Norges plan- och bygglagstiftning liknar i mångt och mycket den svenska, och det kan 
därför vara av intresse att belysa hur vårt grannland ser på frågan.16       

”Norske kommuner kan pålegge grunneieren å bygge ut teknisk infrastruktur som veg, 
vann og avløp etter plan- og bygningsloven.17  Pålegget omfattes ikke av regelverket for 
offentlige anskaffelser, da det ikke er en gjensidig bebyrdende kontrakt i anskaffelses-
regelverkets forstand. 
 For utbyggingsavtaler (motsvarar exploateringsavtal, vår kommentar) som erstatter 
pålegg etter plan- og bygningsloven, kan en tenke seg en parallell til Scala-dommen og 
anse kommunens ytelse som et avkall på muligheten til å gi pålegg. At kommunen lar 
være å bruke påleggskompetansen er likevel vesensforskjellig fra det å gi avkall på et 
pengekrav. Et avkall på et pengekrav vil lettere kunne ses på som en del av en gjensidig 
bebyrdende avtale. En utbyggingsavtale trer imidlertid i stedet for ensidige 
offentligrettslige pålegg om opparbeiding, og kan erstattes med for eksempel et vilkår 
etter plan- og bygningsloven. Etter departementets oppfatning tilsier dette at man ikke 
anser en utbyggingsavtale som en gjensidig bebyrdende avtale, dersom den kun 
erstatter kompetansen etter loven til å gi pålegg om teknisk infrastruktur.” 

Den norska grundbedömningen är alltså att EG-domstolen avgörande i La Scala-målet 
inte är tillämpligt på norsk plan- och exploateringslagstiftning. Vad avser utbyggingsavtaler 
(exploateringsavtal) menar man att de inte innehåller ”ömsesidiga ekonomiska villkor” 
mellan kommunen och byggherren. Avtalen ersätter bara lagliga möjligheter att påföra 
byggherren kostnader för viss offentlig infrastruktur.  

                                                        
16   Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2013, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s.29-30. 
17   Enligt 18 kapitlet i plan- og bygningsloven (vår notering) 
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Vi menar att den norska argumentationen är giltig för den svenska lagstiftningen om utfö-
rande och finansiering av allmänna platser i en detaljplan.  Men när det gäller motsvarande 
bestämmelser för kommunala vatten- och avloppsanläggningar är dock situationen något 
mer komplicerad. Vilket ska belysas i nästa avsnitt. 

Svensk lagstiftning om allmänna vatten‐ och avloppsanläggningar 

Reglerna i vattentjänstlagen (VAL) om finansiering av allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar skiljer sig från motsvarande bestämmelser om allmänna platser. Huvudregeln 
i VAL är att avgifter för kommunens va-anläggning ska tas ut via en taxa.   

Va-taxan består av två delar; en anläggningsavgift (engångsavgift) och en brukningsavgift 
(årlig avgift). Anläggningsavgiften får inte överstiga kostnaderna för att bygga va-anlägg-
ningarna och brukningsavgifterna ska täcka anläggningens driftskostnader (och eventuella 
anläggningskostnader som inte tas ut via engångsavgiften).  

Normalt gäller samma va-taxa för kommunens hela va-verksamhetsområde. Taxan ska 
alltså bestämmas med hänsyn till de genomsnittliga kostnaderna inom verksamhets-
området. Det betyder att anläggningsavgifterna vid enskilda exploateringar – i motsats till 
avgifter för allmänna platser – kan vara såväl lägre som högre än de faktiska kostnaderna 
för att bygga anläggningen. Vid genomförandet av en detaljplan kan det alltså uppstå två 
principiellt olika fall: 

1) Va-avgiften är lägre än de faktiska kostnaderna. Om en exploatör i detta fall, med stöd 
av 6 kap. 40 § PBL, bygger anläggningarna, och sedan överlämnar dem till kom-
munen, är situationen i princip densamma som beskrivits ovan för allmänna platser. 
Någon kommunal ersättning utgår inte till exploatören. I själva verket innebär förfa-
randet – i förhållande till avgiftsuttag med va-taxan – en fördel för kommunen.   

2) Va-avgiften är högre än de faktiska kostnaderna. Om exploatören i detta fall bygger va-
anläggningarna kan finansieringen hanteras på två sätt: 
 Ett alternativ är att exploatören betalar va-avgiften, och därefter ersätts av kom-
munen för sina kostnader. Vi bedömer att detta är en direkt parallell till La Scala-
målet, och att det således bör göras en offentlig upphandling i detta fall, eftersom det 
finns skäl för kommunen att hålla nere anläggningskostnaderna, dvs det belopp som 
avgiften reduceras med.   
   Den andra möjligheten är att exploatören, i motsats till ovanstående, inte behöver 
betala någon va-avgift, dvs. kommunen ”bjuder” på mellanskillnaden av va-avgiften 
och exploatörens kostnad. Att detta fall skulle förekomma i praktiken bedömer vi 
dock som mindre vanligt. Vi avstår därför att spekulera om upphandlingsreglernas 
eventuella tillämplighet i denna situation. 

När det gäller utbyggnaden av kommunala va-anläggningar är alltså inte situationen lika 
renodlad som vid byggandet av allmänna platser. Det beror på att exploatörens kostnads-
ansvar inte nödvändigtvis motsvaras av va-anläggningens faktiska kostnader. I de fall 
kommunens va-avgift är högre än de faktiska kostnaderna att bygga anläggningen, bedö-
mer vi alltså att en offentlig upphandling bör göras.18  

                                                        
18    Av samordningsskäl torde det i många fall förutsätta att också gatubyggnaden blir föremål för offentlig upp-

handling.  
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5. Avslutande kommentarer 

Inledningsvis, för att det inte ska uppstå några missförstånd, vill vi understryka att vi är 
eniga med Lundbergs och Madells analys (2008, s. 28) av La Scala-domen. Offentlig upp-
handling ska ske om ett exploateringsavtal innebär att exploatören utför eller bekostar en 
offentlig åtgärd och där kommunen, direkt eller indirekt, ger exploatören ekonomisk 
kompensation. Om t.ex. en exploatör av bostadsområde samtidigt får i uppdrag att utföra 
åtgärder på en angränsande huvudväg – mot ersättning av kommunen – torde de senare 
åtgärderna kräva offentlig upphandling. En offentlig upphandling torde också krävas när 
en detaljplan inrymmer kvartersmark som ägs av flera olika byggherrar, som ska dela på 
kostnaderna för gator och va. Här är det inte rimligt att anläggningsarbetena ges till en av 
byggherrarna utan föregående upphandling.   

Mot denna bakgrund är vi eniga med Madell och Lundberg när de skriver: 

”Det måste emellertid sägas föreligga en avsevärd oklarhet i frågan om i vilken utsträck-
ning olika typer av genomförandeavtal i själva verket är en byggentreprenad – eller 
byggkoncession – som mot bakgrund av mål C-399/98, La Scala, skall bli föremål för 
ett offentligt upphandlingsförfarande.” 

En grundfråga i denna artikel har varit i vilka fall kommunen verkligen kompenserar 
byggherren. Vi menar att någon sådan kompensation, i normalfallet, inte utgår om exploa-
tören bygger de allmänna platserna/gatorna i en detaljplan. Exploatören är skyldig, enligt 
PBL, att svara för de faktiska gatubyggnadskostnaderna, oberoende av om kommunen eller 
exploatören bygger gatorna. Kommunens ekonomi påverkas inte alls av om det sker en 
offentlig upphandling eller om exploatören utför anläggningsåtgärderna.  Samma sak gäller 
även för byggande av kommunala vatten- och avloppsanläggningar i många fall (även om 
det där torde krävas en offentlig upphandling under vissa förutsättningar, se avsnitt 4).   

Landeman (2014) pekar på en rad problem som uppstått i kölvattnet av La Scala-fallet och 
införandet av offentlig upphandling av gator. Det har lett till minskad effektivitet i plan- 
och byggprocessen med bl.a. ökad administration, tekniska samordningsproblem, kost-
nadsfördyringar och tidsförskjutningar i byggprocessen. Vi menar att dessa problem har 
uppstått i onödan. Vår bedömning är att La Scala-målet inte är tillämpligt på den svenska 
lagstiftningen som den är konstruerad (och den bedömningen delas av Norge, med ett 
likartat system som det svenska).   

Ett grundläggande syfte med upphandlingsreglerna är att ”tillvarata det offentligas medel 
på bästa möjliga sätt”. Men genom att införa offentlig upphandling av gator har man ap-
plicerat ett administrativt förfarande på en fråga som inte alls påverkar den offentliga eko-
nomin! Tvärtom uppstår det fördyringar för det offentliga i form av arbete och resurser 
med upphandlingsarbetet – för något som annars skulle varit helt kostnadsfritt för det 
offentliga. Det uppstår också kostnadsfördyringar genom att byggande på kvartersmarken 
och anläggande av gator/va inte kan samordnas på ett effektivt sätt. 

Slutsatser 

Den fråga vi har diskuterat i denna artikel har inte prövats av svenska domstolar och situ-
ationen är i så måtto oklar. Detta är olyckligt eftersom det pågår ett omfattande administ-
rativt arbete med offentlig upphandling som försvårar samordningen av bebyggelseexploa-
teringar. Vi menar att det finns argument som talar för att denna offentliga upphandling 
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inte behöver ske i många fall – i grunden beroende på att det offentliga faktiskt inte har 
några kostnader.  

Mot den bakgrunden vore det önskvärt att centrala myndigheter och aktörer ”tar tag i 
frågan” och presenterar tydliga riktlinjer och rekommendationer för hur offentliga upp-
handlingar ska hanteras vid olika former av bebyggelseexploateringar. Det är ju – om inte 
annat – av stort intresse för hur man ska tolka 6 kap 40 § PBL, dvs. att byggherren med 
stöd av exploateringsavtal kan ”vidta åtgärder” för byggande av vägar och va-anläggningar.  
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