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Förord 
I den här uppsatsen har förekomsten av statligt stöd vid kommunala fastighetsöverlåtelser 
behandlats. Vidare har en diskussion förts om svensk rätt är förenlig med EU-rätten vid 
sådana sammanhang. En intressant del i detta är att Sverige i princip saknar materiella 
bestämmelser om statligt stöd. Det har framgått hur lätt samhandelskriteriet kan träffa en 
kommunal fastighetsöverlåtelse inom detta rättsområde. Dessutom har framhållits att EU:s 
statsstödsregler inte får fullt genomslag i svensk rätt. 
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Sammanfattning 
I den här uppsatsen behandlas om svensk rätt strider mot EU-rätten vid kommunala 
fastighetsöverlåtelser. I första delen av uppsatsen görs en översiktlig utredning av EU:s 
omfattande reglering kring statligt stöd och hur brett EU:s statsstödsregler tolkas. Sverige 
saknar i princip materiella regler kring statsstöd och rättsområdet har fått lite uppmärksamhet 
i svensk doktrin.  

I den andra delen av uppsatsen undersöks de allmänna materiella rättsreglerna kring 
kommunalrätten som kan göras aktuella vid en kommunal fastighetsöverlåtelse. Den delen är 
inriktad på en översikt av kommunalrätten och hur de offentligrättsliga delarna tillämpas när 
en kommun agerar som ett privaträttsligt subjekt.  

En kommunal fastighetsöverlåtelse får nämligen enligt huvudregeln inte innebära att den 
medför ett statligt stöd till en kommuns avtalspart och heller inte enskilt kommunalt stöd i 
strid med kommunallagen. EU:s statsstödsbestämmelser reglerar å ena sidan ett förbud mot de 
flesta offentliga stödåtgärder som påverkar handeln mellan medlemsländerna. 
Kommunallagens förbud mot enskilt inriktat stöd å andra sidan reglerar ett förbud mot 
ekonomiska stöd till näringsidkare och omfattar bl.a. stöd på den lokala marknaden. Det har 
visat sig att fastighetsöverlåtelser spelar en viktig roll för kommuner för att utveckla 
strategiska anläggningar. Dessutom råder ett kunskapsgap bland landets kommuner om hur 
enkelt EU:s statsstödsregler kan träffa en lokal fastighetsöverlåtelse. Ett bakomliggande syfte 
med EU:s statsstödsregler är tillgodose goda konkurrensvillkor och undvika att 
medlemstaterna framkallar en tävling mellan sig för att understödja olönsamma företag. För 
att en kommunal fastighetsöverlåtelse ska anses som otillåten enligt kommunallagen fordras 
att en kommun otillbörligt gynnar motparten genom att exempelvis sälja fastigheten under 
marknadspris. För att EU:s statsstödsregler ska träffa fastighetsöverlåtelsen fodras att 
transaktionen påverkar handeln mellan medlemsstaterna, dvs. att samhandelskriteriet är 
uppfyllt. Det har visat sig flera rättsfall vid kommunala fastighetsöverlåtelser att tröskeln för 
att samhandelskriteriet ska aktualiseras är mycket låg. 

Slutsatsen i uppsatsen är att EU-rättens bestämmelser om statligt stöd inte får fullt 
genomslag i svensk rätt. Det kan till exempel vara fallet när kommunallagens regel om 
återkrav ska tillämpas i förhållande till EU:s statsstödsregler vid kommunala 
fastighetsöverlåtelser. Bland annat saknas rättsmedel i svensk rätt för en förfördelad spekulant 
av en kommunal fastighet och därmed kan lagstiftningsåtgärder på statsstödsrättens område i 
anses som motiverat. 
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1. Inledning 
Till de mest grundläggande och ursprungliga delarna av EU-samarbetet är en gemensam 
marknad utan protektionistiska inslag. Det ska på den marknaden vara en god konkurrens 
oavsett medlemsland, där företag och enskilda ska ha samma konkurrensvillkor. Det 
förekommer dock att medlemsländer ger statsstöd till enskilda personer i det egna 
medlemslandet. Om något sådant stöd skulle tillåtas finns en risk att konkurrensen på EU:s 
gemensamma marknad snedvrids. EU har därför ett omfattande regelverk för statligt stöd.  
Dessa regler inrymmer stadganden som ska tillgodose väl fungerande konkurrens på den inre 
marknaden. Det går därför att påstå att reglerna om statligt stöd kompletterar EU:s 
konkurrensrätt. En potentiell effekt av ett statligt stöd kan bli att mindre effektiva företag 
medverkar med större andel av den sammanlagda produktionen av varor och tjänster. Det kan 
på längre sikt också motverka strävandet efter ökad ekonomisk tillväxt.1 Enligt nuvarande 
reglering om statsstöd föreligger därför ett förbud för medlemsstaterna att gynna företag 
genom otillåtna stödåtgärder. Dessa regler uttrycks i FEUF art. 107-109 och stadgar förutom 
ett förbud mot statsstöd, också ett antal undantag från detta förbud.2 

EU-rättens förbud mot statsstöd gör att reglerna aktualiseras i situationer då något annat 
inte följer av fördraget. Ett statsstöd anses vara förbjudet när ett företag får en ekonomisk 
fördel som det inte skulle fått under normala marknadsmässiga grunder av en offentlig aktör.3  
Till statsstöd räknas inte enbart offentliga stödåtgärder från staten, utan även stödåtgärder från 
kommuner och annat stöd som härstammar från offentliga resurser, t.ex. stöd från 
myndigheter. Det är inte heller enbart direkt tillskott av kapital som anses utgöra ett statsstöd. 
Även försäljningar av fastigheter under marknadspris som ägs av det allmänna kan innefatta 
ett statligt stöd. Med försäljning under marknadspris avses till exempel en 
fastighetsöverlåtelse från det allmänna till en enskild person men där köpeskillingen är lägre 
än vad priset är under normala marknadsförhållanden.  

EU-rättens bestämmelser om statligt stöd stadgar inte endast förbud mot statsstöd utan har 
vissa undantag.4 Det kan till exempel föreligga stödåtgärder som är berättigade av social 
karaktär, hjälp vid naturkatastrofer eller nationellt regionalstöd till ekonomiskt eftersatta 
områden enligt FEUF art. 107.2-3. Det finns även undantag som kan godtas med hänsyn till 
att ett företag ska kunna tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.5 

I ett rättsfall beträffande försäljning av en fastighet beslutade Åre kommun att överlåta 
mark till Konsum Jämtland till ett belopp på två miljoner kronor. Klaganden anförde att en 
annan intressent var villig att köpa samma mark som Konsum Jämtland skulle få förvärva för 
ett betydligt högre belopp. Kommunen nekade den andra intressenten som erbjöd ett högre 
belopp eftersom speciella förutsättningar förelåg enligt den för området gällande 
översiktplanen. Saken som behandlades i rättsfallet var om Åre kommun hade synnerliga skäl 
att ge en offentlig stödåtgärd till en enskild person, enligt 2 kap. 8 § kommunallagen 
(1991:900) (KL), och dessutom potentiellt påverkat den inre marknaden inom den Europeiska 

                                                 
1 Indén (2011), EU:s statsstödsrätt: En introduktion, Iustus förlag, Uppsala, s. 12. 
2 SOU 2011:69, s. 59. 
3 Se mål C-39/94 SFEI m. fl. mot La Poste p. 60 och mål C-256/97 DMT p. 22. 
4 Bernitz och Kjellgren (2010), Europarättens grunder, Fjärde upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s.372. 
5 Madell och Indén (2010), Offentlig-privat samverkan: Rättsliga förutsättningar och utmaningar, Iustus förlag, 
Uppsala, s. 93. 
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unionen. Kammarrättens bedömning väcker frågan om och på vilket sätt försäljning av mark 
och byggnader som ägs av det allmänna kan strida emot EU:s statsstödsregler och om 
synnerliga skäl anses föreligga i sådana sammanhang.6  

En svårighet beträffande offentliga stödåtgärder är i vilka fall de aktualiseras vid 
försäljning av kommunala fastigheter. Både civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser 
kan i sådana fall bli tillämpliga och komplicera verkställandet av EU:s statsstödsregler.  

 

1.1 Problemställning och syfte 
Det övergripande målet med statsstödsreglerna tycks vara att konkurrensen på den inre 
marknaden inte ska snedvridas. Innan Sveriges medlemskap i EU skärptes den svenska 
konkurrenslagstiftningen eftersom den ansågs otillräcklig. Konkurrens anses stimulera till 
bättre användning av samhällets resurser och stärka det svenska näringslivet.7 Även på 
statsstödsrättens område erfordrades lagstiftningsåtgärder vid ett svenskt medlemskap i EU.8 
En fördel med EU-rättens statsstödsregler är att de hindrar medlemsländerna från att 
offentliga stödåtgärder tar ut varandra, dvs. med ett resultat att flera medlemsländer använt 
offentliga medel utan något mervärde.9  

I uppsatsen utreds gällande rätt kring hur statsstödsreglerna är konstruerade och hur de 
tillämpas enligt EU-rätten. Ett område rörande statsstödsrätten som överlåts åt 
medlemsländerna att reglera är hur statligt stöd ska återkrävas. En viss oklarhet är hur väl 
uppfyller svensk rätt EU-rättens krav beträffande återkrav av statligt stöd. 

Inom EU finns fördragsbestämmelser om en inre marknad. Samarbetet har bland annat 
som syfte att verka för en hållbar utveckling som bygger på en välavvägd ekonomisk tillväxt, 
på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning eftersträvas 
enligt FEU art. 3.3. En social marknadsekonomi förutsätter däribland att konkurrens råder 
inom medlemsländernas nationella gränser. Därmed är reglerna om statligt stöd en viktig del 
av konkurrenspolitiken. Avsikten är att främja konkurrens och fri handel på den inre 
marknaden. EU-rättens regler om statsstöd tar som sagt sikte på att tillgodose lika 
konkurrensvillkor för företagen och hindra att medlemsländerna skapar en kostsam 
bidragskapplöpning. Statsstöd är något som inte är hållbart för enskilda medlemsländer och 
som kan skada EU som helhet eftersom den inre marknaden då kan sättas ur spel. 
Statsstödsreglerna bidrar därför till att hindra ett slöseri med offentliga medel, som 
skattebetalarna i annat fall skulle få bekosta.10 

Kommissionen har i ett fall ansett att Sverige lämnat statligt stöd i samband med en 
fastighetsöverlåtelse i strid med reglerna om statsstöd. Stödåtgärden skulle sedan återkrävas. 
Denna försäljning blev även föremål för laglighetsprövning i svensk förvaltningsdomstol.11 
En övervägande del av rättsfallen i svensk rätt som behandlat frågan om offentliga 
stödåtgärder har varit föremål för laglighetsprövning enligt KL 10 kap.12 Det finns därför 
anledning att analysera i vilken mån försäljning av mark och byggander som ägs av 
                                                 
6 kammarrättens dom i Sundsvall den 9 april 2008 mål nr 1715-06 . 
7 Prop. 1992/93:56, s. 4.  
8 Prop. 1994/95:48, s. 1. 
9 Indén (2011), s. 13. 
10 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_sv.pdf. 
11 kammarrättens dom i Sundsvall den 9 april 2008 mål nr 1715-06. 
12 SOU 2011:69, s. 131. 
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kommuner kan strida mot EU-rättens statsstödsregler. Att få klarhet kring detta är till nytta för 
Sveriges kommuner med tanke på den viktiga roll markfrågorna spelar när det gäller att 
utveckla en kommun beträffande strategiska anläggningar.13 Vilka rättsliga förutsättningar 
krävs för att en kommunal försäljning av fastigheter ska vara förenlig med EU:s 
statsstödsregler?  

I syftet ingår att utreda om svensk rätt är förenlig med EU:s statsstödsregler vid 
kommunala fastighetsöverlåtelser. Med hänsyn till syftet ingår rättspolitiska inslag i form av 
förslag de lege ferenda på hur svensk rätt bör förändras för att ge EU:s regler om statligt stöd 
fullt genomslag. Min rättspolitiska utgångspunkt är att KL i så hög utsträckning som möjligt 
ska överensstämma med EU:s statsstödsregler. 
 

1.2 Metod och material  
I den här uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden där målet är att utreda gällande rätt. 
Det innebär att lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin undersöks och analyseras. Ett skäl 
till detta tillvägagångssätt är att juridiska frågeställningar ska utredas utifrån det rådande 
rättsläget dvs. med rättskälleläran.14 

Med rättskällor kan förklaras alla auktoritativa texter som ska, bör eller åtminstone får 
angivas inom den juridiska argumentationen. En rättskälla, t.ex. rättspraxis, grundas på 
juridiska auktoritetsskäl. En sådan rättskälla stödjer en viss juridisk slutsats eftersom en viss 
auktoritet tillerkänts de personer som uttalat dem, t.ex. i form av personernas 
tjänstetillsättning.15 Den mest vanliga metod vid rättsvetenskapliga uppsatser får sägas vara 
den rättsdogmatiska metoden, vilken anses allmänt godtagen bland jurister. Den kan också 
förklaras med en beskrivning, systematisering och tolkning av den gällande rätten.16 

En annan beskrivning av rättsdogmatiken är att den består av en rekonstruktion av gällande 
rätt. Det går därför att hävda att rättsdogmatiken förknippas primärt med en rekonstruktion av 
gällande rätt inräknat de begräsningar som föreligger vid maktutövning och beslutsfattande av 
rättstillämpande myndigheter och domstolar. Det här är inte något som hindrar att den 
rättsdogmatiska metoden utvidgas och perspektivet går utanför den gällande rätten.17 I ett 
typiskt rättsvetenskapligt arbete är argumentationen i fokus, den är ganska fri, rättskällorna är 
heterogena och tämligen många och den dogmatiska delen innefattar kritik och 
ställningstaganden.18 

Uppsatsen bygger på en utredning av den gällande rätten, vilket i det här fallet till stor del 
omfattar EU-rätt. Beträffande EU:s regler om statligt stöd saknar de i huvudsak förarbeten i 
liknande utförande som finns i normala fall i svensk rätt. I den mån förarbeten förekommer i 
                                                 
13 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/kommunalratt/domen-konsum-nord-europeiska-kommissionen-
%28t-244-08%29.  
14 Jareborg (2004), Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, s. 1 ff. 
15 Strömholm (1996), Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning En lärobok i allmän rättslära, Nordstedts juridik, 
Stockholm, s. 315. 
16 Kulin-Olsson (2011), Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära, Upplaga 6, Jure förlag, 
Stockholm, s. 182. 
17 Jareborg (2004), s. 1 ff. 
18 Sandgren (2011), Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, Andra 
upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 53. Förutom detta kan även inslag från andra ämnesområden 
förekomma i den rättsdogmatiska metoden. Peczenik(1995), Alexander, Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridiska argumentation, upplaga 1, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 312. 
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EU-rätten tillmäts dessa mindre en begränsad betydelse än vid svensk rättstillämpning.19 
Detta betyder att EU-domstolens ställningstaganden är högst relevanta eftersom FEUF art. 
107-109 inte ger mycket vägledning i konkreta fall.  Den svenska regleringen vid försäljning 
av fastigheter som ägs av kommuner behöver i sammanhanget också undersökas, vilket främst 
aktualiserar KL. Vidare förekommer även rättspolitiska inslag i form av förslag de lege 
ferenda på hur svensk rätt ska kunna ge EU:s statsstödsregler fullt genomslag. Vid en 
rättspolitisk argumentation kan t.ex. ingå hur ett lagrum bör ändras eller ändamål som 
rättssystemet bör tillgodose.20 

En utredning och analys av statsstödsreglerna fordrar att relevant litteratur används för att 
kunna utreda gällande rätt. För tillfället är EU-rättens statsstödsregler ett rättsområde som 
åtnjutit väldigt lite uppståndelse i den svenska juridiska doktrinen.21 Det är därför nödvändigt 
att till viss del använda internationell doktrin ifråga om EU-rättens statsstödsregler. Avsikten 
med detta är dels att fylla denna avsaknad av svensk doktrin på området och dels att kunna 
beakta reglernas ändamål mer ingående. Det finns emellertid svenska författare som är 
framgångsrika på statsstödsrättens område. Den mest framstående författaren på 
statsstödsrättens område är Tobias Indén, vars arbeten har påverkat mitt ämnesval. Det kan 
dels handla om att statsstöd kan förekomma på olika sätt, dels genom att Tobias Indén har 
ägnat uppmärksamhet för detta rättsområde. 
 

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsen är begränsad till kommuners eventuella stöd till enskilda personer vid försäljning 
av mark och byggnader. Ett statligt stöd kan förekomma på flera olika sätt och inte enbart 
genom att en offentlig aktör tillskjuter medel till en enskild person. Det kan till exempel 
föreligga ett statligt stöd när en offentlig aktör utfärdar skattefördelar, kredit- eller 
räntefördelar till en enskild person. De senare stödåtgärderna behandlas inte på ett djupare 
plan pga. utrymmesskäl. Etiska aspekter behandlas inte heller i detta sammanhang med 
hänsyn till utrymmesskäl. 

Uppsatsen behandlar inte att kommuners förvärv av mark och byggnader eller offentliga 
aktörers uthyrning eller leasing av mark och byggnader. Det kan nämligen förekomma statligt 
stöd även i sådana transaktioner. 

I den här uppsatsen utreds gällande rätt vid försäljning av fastigheter som ägs av svenska 
kommuner. Därmed undersöks inte statsstödens eventuella juridiska problem i andra 
medlemsländer än Sverige.  

Ett statligt stöd kan strida mot EU-rätten när det påverkar samhandeln dvs. den inre 
marknaden. Detta kan medföra att osund konkurrens skulle kunna bli en följd av ett olagligt 
statligt stöd, vilket ger en fördel till ett företag som det normalt inte skulle få. Problem som 
osund konkurrens kan medföra kommer inte behandlas närmare inom ramen för denna 
uppsats. 

                                                 
19 Bernitz (2012), Ulf, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, upplaga 12, Nordstedts juridik, 
Stockholm, s. 33. 
20 Sandgren (2011), s. 62. 
21 Indén (2011), s. 5. 
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 1.4 Närliggande rapporter 
I tidigare uppsatser från högskolor och universitet har statsstöd behandlats i rättsvetenskapliga 
uppsatser. Syftet med uppsatserna har varit att utreda gällande rätt kring statligt stöd men där 
frågeställningarna sett lite annorlunda ut.  Vid Göteborgs universitet har en uppsats behandlat 
problem med osund konkurrens vilket uppstår när en kommun understödjer privata aktörer 
utifrån den kommunala kompetensen.22 Vid Lunds universitet har i en uppsats undersökts 
huruvida Sverige har en skyldighet att införa statsstödsregler på nationell nivå och hur de i så 
fall borde se ut.23 I en annan uppsats vid Lunds universitet har en uppsats behandlat frågan 
rörande vilket utrymme kommuner och landsting har att ingå forsknings- och 
utvecklingssamarbeten med privata aktörer utanför upphandlingsbestämmelserna, utan att 
EU-rättens statsstödsbestämmelser aktualiseras.24  
 

1.5 Disposition och viss terminologi 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Först behandlas EU-rättens omfattande bestämmelser 
om statsstöd. Detta utgör en grund i den här uppsatsen för att ge läsaren en förståelse om 
statsstödsreglernas innebörd men också för att påvisa när det förekommer undantag från 
förbudet. Eftersom både EU-rättens statsstödsregler och kommunallagens regler kan 
aktualiseras när en kommun säljer fastigheter är det mycket viktigt att redogöra för när EU-
rättens bestämmelser görs aktuella. 

I kapitel tre redogörs för den kommunala kompetensen som åvilar kommuner vid 
fastighetsöverlåtelser. Vidare beaktas kommunallagens allmänna bestämmelser och 
kommunens roll som en civilrättslig part vid en fastighetsöverlåtelse.  

I kapitel fyra redogörs för det allmänna vägledande meddelandet vilket kommissionen 
delgivit medlemsländerna vid fastighetsöverlåtelser. Detta meddelande kan kommuner också 
använda sig av för att undvika att överlåtelsen involverar olagligt statsstöd. Detta kapitel är av 
stor vikt eftersom kommuner har att följa offentligrättsliga bestämmelser även vid 
civilrättsliga ageranden.  Vidare är kapitlet av vikt för att beskriva att kommissionens 
vägledning fastighetsöverlåtelser kan spela en betydande roll för att utesluta statligt stöd. 

I kapitel fem utreds om det kan finns några juridiska komplikationer mellan EU-rättens 
statsstödsregler och kommunallagen vid försäljning av fastigheter som ägs av kommuner. Det 
tycks vara som så att EU-rättens statsstödsregler har stor uppmärksamhet vid 
fastighetsöverlåtelser i svensk rätt. Dels kan en fastighetsöverlåtelse utgöra ett enskilt riktat 
stöd enligt kommunallagen, dels kan åtgärder som kommunerna inte anser vara ett stöd vid 
fastighetsöverlåtelser däremot aktualisera EU:s statsstödsregler.25 

I kapitel sex är meningen att mitt material ska analyseras och kunna besvara frågan om 
svensk rätt är förenlig med EU:s statsstödsregler. I detta kapitel tillkommer en rättspolitisk 
argumentering och ett förslag på förändring. 

Med fastighet i denna uppsats ska förstås ett markområde vilket utgör en rättslig enhet med 
särskilt namn och med gränser varpå ägaren kan ha tillfört byggnader. 

                                                 
22 Zetterdahl (2010), Kommunalt stöd inom näringslivet. En studie av individuella stöd till privata företag i ljuset 
av EU: s statsstödsregler, Göteborgs universitet, s. 6. 
23 Persson (2008), Statligt stöd – krävs det lagstiftning på nationell nivå?, Lunds universitet, s. 6. 
24 Vernet (2008), Det rättsliga utrymmet för offentlig-privata FoU-samarbeten, Lunds universitet, s. 6. 
25 SOU 2007:72, s. 256 ff. 
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2. EU:s statsstödsregler 
2.1 Inledning 
I det här kapitlet utreds EU:s omfattande reglering av statligt stöd. Det har som ändamål att 
översiktligt beskriva i vilka fall offentliga stödåtgärder är förbjudet och när undantag anses 
godtagbara. Denna reglering kan förefalla invecklad men har inverkan på svensk rätt vid 
kommunala fastighetsöverlåtelser. Till att börja med bör FEUF:s art. om statligt stöd utredas 
översiktligt eftersom förbudet enligt selektivitetskriteriet uttrycks där. Sedan bör utredas hur 
statsstödsreglernas processuella delar tillämpas. Vidare behöver utredas vad ett företag 
innebär eftersom statsstöd i princip är förbjudet till företag. Ett antal undantag finns från detta 
förbud. 

EU:s statsstödsregler är reglerade i FEUF art. 107-109. Dessa artiklar är en viktig funktion 
för konkurrenspolitiken som bedrivs inom EU. Artiklarna ger bland annat kommissionen 
befogenheten att vidta åtgärder mot statsstöd som kan snedvrida konkurrensen.26 Reglerna ska 
främst vara gällande gentemot medlemsländerna. Till statsstöd räknas inte enbart offentliga 
stödåtgärder från staten, utan även stödåtgärder från kommuner och annat stöd som 
härstammar från offentliga resurser t.ex. stöd från myndigheter.  

Ett offentligt stöd kan förekomma genom olika sätt och behöver inte enbart handla om 
tillskott av kapital. Vad som även kan anses som en offentlig stödåtgärd är skatte- och 
avgiftsfördelar eller kredit- och räntefördelar riktade till enskilda personer. Offentliga 
stödåtgärder är ofta ägnade till att förändra konkurrensutsikterna och kan påverkas av ett 
politiskt tryck att hålla igång verksamheter som inte utger lönsamhet.27 Olönsamma företag 
måste på sikt få tillåtelse att lämna marknaden utan statligt ingripande. I annat fall kan målet 
på ekonomisk tillväxt hotas.28   

Det är kommissionen som har möjlighet att kontrollera att medlemsländerna i EU inte 
utger stödåtgärder som kan skada konkurrensen. Statsstödsreglerna inom EU har som 
grundläggande syfte att förhindra att någon aktör på marknaden erhåller oberättigade 
förmåner och ska på så sätt leda till sunda konkurrensvillkor. EU:s statsstödsregler är därför 
ett komplement till konkurrensrätten. En okontrollerad reglering av statligt stöd skulle kunna 
orsaka allvarliga svårigheter inom en union där det primära målet är att skapa en gemensam 
marknad.29  

Enligt FEUF art. 107.1 gäller enligt huvudregeln ett förbud mot stödåtgärder som gynnar 
vissa företag eller viss produktion av något slag och som hotar snedvidra samhandeln mellan 
medlemsländerna. Detta är dock något som kan göras undantag ifrån. Har ett medlemsland för 
avsikt att bevilja ett statligt stöd enligt FEUF art. 107.1 föreligger ändå en möjlighet att 

                                                 
26 Whish & Bailey (2012), Competition Law, sjunde upplagan, Oxford University Press, Oxford, s. 246. 
27 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 371. Begreppet stödåtgärd är något som tolkas brett i rättspraxis. För att 
rättsligt kunna konstatera vad som utgör en stödåtgärd utgår EU-rätten ifrån om en privat investerare skulle givit 
kapital i en motsvarande situation på marknadsmässiga grunder. Om stödåtgärden inte faller under den 
beskrivningen så föreligger en stödåtgärd i normala fall. 
28 Indén (2011), Uppsala, s. 12. 
29 Wyatt , Dashwood (2011), Europen union law, sjätte upplagan, Hart Publishing, Oxford, s. 848. 
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stödåtgärden kan bli godtagen om den enligt en neutral bedömning av kommissionen anses 
vara förenlig med den inre marknaden.30   

Enligt FEUF art. 107.2-3 är statsstöd tillåtet undantagsvis om åtgärden är av social 
karaktär, hjälp vid naturkatastrofer, nationellt regionalstöd till ekonomiskt eftersatta områden 
eller särskilt utsatta näringsgrenar m.m.31 Det finns även undantag som kan godtas med 
hänsyn till att ett företag ska kunna tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.32  

Kommissionens kontrollmöjligheter för statligt stöd är något som klargörs i FEUF art. 108. 
Den huvudsakliga bestämmelsen är att medlemsländerna inte ska ge statsstöd till enskilda 
personer utan att kommissionen utrett stödåtgärden. En anmälan ska därför göras till 
kommissionen för den att bedöma om stödåtgärden är förenlig med EU-rättens statsstödregler. 
Med andra ord innehåller EU-rätten inte enbart ett förbud mot statliga stöd utan också en 
anmälningsskyldighet, vilket även kallas för genomförandeförbudet.33  

Det är främst kommissionens uppgift att avgöra om en offentlig stödåtgärd kan vara 
befogad. Kommissionen gör sin bedömning utifrån ett unionsperspektiv, dvs. på ett neutralt 
tillvägagångssätt. Undantagsvis har stödåtgärder godtagits i syfte att rekonstruera företag eller 
för vissa krisbranscher.34 Ett beslut om statligt stöd som går ett medlemsland emot, kan 
överklagas genom ogiltighetstalan inför tribunalen enligt FEUF art. 263. 

I det här kapitlet riktas intresset först till medlemstaternas förbud mot statsstöd (2.2) 
Därefter uppmärksammas samhandelskriteriet (2.3), dvs. åtgärder som påverkar handeln 
mellan medlemsländerna vid statligt. Sedan behandlas genomförandeförbudet och 
anmälningsskyldigheten (2.4) i fråga om offentliga stödåtgärder. Vidare är det nödvändigt att 
tydligöra vad EU-rätten avser med företag under en separat del (2.5) eftersom statligt stöd är 
förbjudet till företag. Till sist ska även uppmärksamhet ägnas åt när selektivitetskriteriet är 
uppfyllt (2.6), som tar sikte på att tydliggöra när offentliga stödåtgärder anses gynna enskilda 
företag eller viss produktion.  
 

2.2 Förbud mot statstöd enligt FEUF art. 107 
I FEUF art. 107.1 gäller ett förbud mot statsstöd vilket kan tillämpas i situationer då något 
annat inte följer av fördraget. I artikeln anges att stöd som ges av en medlemsstat eller med 
hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar snedvrida 
konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den inre 
marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsländerna. 

Huruvida en offentlig stödåtgärd föreligger där FEUF 107.1 aktualiseras bedöms utifrån en 
objektiv tolkning. Därmed kan förklaras att själva syftet med stödåtgärden eller hur parterna 
uppfattar stödåtgärden som irrelevant.35 Syftet kan undantagsvis vara av relevans om 
stödåtgärden kan undantas från förbudet enligt FEUF 107.1. 

                                                 
30 Madell och Indén (2010), s. 80 ff. Med den inre marknaden avses att en ekonomisk integration ska kunna 
skapas genom att de nationella marknaderna ombildas till en gemensam marknad som bygger på en social 
markandsekonomi med hög konkurrenskraft FEU. Se även Indén (2011), s. 13. 
Se också Bernitz och Kjellgren (2010), s. 232. 
31 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 372. 
32 Madell och Indén (2010), s. 93. 
33 Madell och Indén (2010), s. 81. 
34 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 372. 
35 Se mål C-83/98 Frankrike mot Ladbroke racing, p. 25 och mål T-98/00 Linde mot kommissionen, p. 40. 
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Enligt FEUF art. 107.1 ges stödåtgärder en vid tolkning och innefattar inte enbart direkta 
subventioner.  

”Begreppet stödåtgärd är dock mer allmänt än begreppet subvention eftersom det omfattar 
inte enbart konkreta förmåner som själva subventionerna utan även ingripanden som på olika 
sätt minskar de kostnader som normalt belastar företagets budget och som därigenom, utan att 
det är fråga om subventioner i strikt bemärkelse, är av samma karaktär och har identiskt lika 
effekter.”36 

Det kan således inrymmas ett flertal åtgärder som räknas som stödåtgärder, exempelvis 
fördelaktig finansiering såsom räntefria lån, lån till väldigt låg ränta eller att ett företag får 
fördelaktiga skattelättnader genom en direkt skattereduktion etc. Det har också förekommit 
statsstöd när ett medlemsland betalat ut skadestånd till ett företag. Ett skadestånd syftar till att 
kompensera ett företag för exempelvis en förlust av ett agerande som staten har förorsakat.37 
Skadeståndet kan emellertid omfattas av FEUF art. 107.1 om skadeståndet anses oberättigat.38  

Enligt huvudregeln avgörs stöd i statstödsrättslig mening om det aktuella företaget skulle 
fått en eventuell ekonomisk fördel som det inte skulle fått under normala markandsmässiga 
grunder av en privat aktör.39 

En annan sak som behöver konstateras innan det går att avgöra frågan om en stödåtgärd 
föreligger är förhållandet i medlemslandet. Det innebär att det inte går att utgå ifrån 
förhållandet ifrån andra medlemsländer eftersom det skulle fordras en jämförelse mellan olika 
legala situationer.40 

Enligt FEUF art. 107.2 är statsstöd lagligt om stödåtgärden är av social karaktär till 
enskilda konsumenter, stöd som ges för att avhjälpa skador som uppkommit av 
naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser. Ett sådant exempel som givits undantag 
är vissa områden i Tyskland som påverkats av delningen av landet41 efter andra världskriget.  

Kommissionen har också möjlighet att godkänna andra sorters statsstöd enligt FEUF art. 
107.3. Det kan till exempel vara för att stödja ekonomisk utveckling i områden där 
levnadsstandarden är onormalt låg, där det råder allvarlig arbetslöshet eller för att avhjälpa en 
allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi. Kommissionen har exempelvis föregripande 
tillämpat dessa bestämmelser sedan hösten 2008 så att medlemsstaterna kan anta åtgärder för 
att trygga sina finansiella system utan att otillåtet snedvrida konkurrensen.42   

En stödåtgärd bedöms enligt huvudregeln utifrån effekten som den får och inte syftet som 
den har. Därmed finns inget legalt hinder för offentliga aktörer att t.ex. ge kapital till ett 
offentligt ägt bolag enligt FEUF art. 107.1. Däremot behövs i varje enskilt fall konstateras om 

                                                 
36 Se mål 30/59 De Gezamenlijke steenkolenmijnen, 1 B. 
37 Se mål 106-120/87 Asteris AE m.fl. mot Grekland p. 24. 
38 Se kommissionens beslut 20.03.1996, 96/34/EG, EGT 1996/L om Italiens stödåtgärder till företag var 
insolvens härrör från kravet att återbetala stöd enligt de gemenskapsbeslut som antagits enligt artiklarna 92 och 
93 i fördraget, p. 6. 
39 Se mål 234/84 Belgien mot kommissionen, p. 13. Se även mål C-39/94 SFEI m.fl. mot La Poste, p. 60 och mål 
C-256/97 DMT, p. 22. 
40 Madell och Indén (2010), s. 83 ff. 
41 Märk här att fem år efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får rådet på förslag av kommissionen anta ett 
beslut om att denna punkt upphävs. 
42 Aldestam (2005), EC state aid rules applied to taxes : an analysis of the selectivity criterion, Iustus förlag , 
Uppsala, s. 70. 
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det offentligas intresse motiveras av ett kommersiellt eller allmänt intresse.  Därefter kan 
konstateras om kapitaltillskottet är att anse som ett statligt ingrepp.43 

EU-domstolen och kommissionen har för statligt stöd använt kriteriet en privat investerares 
beteende, den s.k. marknadsekonomiska investeringsprincipen på en konkurrensutsatt 
marknad. Det inbegriper att enskilda företag inte ska få ekonomisk fördel som det inte skulle 
få under normala marknadsekonomiska förhållanden.44 Även om en statlig stödåtgärd anses 
föreligga behövs det utredas om den uppfyller villkor som skulle accepteras av en 
kommersiell aktör.45 Är en sådan situation för handen så innebär detta inte något statstöd.46 

Vad som mer kan vara relevant i vissa situationer när en offentlig stödåtgärd är för handen 
är om en kommersiell aktör skulle ha t.ex. givit kapital med förväntan på normal avkastning. 
Till skillnad från en kommersiell aktör är offentligt finansierade aktörer inte lika benägna på 
omedelbar avkastning.47 Det kan i vissa fall uppstå frågetecken när offentlig aktör är verksam 
tillsammans med en eller flera kommersiella aktörer. Den centrala frågan är då om 
medlemsstaten agerar enligt den marknadsekonomiska investeringsprincipen.48   

Även andra typer av statsstödsåtgärder kan förekomma där FEUF art. 107.1 kan 
aktualiseras. Det kan exempelvis förekomma stödåtgärder när en medlemsstat ska sälja mark 
och byggnader som inte motsvarar det pris som det skulle säljas för på den öppna marknaden. 
Ett annat exempel kan förekomma när en myndighet ska göra offentlig upphandling enligt 
Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (LOU). I varje enskilt fall när en offentlig 
upphandling görs behövs det därför konstateras om myndigheten är i behov av den aktuella 
varan eller tjänsten. Skulle det visa sig att myndigheten inte är i behov av den aktuella varan 
eller tjänsten kan det finnas ett oberättigat gynnande.49 Därutöver måste det prövas om 
transaktion för en offentlig upphandling gjorts på normala affärsmässiga grunder.50 

Ordalydelsen i FEUF art. 107.1 anger att endast stöd av staten eller med hjälp av statliga 
medel utgör statsstöd. Det kan i en första anblick uppfattas som om rekvisiten är alternativa, 
men EU-domstolen har ändå slagit fast att båda rekvisiten ska vara uppfyllda.51 För att EU:s 
statsstödsregler ska aktualiseras krävs därför att stödåtgärden dels gynnar ett företag som en 
följd av ett statligt ingrepp, dels att stödåtgärden bekostas med statliga medel.52 

Statsmedel är också något som EU-domstolen i sammanhanget gett en vid tolkning.53 
Statsstödsreglerna kan även aktualiseras när stödåtgärder lämnas av offentligt ägda företag 
eller om en privat aktör administrerar offentliga stödåtgärder.54  

 

                                                 
43 Madell och Indén (2010), s. 84. 
44 Se mål 234/84 Belgien mot kommissionen, p. 13. Se även mål C-39/94 SFEI m. fl. mot La Poste, p. 60. 
45 Madell och Indén (2010), s. 84. 
46 Mål 234/84 Belgien mot kommissionen, p. 13. 
47 Se mål C-305/89 Italien mot kommissionen, p. 20.  
48 Se mål T-296/97 Alitalia, p. 81.  
49 Madell och Indén (2010), s. 84 ff. 
50 Se de förenade målen T-116/01 och T-118/01 P & O European Ferries mot kommissionen, p. 118. 
51 Se mål C-379/98 PreussenElektra, p.58. 
52 Madell och Indén (2010), s. 88. 
53 Se mål 290/83 kommissionen mot Frankrike, p. 14. 
54 Se mål C-305/89 Italien mot kommissionen, p. 15. Det föreligger ingen skillnad mellan offentliga och privata 
aktörer som administrerar offentliga medel för s.k. stödåtgärder, p. 13. 
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2.3 När är samhandelskriteriet uppfyllt? 
Inom EU har samarbetet varit inriktat på en gemensam marknad, vilket även kallas för den 
inre marknaden. Detta åtagande kan också ses som ett uttryck för en marknadsekonomi och 
utgör grunden för samarbetet inom EU. Den inre marknaden anger i vissa aspekter en 
ansvarsfördelning mellan medlemsländerna och enskilda ekonomiska aktörer. 
Medlemsländerna förbinder sig att exempelvis ta bort regler som hindrar den fria rörligheten. 
Inom EU-rätten finns ett stort intresse kring att utfärda gemensamma regler för att undvika att 
den inre marknaden störs av medlemsländernas nationella marknader. Det har därför varit en 
nödvändighet att inom EU ha en gemensam konkurrenspolitik.55  

Konkurrenspolitiken är gemensam i den mån att den aktualiseras så fort handeln mellan 
medlemsländerna påverkas. Beträffande den inre marknaden ska den vara tänkt så att 
konkurrensen inte snedvrids och inte strider mot EU-rättens konkurrensbestämmelser. Den 
sätter således ram för hur medlemsländerna kan reglera konkurrensrätten i sin egen 
rättsordning.56  

Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om EU-reglerna eller den nationella rätten blir 
tillämplig rörande konkurrensrätten. Huvudregeln är att ageranden som påverkar handeln 
mellan medlemsländerna, den så kallade samhandeln, gör att EU-rätten aktualiseras. I 
konkreta fall kan det vara komplicerat att definiera när samhandeln anses påverkad inom EU.  

I FEUF art. 107.1 uttrycks att statligt stöd är förbjudet i den utsträckning det påverkar 
handeln mellan medlemsländerna. Detta stadgande uttrycker det s.k. samhandelskriteriet. 
Kommissionen har försökt att belysa ovissheten kring samhandelskriteriet i ett särskilt 
tillkännagivande. Där uttrycks att samhandelskriteriet anses vara uppfyllt t.ex. när ett avtal gör 
att handeln mellan medlemsländerna påverkas på ett märkbart sätt.57 Detta kriterium har 
tolkats brett och innefattar direkt, indirekt och potentiell påverkan. Samhandelskriteriet tycks 
utesluta fall då endast en enskild medlemsstats marknad påverkas. EU-domstolen har slagit 
fast att det förelåg ett konkurrensbegränsande avtal mellan två holländska företag där syftet 
var att försvåra import från Belgien. Som en konsekvens följde att inte enbart den nationella 
handeln i Holland kom att påverkas, utan också den belgiska marknaden. Därmed 
aktualiserades de EU-rättsliga konkurrensreglerna i det fallet.58 Det bör konstateras att 
tillämpningen av samhandelskriteriet och påverkan på handeln är oberoende av definitionen 
relevant geografisk marknad. Det betydande är istället hur handelsmönstret ser ut.59 

I Sverige har marknadsdomstolen tolkat samhandelskriteriet och automatiskt kunnat 
konstatera att det är för handen så länge inga andra starka skäl talar emot det. Det kan därmed 
framstå som att tröskeln för uppfyllandet av samhandelskriteriet är egendomligt lågt i 
konkurrensmål.60 

                                                 
55 Edwardsson (2003), konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar, Uppsala, s. 96 ff. 
56 Se not 55. 
57 Tillkännagivande från kommissionen - Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 
82(nuvarande FEUF art. 101 och 102) i fördraget, p. 6. Se även Gustafsson och Westin (2010), Svensk 
konkurrensrätt, Tredje upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 29. 
58 Se mål 8/72 Vereeniging van Cementhandelaren. Se även Nilsson, och Lundberg(2010) , Europarätten, Fjärde 
upplagan, Jure förlag, Stockholm, s. 91.  
59 Se mål 234/89 Stergios Delimitis, p. 18. 
60 Gustafsson och Westin (2010), s. 29 och MD 2005:5 där MD fann att förfarandet i fallet kunde påverka 
samhandeln mellan medlemsstaterna.  
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Kommissionen har i ett tillkännagivande om tillämpning av EU-rättens 
konkurrensbestämmelser, FEUF art. 101 och 102, uttryckt vikten av en homogen praktisk 
tillämpning. Kommissionen kan därför bidra som sakkunnig i de nationella domstolarna vid 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, om det är nödvändigt för att avgöra ett mål. Det 
finns även möjlighet för kommissionen att på eget initiativ inkomma med uttalanden vilket 
inte kan begränsas av nationell rätt.61 De svenska konkurrensreglerna baseras på EU:s 
konkurrensrätt. Därmed äger EU:s konkurrensrätt tillämplighet i alla fall då 
samhandelskriteriet är uppfyllt.62 På liknande sätt gäller samhandelskriteriet för statsstöd. Det 
innebär att EU:s regler om statligt stöd aktualiseras när samhandelskriteriet är uppfyllt.63 
 

2.4 Genomförandeförbud enligt FEUF art. 108 och återbetalningskrav 
För att inte kunna frångå förbudet mot statligt stöd är medlemsländerna skyldiga att anmäla 
tilltänkta offentliga stödåtgärder till kommissionen. Detta regleras i FEUF art. 108.3 och i 
procedurförordningen64. Alla planer på att ge ett offentligt stöd ska anmälas till kommissionen 
och får inte ges förrän kommissionen givit ett godkännande till detta. Det är kommissionen 
som i samarbete med medlemsländerna ska granska och lämna de upplysningar som behövs 
för att göra det möjligt för kommissionen att fullgöra sina skyldigheter av alla offentliga 
stödåtgärder som förekommer inom unionen.65 Procedurförordningen reglerar kommissionens 
kontroll- och reaktionsmöjligheter om en offentlig stödåtgärd ges utan att den anmäls till 
kommissionen.  

I procedurförordningen görs en åtskillnad mellan å ena sidan befintligt stöd och å andra 
sidan nytt stöd. Med ett befintligt stöd avses en stödåtgärd som godkänts av kommissionen 
eller av rådet. Till skillnad från befintligt stöd avser ett nytt stöd alla sorts stöd som inte är 
befintligt stöd och inräknat ändringar av befintligt stöd.66 

Inför en ny stödåtgärd föreligger som framgått en anmälningsskyldighet från 
medlemsländerna till kommissionen. Ett medlemsland ska underrätta kommissionen om både 
nya stödåtgärder och ändringar av befintliga stöd. Syftet med anmälningsskyldigheten är att 
en bedömning ska kunna göras för att bedöma stödåtgärdens förenlighet med den inre 
marknaden innan den verkställts. En offentlig stödåtgärd ålägger en medlemsstat dels en 
anmälningsskyldighet enligt FEUF art. 108.3 och dels ett stand still-krav, ett s.k. 
genomförandeförbud.67 De centrala delarna av ett stand still-krav är att verkställighet av 
offentliga stödåtgärder som anses oförenliga med den inre marknaden ska kunna förhindras. 
På så sätt ska också snedvridande av konkurrensen kunna stoppas.  Stöd som ett medlemsland 
inte har anmält till kommissionen och ändå ha verkställts i strid med genomförandeförbudet är 

                                                 
61 Se kommissionens tillkännagivanden om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas 
domstolar av art. 81 och 82 (nuvarande 101 och 102), p. 17. 
62 Gustafsson och Westin (2010), s. 32 ff. 
63 Indén (2011), s. 48 ff. 
64 Se Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG 
fördraget. 
65 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG 
fördraget, p. 5 och p. 6. 
66 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG 
fördraget, art. 1 b och c. 
67 Se Procedurförordingen artikel 3. 
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inte förenliga med den inre marknaden och därför olagliga.68 Bestämmelsen i FEUF art. 108.3 
har direkt effekt i motsats till de materiella statstödsbestämmelserna69, vilket betyder att 
förbudet mot att genomföra stödåtgärder är direkt tillämplig på alla stödåtgärder som 
genomförts utan att först ha anmälts.70 

EU-domstolen har kunnat konstatera att kommissionen har befogenhet att besluta om ett 
återkrav av ett olagligt statligt stöd enligt FEUF art. 108.2.71 Om kommissionen efter en 
anmälan kommer fram till ett negativt beslut kan kommissionen fatta ett beslut om återkrav av 
åtgärden till stödgivaren. Ett återbetalningskrav får fattas av kommissionen så länge det inte 
strider mot någon EU-rättslig princip. Ett återkrav av en offentlig stödåtgärd kan i princip inte 
anses vara oproportionerlig i förhållande till målen för fördragets bestämmelser beträffande 
statligt stöd. Återkravet ska äga rum enligt processuella regler enligt nationell rätt, om den 
kan ske på ett sådant sätt att den inte gör återkravet av stödåtgärden i princip omöjlig att 
genomföra.72 Enligt procedurförordningen art. 14 ska kommissionen besluta vid ett fall av 
olagligt statsstöd att medlemslandet ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva 
statsstödet från mottagaren. Preskriptionstiden som kommissionen kan återkräva statsstöd i 
sammanhanget lång. Den är satt till tio år enligt procedurförordningen art. 15. 

EU-rätten reglerar endast att ett medlemsland är skyldigt att återkräva olagligt statsstöd och 
ett negativt beslut från kommissionen ålägger endast medlemslandet att verkställa ett återkrav. 
Hur återkravet ska ske är något som EU-rätten inte närmare reglerar. Det är således upp till 
medlemsländerna att själva stifta regler för detta. Ett statligt stöd ska enligt huvudregeln 
återgivas omedelbart men enligt de regler som medlemslandet har stadgat.73 

Följden av att en medlemsstat inte följer ett negativt beslut om statsstöd kan bli att 
kommissionen för en fördragsbrottstalan gentememot medlemsstaten inför EU-domstolen.74 
För att en medlemsstat ska kunna undvika att bryta mot statsstödsreglerna krävs att den kan 
visa att det var en omöjlighet att återkräva statsstödet. EU-domstolen har t.ex. slagit fast att en 
stödmottagare som går i konkurs om stödåtgärden återkrävs är ingen giltig grund för att 
återkravet inte ska verkställas.75 

 

2.5 Hur ett företag definieras  
Konkurrensreglerna inom EU-rätten gäller för näringslivet men eftersom statsstödreglerna 
kompletterar konkurrensrätten76 är det nödvändigt att utreda vad EU-rätten avser med företag. 
FEUF art. 107 konstaterar att statsstödsreglerna kan aktualiseras på statsstöd som riktas till 
företag.  

Ett företag är ett begrepp som tolkas vidsträckt enligt EU:s konkurrensregler. Omfattas gör 
bland annat aktiebolag och andra juridiska personer. Till det inbegrips även enskilda personer 

                                                 
68 Indén (2007), Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus förlag, Uppsala, s. 66. 
69 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 373. 
70 Se mål C-354/90 Fédération och Syndicat mot Frankrike, p. 11. 
71 Se mål 70/72 Kommissionen mot Tyskland, p. 20. 
72 Se mål C-142/87 Belgien mot kommission, sammanfattning p. 8. 
73 Se mål 120/73 GmbH mot Tyskland, p. 9. 
74 Se mål 70/72 Kommissionen mot Tyskland, p. 13. 
75 Se mål C-261/99 kommissionen mot Frankrike, p. 15. 
76 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 342. 
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som har hand om ekonomisk verksamhet. Det kan till exempel vara artister och professionella 
idrottare. Det finns emellertid inget krav på vinssyfte för att betecknas som ett företag.77   

Företag ska i stasstödsrättslig mening ges samma tolkning som inom konkurrensrätten. 
EU-domstolen har fastställt att företag enligt konkurrensrätten omfattar varje enhet som 
utövar ekonomisk verksamhet oberoende av den rättsliga formen och dess finansiering.78 Det 
är heller inte rättsligt relevant om en verksamhet ägs av en offentlig eller privat aktör. Det är 
därför som reglerna om statsstöd i FEUF art. 107 och konkurrensreglerna ska kunna tillämpas 
oavsett ägare. En betydande faktor för en stödåtgärd är om den skulle ha vidtagits på normala 
marknadsmässiga grunder. Detta gäller även för företag som tillhandahåller en tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse.79 

 Enligt EU-rätten finns undantag från då statsstödsreglerna inte äger tillämplighet. Ett 
sådant exempel kan vara när det inte föreligger någon stödåtgärd till en enskild person. En 
statlig åtgärd är ingen stödåtgärd som gynnar en enskild i den mån ersättningen motsvarar en 
betalning för tjänster som det mottagande företaget tillskjutits för att kunna fullgöra sina 
skyldigheter angående allmännyttiga tjänster.80 Kommissionen har även ställt upp vissa 
villkor i frågan om tjänster som tillhandahålls för allmänt ekonomiskt. Sådana ersättningar 
behöver inte uppfylla anmälningsplikten till kommissionen enligt FEUF art. 108.3.81 

I sammanhanget spelar det ingen roll i vilken rättslig form som en verksamhet bedrivs för 
att anses som en stödmottagare. Detta är något som följs av FEUF art. 106, dvs. att offentligt 
ägda företag eller företag som givits exklusiva rättigheter inte får vidta åtgärder som bryter 
mot bestämmelserna i fördraget och i synnerhet konkurrensreglerna. En av de 
omständigheterna som framhålls som undantag från företagsbegreppet är 
myndighetsutövning. När en medlemsstat eller kommun finansierar uppgifter som normalt 
tillhandhålls av det allmänna, t.ex. rättsväsende, föreligger inte ett företag enligt EU-rätten. 
Med andra ord aktualiseras inte statsstödsförbudet enligt FEUF art. 107 när offentliga medel 
överförs mellan statsorganen i syfte att bedriva myndighetsutövning.82 Med 
myndighetsutövning i svensk rätt avses förvaltningsverksamhet som innebär utövning av 
befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 
avskedande eller annat jämförbart förhållande.83 

 Ett annat exempel när företagsbegreppet inte anses vara uppfyllt är då en liten del av en 
offentlig organisation utför aktiviteter enbart för organisationen. På samma grund behöver 
inte företagsbegreppet vara uppfyllt när en organisation tillhandahåller verksamhet som anses 
vara av ekonomisk karaktär, tex. sjukkassa som fyller en social funktion. EU-domstolen har 
framfört att företagsbegreppet inte varit för handen när en sjukkassa fyllde en social funktion. 
De ekonomiska förmånerna som sjukkassan betalade ut var bestämda i lag och inte beroende 

                                                 
77 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 342. 
78 Se mål C-41/90 Höfner mfl. mot Macrotron, p. 21. 
79 Se mål C-179/90 Porto, sammanfattning p. 5. Beträffande tjänst som är av allmänt ekonomiskt intresse 
betecknade EU-domstolen att hamnarbete som anförtrots ett företag inte anses vara en sådan tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. 
80 Se mål C-280/00 Altmark Trans, sammanfattning p. 3.  
81 Se kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt 
stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, p. 3. 
82 Indén (2011), s. 43.  
83 Prop. 1971:30, s. 3. 
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av de avgifter som betalades in. Därmed ansågs verksamheten vara av ekonomisk art. EU-
domstolen kunde däremot konstatera att företagsbegreppet inte var uppfyllt ur 
konkurrensrättslig mening.84 I ett annat mål har EU-domstolen uttalat att ett frivilligt 
pensionsförsäkringssystem var en ekonomisk verksamhet även fast den bedrevs utan 
vinstsyfte. Till skillnad från målet med sjukkassa85 betalades förmånerna ut och var beroende 
av hur mycket som betalades in av förmånstagarna.86  

2.6 Selektivitetskriteriet 
Frågan om en offentlig stödåtgärd är selektiv och betraktas som olaglig måste undersökas 
genom att jämföra mot en fastställd referenspunkt. En bra referenspunkt är ett företag som är i 
motsvarande legala och faktiska situation i medlemslandet där stödåtgärden gavs.87 Offentliga 
stödåtgärder är inte alltid selektiva enbart för att ett medlemsland ger ett företag fördelar inom 
det egna medlemslandet, genom vilket företag från andra medlemsländer inte kan få fördel av. 
Kommissionen gör i sådana sammanhang en åtskillnad mellan materiell och geografisk 
selektivitet.88 

FEUF art. 107 innebär inte enbart ett förbud mot stödåtgärder till företag utan också ett 
förbud mot stöd till viss produktion. Det inbegriper att ett medlemsland som avser att ge 
stödåtgärder till en hel ekonomisk sektor, t.ex. för alla företag verksamma inom en hel 
industrigren, inte kan bortse från att stödet strider EU:s statsstödsregler.89 Sverige agerade på 
ett sådant sätt när industrin hade en nollskattesats på energi. Kommissionen kom fram till att 
detta var ett gynnande av den svenska industrin och således var det ett olagligt statligt stöd.90 

Gynnande av företag kan ske på andra sätt än det föregående beskrivna. Indirekta stöd kan 
förekomma då en stödåtgärd inte är direkt selektiv, t.ex. vid lagbestämmelser som sedan 
tillämpas på ett sådant sätt att stödåtgärden blir selektiv. Ett geografiskt avgränsat stöd kan 
också vara selektivt. Det kan till exempel handla om stöd till viss produktion i en särskild 
region.  Märk här att det finns undantag då stödåtgärder till vissa regioner är förenligt med 
den inre marknaden enligt FEUF art. 107.2. Stödåtgärder kan angå en hel industri i en 
ekonomi eller ha regionala objektiva syften och uppmuntra åtaganden att investera i vissa 
regioner.91 

Åtgärder som är generella i sin utformning och som gynnar alla företag i ett medlemsland 
gör att selektivitetskriteriet inte uppfylls.92 Bolagsskatten är ett exempel som gör att 
selektivitetskriteriet inte uppfylls eftersom det sänker skatten för alla företag inom 
medlemslandet.  

För att kunna utreda om en stödåtgärd är selektiv behövs det göras en bedömning i två 
steg. För det första behöver utredas om stödåtgärden är selektivt konstruerad vilket gynnar ett 
visst företag eller viss produktion. Går det konstatera att stödåtgärden är ämnad till vissa 

                                                 
84 Se de förenade målen C-159/91 och C-160/91 Christian Poucet, p. 17. 
85 Se de förenade målen C-159/91 och C-160/91 Christian Poucet, p. 17. 
86 Se mål C-244/94 Fédération française m.fl., p. 17. 
87 Se mål C-88/03 Portugal mot kommissionen, p. 56. 
88 Aldestam (2005). s. 74 ff. 
89 Se mål C-148/04 Unicredito, p. 45-48. 
90 Kommissionens beslut av den 30 juni 2004 om stödordning som Sverige genomfört för en befrielse från skatt 
på energi från den 1 januari 2002 till den 30 juni 2004[delgivet med nr K(2004) 2210], p. 39 och p.66. 
91 Se mål 248/84 Tyskland mot kommissionen, p. 18. 
92 Se mål C-143/99 Pipeline GmbH, p. 35. 
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företag eller viss produktion är åtgärden med stor sannolikhet selektiv. För det andra behöver 
utredas om stödåtgärden leder till att ett företag eller viss produktion gynnas.93 En åtgärd som 
uppfattas som generell kan därmed vara selektiv pga. av dess verkningar.94   

2.7 Sammanfattande slutsatser 
EU:s statsstödsregler är reglerade i FEUF art. 107-109 och är främst gällande gentemot 
medlemsländerna. De kompletterar EU:s konkurrensregler och syftar därmed att tillgodose en 
väl fungerande konkurrens.  

En offentlig stödåtgärd kan ske på olika sätt och behöver inte enbart innebära tillskott av 
kapital. Offentliga stödåtgärder kan även förekomma vid t.ex. skatte- och avgiftsfördelar som 
det allmänna ger till enskilda personer. Statsstödsreglerna inom EU har som grundläggande 
syfte att förhindra att någon aktör på den inre marknaden erhåller oberättigade förmåner och 
ska på så sätt leda till goda konkurrensvillkor. Det framgår av FEUF art. 107.1 att det hindrar 
en medlemsstat från att gynna företag. Enligt FEUF art. 107.2-3 är statsstöd tillåtet 
undantagsvis vid åtgärder som är av social karaktär, hjälp vid naturkatastrofer, nationellt 
regionalstöd till ekonomiskt eftersatta områden eller särskilt utsatta näringsgrenar m.m.. 

Vidare är det är åtgärder som påverkar handeln mellan medlemsländerna, den så kallade 
samhandeln, som gör att EU:s statsstödsregler kan aktualiseras. I vissa fall kan det vara svårt 
att avgöra när samhandelskriteriet är uppfyllt. Kommissionen har försökt att belysa denna 
ovisshet i ett särskilt tillkännagivande. I det tillkännagivandet har kommissionen utvecklat sin 
syn på hur samhandelskriteriet ska tolkas.95  Där redogörs för att samhandelskriteriet anses 
vara uppfyllt t.ex. när ett avtal gör att handeln mellan medlemsländerna påverkas på ett 
märkbart sätt.96  

FEUF art. 107 konstaterar att statsstödsreglerna är tillämpliga på statsstöd som ges till 
företag. Ett företag ges en vidsträckt tolkning enligt EU:s konkurrensregler. Vad som omfattas 
är bland annat aktiebolag och andra juridiska personer. Till det inbegrips även enskilda 
personer som har hand om ekonomisk verksamhet oavsett rättslig form.97 Företag ges i 
stasstödsrättslig mening samma tolkning som inom konkurrensrätten.98 

För att inte kunna frångå förbudet mot statligt stöd har medlemsländerna en skyldighet att 
anmäla stödåtgärder till kommissionen innan de realiseras. Detta regleras i FEUF art. 108 och 
i procedurförordningen99. Alla planer på att ge ett offentligt stöd ska anmälas till 
kommissionen och får inte realiseras förrän kommissionen gett sitt medgivande.100  En 
offentlig stödåtgärd ålägger en medlemsstat dels en skyldighet att anmäla statligt stöd till 
kommissionen, enligt FEUF art. 108.3, och dels ett s.k. genomförandeförbud. Statsstöd ska 

                                                 
93 Indén (2011), s. 45 ff. 
94 Se mål 173/73 Italien mot kommissionen, p. 34 och sammanfattning p. 3. 
95 Tillkännagivande från kommissionen - Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 
82(nuvarande FEUF art. 101 och 102) i fördraget, p. 6. 
96 Gustafsson och Westin (2010), s. 29. 
97 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 342.  
98 Se mål C-41/90 Höfner mfl. mot Macrotron, p. 21. 
99 Rådets förordning 659/1999. 
100 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG 
fördraget, p. 5 och p. 6. 
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m.a.o. anmälas till kommissionen och får inte förekomma förrän kommissionen har fattat ett 
beslut om att godkänna sådant stöd.101 

Frågan om en offentlig stödåtgärd är selektiv, snedvrider samhandeln och olaglig bedöms 
genom att jämföra med företag som är i motsvarande legala och faktiska situation i 
medlemslandet där stödåtgärden gavs.102  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Se Procedurförordingen artikel 3. 
102 Se mål C-88/03 Portugal mot kommissionen, p. 56. Se även Indén (2011), s. 45 ff. 
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3. Kommunernas handlingsfrihet vid fastighetsöverlåtelser 
3.1 Inledning 
I det här avsnittet är avsikten att beskriva kommunernas offentligrättsliga begräsningar vid 
försäljning av offentligt ägda fastigheter. En kommun kan agera som privaträttsligt subjekt 
när den till exempel säljer eller köper fastigheter. Vid en kommuns privaträttsliga handlande 
äger de kommunalrättsliga principerna begränsad tillämpning. Den offentliga rätten, främst 
här i form av KL, är ändå rättsligt relevant vid en kommuns privaträttsliga handlande i form 
av en fastighetsöverlåtelse. Den kommunala verksamheten omfattas av den kommunala 
kompetensregleringen. I 2 kap 1 § KL anges att allmänintresset uttrycker gränserna för en 
kommuns verksamhet. En kommun kan m.a.o. inte köpa och sälja fastigheter på fria grunder, 
utan måste ta hänsyn till att transaktionen inte strider mot KL.103  

Det är därför viktigt att utreda gällande rätt kring de allmänna bestämmelserna från framför 
allt KL vid en fastighetsöverlåtelse. Främst med anledning av att kommuner måste följa lag 
och inte exempelvis otillbörligt gynna enskilda personer.  

Det har de senaste decennierna förekommit ett flertal rättsfall där kommuner varit 
inblandade vid försäljning av offentligt ägda fastigheter.104 Här kommer en överblick att ges 
över kommunalrättens inverkan vid fastighetsöverlåtelser. 

I framställningen uppmärksammas först den allmänna kompetensen som åvilar 
kommunerna enligt 2 kap 1 § KL. Vidare har kommuner en allmän kompetens enligt olika 
specialförfattningar, t.ex. enligt Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), vilket inte ingående 
beskrivs. Den kommunala kompetensen i allmänhet är ett omfattande begrepp och för stort för 
att utredas i denna uppsats. Därför utreds befogenheten översiktligt utifrån en kommuns 
rättsliga begränsningar att utge kommunala stöd i förhållande till näringslivet i samband med 
fastighetsöverlåtelser.  

Den kommunala kompetensen ska i det här sammanhanget verka för att en kommun inte 
olagligt gynnar någon enskild med exempelvis ekonomiska fördelar. Det är en 
kommunalrättslig bestämmelse som begränsar kommunernas handlingsutrymme när de ska 
ingå avtal. Försäljning av kommunala fastigheter till underpris kan innebära att den dels 
strider mot kommunallagen, dels att försäljningen utgör ett olagligt statsstöd. Det verkar 
nämligen vara på just det området som EU:s regler om statligt stöd fått stor uppståndelse i 
svensk rätt.105  

Kommuner har enligt rättspraxis i vissa fall brutit mot principen om förbud att ge stöd till 
enskilda näringsidkare vid försäljning av fastigheter. I sin bedömning av den kommunala 
kompetensen har hänsyn tagits till om försäljningspriset motsvarat fastigheternas 
marknadsmässiga värde vid försäljningar av liknande objekt i kommunen. Det kan till 
exempel röra sig om vissa kommunala intressen, såsom politiska påtryckningar, vilket 
motiverat försäljning av fastigheter till underpris. Köpeskillingen har därmed inte 
representerat fastigheternas egentliga marknadsmässiga värde. Försäljningar kan i vissa fall ha 
gjorts utan konkurrensutsättning. 

                                                 
103 Lundin (1999), Kommunal revision: en rättslig analys, Iustus, uppsala, s. 58. Se även RÅ 1977 ref 77 där en 
kommun hade ett utomkommunalt intresse av att av bedriva en anläggning, 
104 Se bl.a. RÅ 1980 Ab 482, RÅ 1995 ref 7 och kammarrättens dom i Sundsvall den 9 april 2008 mål nr 1715-
06.  
105 Indén (2011), s. 30. 
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Att märka i detta sammanhang är att en kommuns försäljning av fastigheter inte omfattas 
av LOU. Därför behöver inte kommuner beakta bestämmelserna om konkurrensutsättning i 
LOU när de säljer fastigheter.106  

I det här avsnittet uppmärkasammas först den kommunala kompetensen (3.2) dvs. en 
kommuns behörighet att befatta sig med en särskild typ av verksamhet begränsas till viss del, 
varefter ett avsnitt om en kommuns allmänintresse vidtar (3.3). Därefter tillkommer ett avsnitt 
om förbud mot att ge enskilda näringsidkare ekonomiskt stöd (3.4) som begränsar en 
kommuns möjligheter att främja enskilda företag. Slutligen behandlas likställighetsprincipen 
(3.5), och dess relevans vid en kommunal fastighetsförsäljning. Det är främst dessa två 
kommunalrättsliga principer som behöver utredas för att bättre kunna förstå nästkommande 
kapitel och hur domstol tolkat dess tillämpning i förhållande till EU:s statsstödsregler.     

3.2 Den kommunala kompetensen  
En kommun är en juridisk person och utgör ett självständigt rättssubjekt. Det innebär att en 
kommun civilrättsligt sett exempelvis kan ingå avtal, köpa eller sälja fastigheter och ha 
skulder och fordringar. Den kommunala kompetensfördelningen utgörs av en dualism. 
Dualismen innebär att den kommunala verksamheten i stort kan delas in i beslutande organ, 
som vanligen består av valda förtroendemän, och nämnder som svarar för förvaltning och 
verkställighet.107 Den kommunala verksamheten regleras dels av KL, dels genom 
specialförfattning. KL och specialförfattningar gör att en kommuns handlingsfrihet begränsas 
men ger den samtidigt särskilda maktbefogenheter.108  

I den kommunala kompetensen inbegrips en yttre gräns för den kommunala verksamheten. 
Det innebär att kommunernas behörighet att befatta sig med vissa angelägenheter inte är 
obegränsad. Den begränsas externt genom att åliggandet måste falla inom allmänintresset. 
Kommunernas behörighet begränsas också internt gentemot sina kommunmedlemmar genom 
att likställighetsprincipen behöver beaktas.109  

En fastighetsöverlåtelse anses som en affär som kommunfullmäktige behöver besluta, dvs. 
det är ett beslut av större vikt enligt 3 kap 9 § KL. Det kan finnas frågetecken hos 
kommunmedlemmar om en kommun anses lämna ekonomiskt stöd till enskilda vid en 
kommunal fastighetsöverlåtelse.  

Enligt KL har kommunerna en allmän kompetens som ligger som grund från äldre 
kommunallagstiftning från 1953 och 1977.110 I dessa lagar fanns en allmänt hållen regel om 
att kommuner skulle själva vårda sina angelägenheter.111 Lagregeln var av allmän 
beskaffenhet med hänsyn till att den skulle kunna anpassas efter samhällsutvecklingen. Själva 
lagregeln i sig gav inte särskilt mycket vägledning rörande innebörden av en kommuns 
befogenheter. Den stora betydelsen för rättsbildningen tillkom därför HFD, vilken i rättspraxis 
utbildat ett antal grundläggande principer inom kommunalrätten. I och med att dessa 
grundläggande principer nu har kodifierats har de givits större tyngd. Gränsen torde därmed 

                                                 
106 Indén (2011), s. 130. 
107 Höök (2000), Intern kommunal kompetensfördelning, Iustus, Uppsala, s. 90. 
108 Strömberg och Lundell (2006), Allmän förvaltningsrätt, Liber, Malmö, s. 26 ff. De olika maktbefogenheterna 
kommer inte närmare behandlas. 
109 Höök (2000), s. 121. 
110 Se ÄKL SFS (1953:753) och (1977:179). 
111 Se ÄKL (1977:179) 1 kap 4§. 
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ha gjorts klarare för kommunernas allmänna befogenheter.112 Ändamålet med kodifieringen 
har inte varit att tillämpningen av KL ska förändras. HFD:s avgöranden om 
laglighetsprövning är den främsta källan om tillämpning av den kommunala kompetensen. 
Beslutade försäljningar av kommunala fastigheter kan således aktualisera laglighetsprövning 
enligt KL kap. 10. I 2 kap 4 § uttrycks att för vissa verksamhetsområden finns särskilda 
regler, vilket inte berör otillbörligt gynnande men som i sammanhanget bör nämnas. Det är till 
exempel verksamheter som kommuner tillhandhåller enligt lag där kommunerna får ge 
ekonomiska stöd, till exempel enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).113   

Kommunala kompetensfrågor kan avgöras utifrån en prövning i tre steg. Dessa steg 
sammanfaller till viss del med varandra.114 Till att börja med behöver angelägenheten som 
kommunen ägnar sig åt vara av allmänt intresse, 2 kap. 1 § KL. Vidare får inte 
angelägenheten strida mot någon begränsningsprincip.115 Det är alltså dessa principer som 
ytterligare begränsar en kommuns handlingsfrihet. Om en verksamhet anses vara av allmänt 
intresse kan prövningens tredje steg göras aktuell. Det går då att konstatera om verksamheten 
strider mot någon av de principer som begränsar kommuners befogenheter, dvs. den 
kommunala kompetensen.116  

Avsikten med att ha en regel av allmän beskaffenhet är att de kommunala befogenheterna 
ska anpassas efter samhälsutvecklingen. De mer precisa gränserna för kommunerna uttalas 
genom rättstillämpningen.117 Det inbegriper att det kan vara svårt att bestämma var gränserna 
för den kommunala kompetensen går. Dessutom tillkommer betydelsen av laglighetsprövning 
enligt KL kap. 10 som måste vägas in vid tolkning av de olika rättsfallen. Det rör sig alltså 
enbart om kommunmedlemmar som kan överklaga ett kommunalt beslut med 
laglighetsprövning. Förvaltningsdomstolarna är i sin prövning bundna av de omständigheter 
som klaganden anför. Denna prövning skiljer sig i grunden från den normala prövning som 
förvaltningsdomstolarna gör. Förvaltningsdomstolarnas uttalanden begränsas i sådana fall till 
de frågor som klaganden anför.118 

3.3 Vad avses med allmänintresset? 
Inom kommunalrätten betecknas allmänintresset som en grundnorm för kompetensen. I 2 kap. 
1 § KL anges kommunernas allmänna befogenheter, vilket ger en kommun en allmän 
kompetens. För att en kommun ska få vara verksam på ett område behöver den vara berättigad 
till det. Att en verksamhet fyller ett behov hos flertalet kommuninvånare behöver inte betyda 
att sådant behov är kompetensenligt. Det förutsätts därför inte ett kvantitativt betydande 
behov för att en åtgärd ska vara kompetensenlig.119 Kompetensfrågan ska istället bedömas 

                                                 
112 Dock återspeglas inte alla nyanser som HFD uppvisat. 
113 Bohlin (2007), Kommunalrättens grunder, femte upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 83 ff. 
114 Von Essen (2010), Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet, FT, s. 112. 
115 Dessa beräkningsprinciper är lokaliseringsprincipen, förbud att ge enskilda ekonomiskt stöd, förbud att 
engagera sig i verksamhet som ankommer annan och förbud att ägna sig åt spekulativ verksamhet, 2 kap. 1, 7-8 
§§ KL.  
116 Likställighetsprincipen, förbud mot retroaktiva beslut och självkostnadsprincipen, 2 kap. 2-3 §§ KL och 8 
kap. 3 c § KL. 
117 Prop. 1990/91:117, s. 27. 
118 Von Essen (2010), s. 112 ff. 
119 Bohlin (2007), s. 85. 
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med utgångspunkt från om det anses lämpligt, berättigat, skäligt osv. att en kommun ägnar sig 
åt en viss typ av verksamhet.120  

Kompetensfrågan i paragrafen 2 kap. 1 § KL är tilltänkt så den kan skilja sig från en tid till 
en annan och även skilja sig från regioner till regioner. Det finns således till viss del en 
utfästelse om olika tolkningar, men klart är att kompetensfrågan kan komma att överklagas 
genom laglighetsprövning enligt KL kap. 10. Därmed kan frågan komma under domstols 
prövning. Prövningen som förvaltningsdomstol har att göra är en ren rättsprövning, där enbart 
beslutets laglighet prövas.121 

Att enbart tjäna vissa enskilda intressen faller därför enligt huvudregeln inte under den 
kommunala kompetensen, 2 kap. 1 § KL. För att ett kommunalt beslut inte ska vara 
kompetensenligt är det inte tillräckligt att det står i strid med ett allmänt intresse. HFD har 
uttalat att för att en åtgärd ska vara ett allmänt intresse behöver den vara knuten till 
kommunen.122 Vad som anges som verksamheter av allmänt intresse är tillhandahållande av 
nyttigheter som bäst tillgodoses gemensamt. Det kan vara eldistribution, renhållning, 
idrottsanläggningar och busstrafik. Kompetensbestämmelserna och rättspraxis klargör att det 
finns en sektor i varu- och tjänstesektorn som är förbehållen det privata näringslivet.123 En 
kännetecknande faktor för verksamheter av allmänt intresse är att investeringskostnaderna är 
höga så att den ekonomiska bördan inte kan läggas på brukarna. Vidare föreligger inte något 
vinstintresse i den aktuella verksamheten eller möjligheten att gå med vinst är begränsad. 
Privata aktörer eller initiativ är dessutom väldigt få eller inte befintliga för den aktuella 
verksamheten. Uppfyller verksamheten dessa kriterier är utgångspunkten att den faller 
innanför den kommunala kompetensen.124 Verksamheter som är tillåtna enligt KL är av 
allmänt kommunalt intresse och överensstämmer med nyttigheter som enligt välfärdteoretisk 
utgångspunkt bäst tillgodoses i offentlig regi.125  

Trots att en angelägenhet kan tyckas uppfylla kravet på allmänt kommunalt intresse så kan 
inte alla kommunala verksamheter godtas. De åtgärder som en kommun beslutar om behöver 
stå i skälig proportion till det kommunala intresset som KL medger. Det finns alltså här en 
proportionalitetsprincip som måste beaktas. Intresset mellan en kommuns fördel av att 
tillhandahålla en verksamhet och näringslivets engagemang av att inte möta konkurrens från 
en offentlig aktör måste vägas mot varandra.126  Den insats som en kommun gör på ett visst 
område och för ett visst ändamål ska till sin omfattning stå i rimligt förhållande till det 

                                                 
120 Prop. 1990/91:117, s. 148. 
121 Bohlin (2007), s. 86, där Bohlin anser att termen laglighetsprövning är aningen missvisande eftersom det i 
mål rörande en kommuns kompetens emellanåt är oundvikligt att även lämpligheten till viss del vägs in i 
bedömningen. Laglighetsprövningen resulterar i slutändan om beslutet är kommunalrättsligt lagligt eller inte, 
men lämpligheten går inte alltid att helt bortse ifrån.    
122 RÅ 1993 ref 25. 
123 SOU 2000:117, s. 46. 
124 Indén (2008), Kommunen som konkurrent: kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 
begränsningar, Umeå universitet, s. 43. 
125 SOU 2000:117, s. 144. 
126 Indén (2008), s. 43 och Indén (2009), Marknadsstatens utveckling och kommunalrättens stagnation, FT, s. 
133. 
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intresse och den nytta som den ger.127 Detta medför att frågan om vad ett allmänt intresse 
innebär kan skilja sig från kommun till kommun och från storstad till glesbygd.128 

3.4 Förbud att ge enskilda näringsidkare ekonomiskt stöd 
En kommun får besluta om åtgärder som är allmänt ägnande att främja näringslivet i 
kommunen. En kommun kan tillgodose teknisk service och mark, få till stånd byggklara 
industriområden och förse dem med ledningar för avlopp och vatten enligt 2 kap. 8 § 1 st. KL.  

Det är m.a.o. tillåtet att allmänt främja näringslivet inom en kommun. Att ge individuellt 
inriktat stöd till en enskild person är däremot inte kompetensenligt. En kommun har t.ex. 
möjligheten att iordningsställa byggnader för småindustrin under förutsättning att förfarandet 
har allmän omfattning. Uppkommer information om att individuellt anpassade byggnader 
tillgodoses för enskilda så har kommunen överskridit sin kompetens.129  

Under tidigare decennier anfördes en ofta allmän eller befarad arbetslöshet som anledning 
för att tillåta kommunala stödåtgärder till enskilda. Den fortsatta strukturomvandlingen fick 
här ha företräde med hänvisning till att uppehållande företagsstöd som tillämpades under 
1970-talet inte längre ansågs som lämpligt i den nya kommunallagen.130  

I 2 kap. 8 § 2 st. anges att kommuner får ge individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare enbart om det finns synnerliga skäl för det. Lagrummet tar sikte på att 
kommunala stödåtgärder ska kunna anpassas efter samhällsutvecklingen. Vad synnerliga skäl 
innebär kan emellertid komma att ändras beroende på utvecklingen i samhället.131 Att en 
kommun har ett förbud mot att ge enskilda kommunalt stöd är alltså ingen absolut lagregel.132 
Det finns således ett rättsligt utrymme för kommunala stödåtgärder enligt KL till enskilda 
endast i undantagsfall.133 

På ett allmänt plan gäller m.a.o. en restriktiv syn på kommunala stödåtgärder gentemot 
enskilda näringsidkare enligt KL.134 Med anledning av statsstödsreglerna kan det idag finnas 
stödåtgärder som kommunerna inte anser vara stöd, men som däremot kan aktualisera EU-
rättens statsstödsregler eftersom statsstöd tolkas extensivt i EU-rätten.135 Det kan vara fallet 
när en kommun säljer fastigheter under ett marknadsmässigt pris. Hos kommuner och 
landsting råder ett stort kunskapsgap om EU-rättens statsstödsregler. I 2 kap. 8 § framgår inte 
att kommuner kan behöva göra en rättslig analys om ett statsstöd föreligger vid kommunala 

                                                 
127 Bohlin (2007), s. 88.  
128 Von Essen (2010), s. 115. Där Von-Essen ställer sig tveksam ett allmänt intresse kan skilja sig mellan 
exempelvis storstad och glesbyggd i närmare bemärkelse.  
129 Se t.ex. RÅ 1989 not 78 där kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle förvärva ett varv 
industrifastigheter för att därefter genom fördelaktiga villkor hyra ut dem till en enskild företagare. Eftersom 
inga andra uppkom i rättsfallet än att avsikten var att täcka företagets kostnader i en svår ekonomisk situation 
ansåg HFD att kommunen överskridit sin befogenhet. Det finns ett utrymme för stödåtgärder till enskild för att 
kunna tillhandahålla en viss servicenivå. Se Riberdahl (1994), kommunernas kompetens i fråga om näringslivet, 
FT, s. 157 ff. 
130 Prop. 1990/91:87, s. 23. 
131 Prop. 1990/91:117, s. 153. 
132 Bohlin (2007), s. 101 ff. 
133 Se t.ex. stödåtgärder till en bensinstation i ett glesbygdsområde som ansetts tillåtet RÅ 1979 Ab 14. Se även 
kommunfullmäktiges beslut att understödja hotell och restaurangverksamhet har accepterats och ansetts 
kompetensenligt RÅ 1995 ref. 98. 
134 Prop. 1990/91:117, s. 153. 
135 Se avsnittet 2.2 Förbud mot statstöd enligt FEUF art. 107. 
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stödåtgärder.136 Det kan därför vara befogat att diskutera om 2 kap. 8 § behöver ha en 
hänvisning till FEUF art. 108.3 och 6 § lagen om tillämpningen av Europeiska unionens 
statsstödsregler (1994:1845)137. Enligt det senare lagrummet har offentliga aktörer en 
anmälningsskyldighet för alla former av stöd som kan bli föremål för prövning om statligt 
stöd hos kommissionen.  Det kan dock slås fast att FEUF 108.3 och lagen om tillämpningen 
av Europeiska unionens statsstödsregler utgör gällande rätt och det har därför ansetts som 
onödigt att ha en hänvisning dit i KL.138 

3.5 Den kommunala likställighetsprincipen 
De kommunalrättsliga principerna anger som nämnts en yttre gräns för en kommuns 
agerande. Eftersom likställighetsprincipen är kodifierad i KL kan ett kommunalt beslut som 
strider mot likställighetsprincipen upphävas för stridande mot lag enligt KL 10:8 p. 4.  Såsom 
på statsstödsrättens område gäller även en liknande huvudregel på kommunalrättens område: 
att kommuner vanligen inte får understödja enskilda personer med ekonomiska medel (både 
fysiska och juridiska) utan stöd i lag.139  

Principerna som kodifierats i KL är avsedda att gälla i skiftande omständigheter. De måste 
därmed uppbära en viss flexibilitet när de tillämpas. Det handlar sålunda i det fallet inte om 
någon strikt juridisk exakthet utan mer om en målsättning.140  

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och landsting skall behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat enligt 2 kap. 2 § KL. Principen 
gör att den kommunala beslutanderätten begränsas och fordrar därför att falla inom den 
kommunala kompetensen.141 Likställighetsprincipen uttrycker att det inte är tillåtet för 
kommuner och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund.142 Enligt rättpraxis ska särbehandlingen vara 
obehörig för att strida mot likställighetsprincipen.143  

Det är inte frågan om att en avvikande behandling av kommunmedlemmarna inte får 
förekomma. Däremot krävs att en kommun ska ha gjort en ”obehörig särbehandling” för att ha 
åsidosatt likställighetsprincipen. En kommun kan därför särbehandla vissa 
kommunmedlemmar i jämförelse med andra om sakliga skäl föreligger. Förutsättningen är att 
det sker på en objektiv och saklig grund.144 

Likställighetsprincipen åsyftar enbart att tillämpas gentemot kommunens eller landsingets 
egna medlemmar, dvs. det interna förhållandet. Kommunmedlemmarna ska m.a.o. vara 
likställda i förhållande till kommunen vad det gäller rättigheter och skyldigheter.145 Principen 
blir däremot inte tillämplig när en kommun anställer personal, gör offentlig upphandling 

                                                 
136 SOU 2007:72, s. 256 ff. 
137 Läs mer om det i avsnitt 4.2.2 Anmälningsplikt och klagomål och i avsnitt 2.4 Genomförandeförbud enligt 
FEUF art. 108 och återbetalningskrav. 
138 SOU 2007:72, 256 ff. 
139 Bohlin (2007), s. 85 ff. 
140 Se RÅ 1979 Ab 237. De kommunala avgifterna bestämdess efter schablon även om det har till följd att full 
rättvisa inte gick att uppnå i det enskilda fallet. 
141 Lavin (1975), Den kommunala likställighetsprincipen i nyare rättspraxis, FT, s. 282. 
142 RÅ 1979 Ab 404. 
143 RÅ 1977 ref. 55. 
144 Jmfr. t.ex. RÅ 1979 Ab 404. 
145 Bohlin (2007), s.117. 
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enligt LOU eller köper eller säljer fastigheter.146 I fråga om kommunala beslut beträffande 
försäljning av fastigheter kan innehållet mycket väl komma i kollision med 
likställighetsprincipen.147 

Det finns ingen regel som täcker alla situationer om vilka skäl som anses som saklig grund. 
Vad som anses vara objektivt acceptabla grunder för särbehandling av enskilda personer 
avgörs från fall till fall och skiljer sig beroende på verksamhetsområde.148  

3.6 Sammanfattande slutsatser 
En kommun är en juridisk person. Den utgör ett självständigt rättssubjekt vilket betyder att en 
kommun civilrättsligt sett ex. kan ingå avtal, sälja och köpa fastigheter och ha skulder och 
fordringar m.m. Med anledning av att kommuner måste följa lag och inte får otillbörligt 
gynna enskilda personer när t.ex. avtal ingås, behöver en kommun även agera inom den 
kommunala kompetensen.  I den kommunala kompetensen inbegrips en yttre gräns för den 
kommunala verksamheten, vilket gör att kommunernas handlingsfrihet begränsas.149 Enligt 
huvudregeln får kommuner ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse, 2 kap. 1 § 
KL. För att en åtgärd ska vara av allmänt intresse och således falla inom den kommunala 
kompetensen ska kompetensfrågan bedömas med utgångspunkt från om det anses lämpligt, 
berättigat, skäligt osv.  att kommunen ägnar sig åt viss typ av verksamhet.150 

En fastighetsöverlåtelse ses som regel som en affär som kommunfullmäktige behöver fatta 
beslut om, dvs. det är ett beslut av större vikt enligt 3 kap. 9 § KL. Det kan till exempel finnas 
frågetecken hos kommunmedlemmar huruvida en kommun anses lämna stöd till en enskild 
vid en fastighetsöverlåtelse i vissa fall. Beslutade försäljningar av mark och byggander kan 
aktualisera att ett beslut av kommunfullmäktige överklagas enligt kommunallagens kap. 10, 
dvs. genom laglighetsprövning. Kompetensfrågor är något som i regel aktualiseras då frågan 
är beslutad av kommunfullmäktige. 

Avsikten med att ha en regel av allmän beskaffenhet enligt 2 kap. 1 § KL är att de 
kommunala befogenheterna ska anpassas efter samhälsutvecklingen. De tydliga gränserna för 
en kommun uttalas egentligen genom rättstillämpningen.151 I vissa fall kan det därför vara 
svårt att uttala var gränserna för den kommunala kompetensen går. Dessutom tillkommer 
betydelsen av att KL kap. 10 som behöver beaktas när förvaltningsdomstol har att avgöra 
laglighetsprövning. Förvaltningsdomstolarna är i sin prövning bundna av de omständigheter 
som klaganden åberopar i sin överklagan. Laglighetsprövningen skiljer sig därför från den 
normala prövning som förvaltningsdomstolarna gör eftersom domstolarnas uttalanden 
begränsas i sådana fall till de frågor som klaganden anför.152 

En kommun får ge individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare bara om det finns 
synnerliga skäl för det. Lagrummet 2 kap. 8 § 2 st. KL är flexibelt på så sätt att kommunala 
stödåtgärder ska kunna anpassas efter samhällsutvecklingen. Med andra ord betraktas 

                                                 
146 Prop. 1990/91:117, s. 150. 
147 Lavin (1975), s. 287. 
148 Bohlin (2007), s.117. Se vidare om sakliga och objektiva skäl RÅ 1979 Ab 404. 
149 Sådana undantag från detta förbud finns exempelvis enligt SoL där försörjningsstöd är tillåtet. Se även Lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter kap. 2. 
150 Prop. 1990/91:117, s. 148. 
151 Prop. 1990/91:117, s. 27. 
152 Von Essen (2010), s. 112 ff. 



24 
 

stödåtgärder med väldigt restriktiv syn och möjligheterna till kommunala stöd gentemot 
enskilda näringsidkare är därför strängt begränsade.153 Som en följd statsstödsreglerna kan det 
finnas åtgärder som kommunerna inte anser vara stöd men som däremot kan aktualisera EU-
rättens statsstödsregler. Det är en följd av att statsstöd tolkas extensivt i EU-rätten.154 Som 
exempel kan det handla om försäljning av mark och byggnader under marknadsmässigt pris. 

En kommun ska även behandla sina medlemmar lika vad det gäller rättigheter och 
skyldigheter enligt likställighetsprincipen.155 Principen äger däremot inte tillämplighet när en 
kommun köper eller säljer fastigheter.156 Kommunala fastighetsförsäljningar kan därmed 
komma i kollision med likställighetsprincipen.157 

Att märka vid en kommuns privaträttsliga handlande såsom vid en fastighetsöverlåtelse 
äger de kommunalrättsliga principerna begränsad tillämpning. Den offentliga rätten, i det här 
fallet KL, är ändå av betydelse vid en kommuns privaträttsliga handlande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Prop. 1990/91:117, s. 153. 
154 Se avsnittet 2.2 Förbud mot statstöd enligt FEUF art. 107. 
155 Bohlin (2007), s.117. 
156 Prop. 1990/91:117, s. 150. 
157 Lavin (1975), s. 287. 
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4. Kommunala fastighetsöverlåtelser och rekommendationer  
4.1 Inledning 
Frågan om kommunala stöd förekommit vid fastighetsöverlåtelser i strid med kommunallagen 
har prövats i ett antal rättsfall. Huruvida EU:s statsstödsregler samtidigt gjorts relevanta i 
dessa rättsfall tycks variera.158 När en kommun är att anse som part i en fastighetsöverlåtelse 
kan transaktionen komma under domstols kontroll genom laglighetsprövning. Det finns därför 
anledning att utreda på vilket sätt den kommunala kompetensen har tolkats vid 
fastighetsöverlåtelser. För att kunna exemplifiera detta i den fortsätta framställningen bör 
därför utredas hur den kommunala kompetensen uttryckts i sådana sammanhang. Syftet med 
detta kapitel är att utreda hur den kommunala kompetensen materiellt verkar vid en 
kommunal fastighetsöverlåtelse. I framställningen kommer uppmärksamhet ägnas åt praktiska 
exempel när kommuner eventuellt ansetts otillbörligen gynna enskilda ekonomiskt vid 
försäljning av fastigheter.  

En kommun kan inte sälja fastigheter hur den vill på fria grunder.159 I lagen om 
tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845) finns bestämmelser som 
kommuner är skyldiga att följa. Vidare har kommissionen låtit utarbeta en allmän vägledning 
som medlemsländerna rekommenderas följa för att undvika att reglerna om statligt stöd ska 
aktualiseras i en fastighetsöverlåtelse.160 Bakgrunden till meddelandet är att kommissionen i 
flera fall har undersökt försäljning av mark och byggnader som ägs av det allmänna för att 
klargöra om inslag av statligt stöd har förekommit. Vägledningen syftar till att klargöra 
kommissionens allmänna uppfattning rörande problematiken med statligt stöd vid överlåtelser 
fastigheter och minska antalet ärenden som måste utredas. 

Vägledningen tar hänsyn till att det finns bestämmelser i nationell rätt där offentlig 
egendom i regel inte säljs under sitt marknadsvärde. Märk här att de procedurmässiga 
förfarandena i meddelandet är rekommenderade att följas för att automatiskt utesluta statligt 
stöd vid försäljning av fastigheter. I meddelandet anger kommissionen två förfaranden som 
medlemsländerna kan tillämpa. Det ena förfarandet är överlåtelser genom villkorslöst 
anbudsförfarande och den andra är överlåtelse genom oberoende expertvärdering. Enligt 
FEUF art. 288 är inte rekommendationer och yttranden bindande. Att meddelandet inte är 
juridiskt bindande behöver inte betyda att det saknar juridisk auktoritet. Tvärtom kan det 
tydliggöra hur EU-rätten avser att bedöma olika situationer.161  

Kommissionen har enligt gällande regler kompetens att pröva om en stödåtgärd är förenlig 
med den inre marknaden. Huruvida en kommun ska göra en anmälan om en stödåtgärd till 
kommissionen kan också bli en fråga för förvaltningsdomstolar att indirekt utreda. Detta följer 
av att nationella domstolar måste beakta FEUF art. 108.3, vilket anger att kommissionen ska 
underrättas i så god tid som möjligt att den kan yttra sig om alla planer på att ett medlemsland 

                                                 
158 Se tex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2012 mål nr 2153-11 och Kammarrätten i Sundsvall den 9 
april 2008 mål nr 1715-06.     
159 Indén (2011), s. 130. 
160 Se kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader (EGT C 209, 10.07.1997). Märk att det vid statlig försäljning finns en förordning om överlåtelse av 
statens fasta egendom m.m. Se Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. 
161 Bernitz och Kjellgren (2010), s. 34. 
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ska vidta en offentlig stödåtgärd. Det kan därmed vara nödvändigt för svenska 
förvaltningsdomstolar att även tolka om ett statligt stöd är för handen.162  

I avsnittet nedan ägnas uppmärksamhet åt hur statsstöd kan undvikas genom att offentliga 
aktörer iakttar kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters 
försäljning av mark och byggnader. Först behandlas ett avsitt om överlåtelser genom 
villkorslöst anbudsförfarande (4.2), dvs. försäljning till marknadsmässigt pris. En försäljning 
av en fastighet som ägs av det allmänna kan också göras genom en överlåtelse genom en 
oberoende expertvärdering (4.2.1), vilket kortfattat förklaras. Till sist återges rättsfall där 
kommunala fastighetsöverlåtelser varit föremål för laglighetsprövning och fall då 
kommissionen bedömt Sveriges agerande vid fastighetsöverlåtelser (4.3). Det har i flertalet av 
fallen aktualiserat EU:s statsstödsregler och dess förhållande till kommunalrättens förbud mot 
att ge enskilda ekonomiska stöd i samband med fastighetsöverlåtelser. 

4.2 Överlåtelser genom villkorslöst anbudsförfarande 
Försäljning av fastigheter som ägs av det allmänna anses lämpligt när det säljs för sitt 
marknadspris. Med marknadspris förstås ett offentliggjort, öppet och villkorslöst 
anbudsförfarande där det bästa eller enda erbjudandet vinner.163  

Ett anbud är offentliggjort när det efter flertal gånger offentliggjorts i inhemsk press, 
fastighetstidningar eller andra lämpliga publikationer och när fastighetsmäklare vänder sig till 
många möjliga köpare. Offentliggörande rekommenderas under minst två månader eller mer. 
Kan en sådan försäljning locka investerare som är verksamma i hela Europa eller 
internationellt bör det kungöras i publikationer som har regelbunden internationell spridning.     

 Erbjudanden anses som villkorslösa när alla köpare generellt utan hinder har möjlighet att 
köpa den kommunala fastigheten och använda den för sina egna syften. Undantag får göras 
för att förhindra olägenheter för allmänheten, till exempel skydd för miljön eller för att 
undvika rena spekulationsbud. Att besluta om restriktioner för marken genom detaljplan i 
enlighet med inhemsk lagstiftning påverkar inte erbjudandets villkorslösa roll. Om 
överlåtelsen sker med särskilt uppsatta villkor ska erbjudandet anses som villkorslöst om alla 
tänkbara köpare är skyldiga att uppfylla dessa villkor.164  

 

4.2.1 Överlåtelse genom oberoende expertvärdering 
Om en kommun inte gör en överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande, bör en 
oberoende värdering göras av en eller fler oberoende värderingsmän. Detta bör ske före 
förhandlingarna om överlåtelsen med syfte att konstatera marknadsvärdet. Marknadspriset 
som bestäms av de oberoende värderingsmännen är det lägsta priset till försäljning utan att ett 
statligt stöd är för handen.  

En värderingsman är en person med lämplig examen eller motsvarande akademisk 
utbildning. Han eller hon har också lämplig erfarenhet, kompetens i värdering av mark och 
byggnader på orten och för den aktuella egendomen. Vidare bör värderingsmannen vara 

                                                 
162 SOU 2007:72, s. 259. 
163 kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 
EGT C 209, 10.07.1997, s.1. 
164 Se not 163. 
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oberoende vid genomförandet av sina uppgifter, vilket inbegriper att en kommun inte har rätt 
att ställa upp föreskrifter angående resultatet av värderingen.165  

Ett marknadsvärde avser det pris som mark och byggnader har på värderingsdagen om en 
privat försäljning skulle äga rum av den berörda fastigheten med villig säljare och en köpare. 
Detta förutsätter att marknadsförhållandena gör det möjligt att göra en försäljning i normal 
betydelse och att skälig tid ges till förhandling.166  

Om rimliga ansträngningar har gjorts för att sälja en kommunal fastighet men det är 
uppenbart att marknadspris inte kan erhållas vid försäljning får en avvikelse på högst fem 
procent göras från marknadsvärdet. Finns det ingen möjlig köpare efter sådan avvikelse på 
priset får en ny värdering genomföras. Den nya värderingen ska ta hänsyn till de rådande 
omständigheterna och anbuden som inkommit. 

Vid en överlåtelse av en kommunal fastighet kan det mycket väl vara så att särskilda 
villkor är kopplade till fastigheten i form av detaljplan för att tillvarata vissa 
samhällsintressen. Den ekonomiska nackdel som en sådan förpliktelse medför får då räknas 
av mot försäljningspriset. 

En kommuns ursprungliga kostnader vid överlåtelse av fastighetsförvärv av en tomt är en 
annan viktig indikation för marknadspriset. Det kan dock göras undantag från detta när en 
lång tid passerat mellan förvärvet och överlåtelsen. I regel bör därför marknadspriset under en 
period om tre år bestämmas till en summa som inte ligger under de ursprungliga kostnaderna. 
Detta kan frångås om de oberoende värderingsmännen kunnat konstatera en allmän nedgång i 
marknadspriserna för fastigheter på den aktuella marknaden.167   

4.2.2 Anmälningsplikt och klagomål 
Ett medlemsland ska anmäla till kommissionen när en stödåtgärd eventuellt innehåller ett 
statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden. Kommissionen kan då konstatera om 
ett statligt stöd har förekommit och dess förenlighet med inre marknaden.168 

Dessutom ska alla överlåtelser som inte sker genom villkorslöst anbudsförfarande anmälas 
till kommissionen, där det bästa eller enda anbudet antagits. Vidare ska även anmälas 
överlåtelser i avsaknad av ett sådant förfarande där försäljningspriset skett under 
marknadspris vid fastställandet av oberoende värderingsmän.169  

Kommissionen kan ta emot klagomål eller annan skrivelse från tredje part som hävdar att 
statligt stöd förekommit i ett avtal om en fastighetsöverlåtelse av kommuner. Kommissionen 
förutsätter då att något statligt stöd inte förekommit om upplysningen från det berörda 
medlemslandet påvisar att något av meddelandets förfaranden har iakttagits.170 

För Sveriges del krävdes lagstiftningsåtgärder på statsstödsrättens område i och med 
medlemskapet i EU.171 Detta har kommit till uttryck i lagen om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler (1994:1845). En viktig del som den lagen har medfört är att 
                                                 
165 Indén (2011), s. 32. 
166 kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 
EGT C 209, 10.07.1997,s.2. 
167 Se not 166. 
168 kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 
EGT C 209, 10.07.1997,s. 3. 
169 Se not 168. 
170 EGT C 209, 10.07.1997, s. 3. 
171 Prop. 1994/95:48 s. 1. 
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kommuner är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer om alla former av statligt stöd som planeras och kan bli föremål för 
prövning hos kommissionen enligt 6 §. Det betyder att det enbart är åtgärder som utgör 
statligt stöd som omfattas av den s.k. notifieringsskyldigheten. HFD har uttalat i ett rättsfall 
att om statligt stöd inte förekommer vid en bytesaffär finns det heller inte någon 
notifieringsskyldighet. Brister i notifieringsskyldigheten eller underlåtenhet att följa 
kommissionens meddelande om inslag av stöd vid försäljning av mark och byggnader kan i 
sig inte betyda att beslutet strider mot lag eller annan författning.172 

Om kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller om EU-domstolen funnit att 
kommunen lämnat stöd som står i strid med FEUF art. 107, får regeringen upphäva en 
kommuns beslut att lämna stödåtgärden enligt 7 § lagen om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler (1994:1845).173  

 

4.3 Kommunala fastighetsöverlåtelser under marknadspris? 
En kommun får inte lämna stöd åt enskilda kommunmedlemmar utan lagstöd. Undantag från 
detta förbud finns i exempelvis SoL där försörjningsstöd är tillåtet. Ett annat exempel är Lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter kap. 2 som ger kommunerna ökade 
befogenheter att ge ekonomiskt stöd till enskilda. Enligt huvudregeln anses inte kommuner 
understödja en enskild om angelägenheten är av allmänt intresse enligt 2 kap. 1 § KL. En 
kommun får dock inte ge individuellt riktat stöd till enskilda personer om inte finns synnerliga 
skäl för det 2 kap. 8 § KL. Här exemplifieras rättspraxis i svensk rätt där kommuner sålt 
fastigheter till ifrågasatt pris. Kommunala beslut att sälja fastigheter kan göra att 
kommunallagens regler och EU-rättens bestämmelser om statligt stöd kan bli tillämliga. 

I äldre rättspraxis har framkommit stöd enligt 2 kap. 8 § KL till enskilda personer i 
samband med en kommuns beslut att sälja en fastighet. I ett rättsfall beslutade Halmstad 
kommun att sälja fastigheter till en stiftelse, vilket HFD upphävde eftersom det ansågs vara ett 
otillbörligt gynnande av en enskild person.174 I ett annat rättsfall har en kommun inte ansetts 
gynna enskilda personer genom friköp av tomträttsmark.175 Frågan är hur stor betydelse dessa 
rättsfall har i dagens läge. I RÅ 1980 Ab 482 hade inte Sverige ännu blivit medlem i EU 
vilket gjorde att EU-rättens bestämmelser om statligt stöd inte blev aktuella. Beträffande Rå 
1995 ref. 7 utgjorde stödet i sig ingen snedvridning av konkurrensen mellan 
medlemsländerna, utan behandlade om en kommuns försäljning av fastigheter utgjorde 
otillbörligt gynnande enligt KL. EU-rättens förhållande till 2 kap. 8 § KL har i flera rättsfall 
behandlats vid förekomsten av eventuella stödåtgärder. 

Det rättsfall som har haft stor uppståndelse i Sverige på statsstödsrättens område involverar 
en fastighetsöverlåtelse som Åre kommun genomförde. Rättsfallet behandlar både 
kommunallagens regel om förbud att ge enskilda näringsidkare ekonomiskt stöd och EU-
rättens statsstödsregler. Bakgrunden till rättsfallet var att kommunfullmäktige i Åre beslutade 
att sälja mark till Konsum Jämtland för 2 miljoner kronor i oktober 2005. Beslutet togs med 

                                                 
172 RÅ 2010 ref. 119. 
173 Prop. 2009/10:196, s. 44 paragraferna har ändrats med hänsyn till Lissabonfördraget. 
174 RÅ 1980 Ab 482. Se även RÅ 1969 C 195 där klaganden påtalade att fastighet inte utannonserats till offentlig 
försäljning genom anbud. 
175 RÅ 1995 ref. 7 
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hänsyn till en flerårig plan- och beslutsprocess för att förflytta Konsum från stadskärnan. 
Beslutet överklagades av en kommunmedlem genom laglighetsprövning enligt KL kap. 10 
eftersom klaganden ansåg att det inte var en kommunal angelägenhet. Dessutom innefattade 
överlåtelsen otillåtet stöd till en enskild näringsidkare. Klaganden ansåg även att beslutet inte 
var förenligt med EU-rättens statsstödsregler. Det hade nämligen kommit till allmänhetens 
kännedom att ett konkurrerande bolag, Lidl, hade lämnat en intresseanmälan till kommunen 
och var där beredd att betala 6,6 miljoner kronor för marken som beslutet avsåg.  

I det berörda fallet ansåg förvaltningsrätten att Lidls intresseanmälan inkommit precis 
innan kommunfullmäktiges beslut fattades och skulle ses med beaktande av den fleråriga 
plan- och beslutsprocessen. Med hänsyn till det anförda fann förvaltingsrätten att Åre 
kommun inte hade gynnat Konsum. Något statligt stöd hade heller inte framkommit i 
transaktionen. Överklagandet avslogs därför av förvaltningsrätten.176 Kammarrätten fann 
däremot att försäljningen avtalades till ett pris som väsentligen understeg marknadsvärdet. 
Beslutet var därför inte förenligt med 2 kap. 8 § 2 st. KL eller EU-rättens bestämmelser om 
statligt stöd. 177  

Som grund till kammarrättens dom låg ett beslut av kommissionen. Där hade avgjorts om 
ett statligt stöd hade förekommit i den berörda försäljningen. Kommissionen ansåg att det 
verkade sannolikt att det pris som Konsum Jämtland erbjöd låg under marknadsvärdet och att 
offentliga medel således hade använts. Kommissionen beaktade även att detaljhandeln för 
livsmedel var av lokal eller regional karaktär, men eftersom stödåtgärden påverkade en 
utländsk konkurrents förutsättningar att etablera sig på den svenska marknaden hade en 
potentiell påverkan på handeln mellan medlemsländerna påträffas. Åtgärden utgjorde därför 
ett statligt stöd enligt FEUF art. 107.178 Kommissionen kom fram till att stödet inte var 
förenligt med den inre marknaden och krävde att det olagliga statsstödet skulle betalas 
tillbaka. Anledningen till beslutet var att Åre kommun indirekt hade förfördelat en konkurrent 
från en annan medlemsstat att etablera sig i kommunen. Stödmottagaren ingick i en koncern 
med verksamhet i en annan medlemsstat. Därmed kunde inte påverkan på samhandeln 
uteslutas.179 

Konsum Jämtland överklagade kommissionens beslut till tribunalen. Tribunalen fann där 
att Konsum hade lämnat konkreta uppgifter som visade att transaktionen utgjorde del av en 
större uppgörelse och planprocess i kommunen. Kommissionen gjorde en oriktig bedömning 
när den fann att Lidls bud var direkt jämförbart med försäljningspriset, utan att hänsyn togs 
till detaljplanbestämmelserna. Tribunalen ogiltigförklarade därför kommissionens beslut.180 

I ett annat rättsfall åberopades av klaganden att både ett stöd till en enskild näringsidkare 
förekom i strid med KL och statligt stöd i samband med försäljning av en kommunal 
fastighet.  I rättsfallet hade Kristinehamn kommun i den berörda försäljningen utsett en 
konsult för att upprusta en campingplats, vilken senare skulle säljas för ca 9,8 miljoner 
                                                 
176 Länsrätten i Jämtlands län den 24 maj 2006 mål nr 791-05. 
177 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06.     
178 Se kommissionens beslut av den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som Sverige 
har genomfört till förmån för Konsum Jämtland ekonomisk förening, p. 58-61, 70 och 78. 
179 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06. Se även Se kommissionens beslut av 
den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som Sverige har genomfört till förmån för 
Konsum Jämtland ekonomisk förening, p. 58-61, 70 och 78.  
180 Se mål T-244/08 Konsum mot kommissionen, p. 48, 58-59, 72 och 75-76. 
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kronor. Efter kommunfullmäktiges beslut sålde kommunen campingplatsen till personen som 
varit konsult åt kommunen för ca 4,8 miljoner kronor. En värdering av campingens 
marknadsvärde gjordes av en oberoende värderingsman efter upprustningen som gjordes av 
campingen. Enligt förvaltningsrätten uppfyllde värderingen de krav som kunde ställas på en 
oberoende värderingsman. Beslutet utgjorde inte ett gynnande av en enskild näringsidkare 
eller statsstöd. Förvaltningsrätten fann att det var viktigt för kommunen att få en köpare som 
med förmåga kunde bedriva en lönsam campingverksamhet som genererade intäkter och 
arbetstillfällen. Med hänsyn till det anförda avslog förvaltningsrätten överklagandet.181 Även 
kammarrätten fann att den oberoende expertvärderingen som gjordes uppfyllde de krav som 
kunde ställas. Detaljplanen för det berörda området hade innan expertvärderingen angetts som 
användning för campingändamål. Därmed ansågs värderingen med utgångspunkt i att området 
utgjorde en camping som relevant. Kammarrätten ansåg att det inte var visat att kommunens 
beslut stred mot 2 kap. 8 § KL eller EU-rättens statsstödsregler.182 

Att en oberoende expertvärdering eller villkorslöst anbudsförfarande inte gjorts före ett 
beslut om försäljning innebär i sig inte att en fastighetsförsäljning är olaglig, såsom förekom 
när Årjäng kommun gjorde en bytesaffär med fastigheter. Det framgick inte i rättsfallet att 
kommunen avsåg att genomföra bytesaffären till underpris genom att ge motparten ett 
ekonomiskt stöd. Bytesaffären föregicks inte av någon oberoende expertvärdering eller 
villkorslöst anbudsförfarande. Kort tid efter bytesaffären bestämde kommunen att göra 
oberoende expertvärderingar. Det medförde heller inte i det berörda målet att kommunen 
planerade att lämna en stödåtgärd till en enskild person eller att den i sig innefattade något 
sådant statligt stöd enligt EU:s statsstödsregler.183 

Kommunallagens förhållande till EU:s statsstödsregler har behandlats av HFD. I rättsfallet 
hade Karlskrona kommun beslutat att sälja en fastighet till ett bolag och hänvisade 
försäljningspriset till en egen genomförd undersökning av mark i kommunen. Två dagar innan 
kommunfullmäktige hade tagit beslutet om försäljning inkom ett konkurrerande bolag med ett 
högre bud. Fastighetsöverlåtelsen föregicks inte heller här av ett villkorslöst anbudsförfarande 
eller en oberoende expertvärdering. HFD ansåg att fastigheten saknade en oberoende 
expertvärdering om dess marknadsvärde vilket innebar ett individuellt inriktat stöd enligt 
kommunallagen. Kommunens skäl till att inte godta ett högre bud hörde samman med att det 
konkurrerande budet inte var förenligt med detaljplanens restriktioner för fastigheten. Att ett 
civilrättsligt bindande avtal hade slutits mellan kommunen och köparen var inte ett skäl att 
godta försäljningen. Vid denna bedömning saknade HFD anledning att pröva frågan om 
beslutet även inneburit ett underlåtande av anmälningsskyldigheten, enligt lagen om 
tillämpningen av Europeiska gemenskapens statsstödsregler 6 §, eftersom stödet stred mot 2 
kap. 8 § KL.184 

Vikten av att anmäla statsstöd till kommissionen innan en kommunal försäljning av 
fastighet har behandlats av kommissionen i ett annat beslut där Sverige varit part. I ärendet 
fann kommissionen att Sverige brutit mot EU-rättens anmälningsskyldighet vid utgivning av 

                                                 
181 Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 24 februari 2011 mål nr 4814-10. 
182 Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2012 mål nr 2153-11. Kammarrättens dom är överklagad till 
HFD. 
183 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
184 RÅ 2010 ref. 119. 
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statligt stöd. Enligt klaganden hade Vänersborgs kommun sålt kommunal egendom under 
marknadspris till Hammar Nordic. Kommissionen konstaterade att försäljningen inte 
genomfördes enligt ett villkorslöst anbudsförfarande eller oberoende expertvärdering. I det 
fallet ankom det på företaget att visa att stödåtgärden var av sådan beskaffenhet att den inte 
påverkade konkurrensen.   

Beträffande samhandelskriteriet uttalade kommissionen att det inte var beroende av om en 
stödmottagare var verksam på internationell eller på nationell nivå. Det avgörande var istället 
om de varor och tjänster som stödmottagaren bedriver handel med är eller skulle kunna vara 
föremål för handel på den inre marknaden.185 Kommissionen fann att samhandelskriteriet var 
uppfyllt eftersom fastighetstjänster och tjänster i samband med fastigheter är en företeelse för 
handel på den inre marknaden. Kommissionen ansåg i det här fallet att Hammar Nordic var 
verksam på lokal nivå men på en marknad där påverkan på samhandeln i alla fall inte kunde 
uteslutas. Den berörda fastigheten såldes till ett pris som låg under marknadsvärdet, vilket en 
privat marknadsinvesterare186 troligen inte skulle acceptera. Därmed fick företaget ett statligt 
stöd av kommunen. Alla villkor för statligt stöd i FEUF art. 107.1 var uppfyllda och dessutom 
olaglig eftersom stödåtgärden inte hade anmälts till kommissionen.187  

Syftet med försäljningen från kommunens sida var att hålla igång företagets verksamhet 
och trygga sysselsättningen. Kommunen låg inte i ett stödområde där regionalstöd 
berättigades.188 Stödåtgärden beräknades till 14,5 miljoner kronor som Sverige i strid med 
FEUF art. 108.3189 olagligen gav till Hammar Nordic genom att sälja en kommunal fastighet.  
Kommunens beslut att sälja fastigheten i det berörda fallet bedömdes därför som oförenligt 
med den inre marknaden.190  

4.4 Sammanfattande slutsatser 
Frågan om offentliga stödåtgärder förekommit vid försäljning av kommunala fastigheter har 
prövats i ett antal rättsfall genom laglighetsprövning. Huruvida EU:s statsstödsregler 
samtidigt gjorts tillämpliga i dessa rättsfall tycks variera.191  

På statsstödrättens område är lagen om tillämpningen av Europeiska unionens 
statsstödsregler (1994:1845) relevant. En viktig del som den lagen stipulerar är att kommuner 
har en skyldighet att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer om alla stödåtgärder som planeras och som kan bli föremål för prövning enligt 6 
§. Det inbegriper att notifieringsskyldigheten äger endast tillämplighet när åtgärder betraktas 
som statligt stöd. HFD har i ett rättsfall uttalat om statligt stöd inte förekommer vid en 

                                                 
185 Se mål T-55/99 (CETM), p. 86. 
186 Läs förklaringen om det i avsnitt 2.1. 
187 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 32-33, 35-36, 41, 50 
och 53. 
188 Meddelande från kommissionen – Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och 
omstrukturering av företag i svårigheter EUT C 244, 1.10.2004, s. 2. 
189 Läs mer om innebörden i avsnitt 2.4. 
190 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 32-33, 35-36 och 50. 
191 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2012 mål nr 2153-11 och Kammarrätten i Sundsvall den 
9 april 2008 mål nr 1715-06.     
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fastighetsöverlåtelse finns det heller inte någon notifieringsskyldighet.192 Enligt lagens 7 § får 
regeringen upphäva kommunala beslut, om kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft 
eller EU-domstolen funnit att statsstödet står i strid med FEUF art. 107. 

Kommissionen har även låtit utarbeta en allmän vägledning till medlemsländerna 
beträffande försäljning av mark och byggnader som ägs av det allmänna vilket 
medlemsländerna bör följa.193 Bakgrunden till meddelandet är att kommissionen i flera fall 
har undersökt om försäljning av mark och byggnader medfört statligt stöd. Vägledningen har 
som syfte tydliggöra kommissionens allmänna uppfattning beträffande statligt stöd vid 
överlåtelser av mark och byggnader. Målet har varit att minska antalet ärenden som måste 
utredas. 

I meddelandet uttrycks att vid en kommunal fastighetsöverlåtelse anses 
fastighetsförsäljningen som lämplig när den sker till sitt marknadspris. Med marknadspris 
avses ett offentliggjort, öppet och villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda 
anbudet vinner.194 Om en myndighet inte gör en överlåtelse genom villkorslöst 
anbudsförfarande, bör en oberoende värdering göras av en eller fler oberoende 
värderingsmän. Ett sådant förfarande kallas för överlåtelse genom oberoende expertvärdering.  
Marknadspriset bestäms av värderingsmannen vilket inbegriper det lägsta priset till 
försäljning utan att ett statligt stöd är för handen. En värderingsman har en lämplig examen 
eller motsvarande akademisk utbildning för uppgiften.  

I kommissionens meddelande uttrycks vidare att ett medlemsland ska anmäla till 
kommissionen om en fastighetsöverlåtelse förekommit utan villkorslöst anbudsförfarande 
eller skett under marknadsmässigt pris som bestämts av de oberoende värderingsmännen. 
Kommissionen kan då utreda om ett statligt stöd har påträffats. Om det påträffas görs en 
bedömning om dess förenlighet med inre marknaden.195 

I en dom från kammarrätten baserades domskälen på ett beslut från kommissionen. 
Kommissionen kom i beslutet fram till att Åre kommuns fastighetsförsäljning utgjorde ett 
statligt stöd. Kammarrätten fann därför att Åre kommuns beslut inte var förenligt med EU-
rättens regler om statligt stöd eller med 2 kap. 8 § 2 st. KL. 196 

Frågan om en oberoende expertvärdering uppfyllde de krav som kunde ställas togs upp till 
prövning när Kristinehamns kommun beslutade att sälja en campinganläggning. Detaljplanen 
för området hade innan expertvärderingen meddelats som användning för campingändamål. 
Därmed ansåg kammarrätten att värderingen, med utgångspunkt för att området utgjorde en 
camping, som relevant vid tillfället. Kammarrätten ansåg heller inte att det var visat att 
beslutet stred mot 2 kap. 8 § KL eller EU-rättens statsstödsregler.197 

HFD har uttalat att när en oberoende expertvärdering inte gjorts före ett beslut om en 
fastighetsöverlåtelse innebär det i sig inte att en fastighetsförsäljning är olaglig. 198 
                                                 
192 RÅ 2010 ref. 119. 
193 Se kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader (EGT C 209, 10.07.1997). Märk att det vid statlig försäljning finns en förordning om överlåtelse av 
statens fasta egendom m.m. Se Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. 
194 kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader, 
EGT C 209, 10.07.1997, s.1. 
195 EGT C 209, 10.07.1997 , s. 3. 
196 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06.     
197 Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2012 mål nr 2153-11. 
198 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
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Frågan om ett kommunalt beslut om försäljning av en fastighet innebar ett individuellt 
inriktat stöd enligt KL och dess förhållande till EU:s statsstödsregler har behandlats av HFD. 
Karlskrona kommun hade beslutat att sälja en fastighet till ett bolag och hänvisade 
försäljningspriset till en egen genomförd undersökning av priset. I rättsfallet fann HFD att det 
inte fanns anledning att pröva frågan om beslutet innebar ett underlåtande av 
anmälningsskyldigheten, enligt 6 § lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapens 
statsstödsregler eftersom det var ett otillbörligt gynnande enligt 2 kap. 8 § KL.199 

Betydelsen av att anmäla statsstöd till kommissionen tydliggjorts i en annan 
fastighetsöverlåtelse där Sverige varit part. Kommissionen ansåg i det fallet att företaget i 
ärendet var verksam på lokal nivå men att det verkade på en marknad där påverkan på 
handeln i alla fall inte kunde uteslutas. Fastigheten som var föremål för försäljning hade ett 
pris som låg under marknadsvärdet, vilket en privat marknadsinvesterare200 troligen inte 
skulle acceptera. Därmed fick företaget ett olagligt statligt stöd av kommunen.201 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 RÅ 2010 ref. 119. 
200 Läs förklaringen om det i 4.1. 
201 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB. 
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5. Konstellationen mellan kommunallagen och stadsstödsreglerna 
5.1 Inledning 
I den fortsatta framställningen är avsikten att beskriva svensk rätt vid kommunal 
fastighetsförsäljning och dess förhållande till EU-rättens statsstödsregler. Som tidigare har 
framhållits tycks statsstödsreglerna ha fått stor uppmärksamhet i Sverige i samband med 
fastighetsöverlåtelser.202 En svårighet i dessa fall kan vara att tolka när EU-rättens rekvisit för 
statligt stöd är uppfyllt enligt FEUF art. 107.1 i en fastighetsöverlåtelse. Det kan dels göra 
frågan aktuell om ett enskilt inriktat stöd föreligger i strid med kommunallagen, och dels kan 
en sådan åtgärd som kommunerna inte anser vara en stödåtgärd emellertid aktualisera EU:s 
statsstödsregler. 

Dessutom bör ytterligare utredas den offentligrättsliga aspekten när en kommun är att anse 
som en civilrättslig avtalspart, med hänsyn till att redogöra för vilka begränsningar en 
kommun har i sin avtalsfrihet i sådana sammanhang.  

EU-rätten har bl.a. regler som förbjuder statligt stöd men också rekommendationer som 
medlemsländerna bör följa för att undvika statligt stöd vid fastighetsöverlåtseler. Först 
behandlas allmänt om kommunallagens förhållande till EU:s statsstödsregler(5.2). Sedan 
behandlas om det finns skillnader i restriktiv bemärkelse mellan kommunallagen och EU-
rätten(5.3) eller om det går att går att konstatera att de i huvudsak överensstämmer i fråga om 
offentliga stödåtgärder. Vidare behandlas också om svensk rätt är förenlig med EU-rätten vid 
en kommunal fastighetsöverlåtelse (5.4). Eftersom kommunala fastighetsöverlåtelser varit 
föremål för laglighetsprövning i flera rättsfall är det av vikt att se efter vad som har varit skäl 
för att EU-rättens statsstödregler gjorts aktuella i dessa fall. Till sist kommer översiktligt 
återges statsstödsutredningsförslag på nya regler kring statligt stöd i svensk rätt(5.4.1).  

5.2 Kommunallagens förhållande till EU:s statsstödsregler 
Som tidigare har framhållits har ett rättsfall som involverar Åre kommun fått stor 
uppmärksamhet beträffande statligt stöd. Åre kommuns beslut om fastighetsförsäljning 
överklagades genom laglighetsprövning. Denna lokala stödåtgärd omfattades av EU:s 
statsstödsregler och kammarrätten kopplade samman statsstödsrätten och den kommunala 
besvärsprövningen, dvs. laglighetsprövningen.203 Där fann kammarrätten att försäljningen av 
fastigheten avtalades till ett pris som väsentligen understeg marknadsvärdet. 
Kommunfullmäktiges beslut var inte förenligt med kommunallagens förbud att ge enskilda 
ekonomiskt stöd enligt 2 kap. 8 § 2 st. KL. En annan anledning till kammarrättens dom låg i 
ett beslut av kommissionen.204 Kommissionen bedömde att fastighetsförsäljningen hade en 
potentiell påverkan på handeln mellan medlemsländerna eftersom en utländsk aktörs 
förutsättningar att etablera sig i kommunen hade påverkats. Förvaltningsrätten prövade 
lagligheten av beslutet innan kommissionen kommit fram till sitt beslut. Förvaltningsrätten 
fann att försäljningen inte varken utgjorde ett kommunalt eller statligt stöd och tog hänsyn till 
att försäljningen ingick i en flerårig plan- och beslutsprocess. 

                                                 
202 Indén (2011), s. 30. 
203 Bernitz (2008), Förbjudet statsstöd till konsum i Åre: Avgöranden av EU-kommissionen och svensk 
kammarrätt, Ert, s. 719. Bernitz framhåller här att en kammarrätts dom naturligtvis inte är prejudicerande men 
anser ändå att den motiverade utgången i Årefallet är riktningsvisande och belyser statsstödsrättens funktion. 
204 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06.     
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När fallet sedan prövades av Tribunalen fann den att transaktionen utgjorde en del av en 
större planprocess i kommunen. Tribunalen menade att kommissionen inte gjorde en korrekt 
bedömning när den fann att Åre kommun skulle beakta ett konkurrerande anbud på 
fastigheten, utan att hänsyn togs till detaljplanbestämmelserna. Kommissionens beslut 
ogiltigförklarades därmed av Tribunalen. 205  

Årefallet belyser väl hur omfattande samhandelskriteriet är gällande statligt stöd. Här 
träffades EU:s statsstödsregler en liten kommuns agerande för detaljhandeln. En sådan 
transaktion kan vid en första anblick tyckas vara ett regionalt eller lokalt intresse. Därutöver 
utgjorde stödåtgärden ett ganska litet belopp, 4,6 miljoner kronor i fråga om statligt stöd.206 
Det är viktigt att framhålla att belopp under 200 000 euro under en treårsperiod undantas från 
EU:s statsstödsregler.207 Stödbeloppet i fallet med Åre kommun var utan tvivel över denna 
summa.208 

Fallet med Åre kommun klargör också att det i EU-rätten åligger en stat eller en kommun 
att visa att försäljningen inte gjorts under ett marknadsmässigt pris utan motsvarar vad en 
privat investerare är beredd att betala.209 När fastighetsöverlåtelse inte föregås av ett 
villkortslöst anbudsförfarande krävs det normalt att en oberoende expertvärdering görs.210 Det 
var på just den punkten som Åre kommun gjorde fel. En annan detalj i rättsfallet var att 
kammarrätten vid tillämpning av kommunallagen ålade en liknande bevisbörda på Åre 
kommun att visa att synnerliga skäl förelåg för att styrka stödåtgärden till Konsum. Vanligen 
ankommer bevisbördan på klaganden vid kommunal försäljning att visa den otillåtna 
stödåtgärden vid laglighetsprövningen.211  

En annan tänkvärd koppling som kammarrätten gjorde var att beslutet även skulle 
upphävas för att det stred mot EU:s statsstödregler. EU:s statsstödsregler är också svensk lag 
och kammarrätten fann därför att beslutet även skulle upphävas på den grunden, dvs. att det 
stred mot svensk lag enligt 10 kap. 8 § p. 4 KL. Kammarrätten uttryckte m.a.o. en koppling 
mellan EU:s statsstödregler och kommunallagen.212 

Bestämmelsen om anmälningsskyldighet i FEUF art. 108.3 har direkt effekt men det var 
inget som kammarrätten berörde i rättsfallet.213  Om en stödåtgärd utgör ett olovligt statsstöd 
enligt FEUF art. 107.1 och det dessutom inte har anmälts är stödet otillåtet. Det kan då bli 
föremål för prövning hos förvaltningsdomstol. Domstolarna i medlemsstaterna får därför inte 
förbise oanmälda stöd som aktualiserar FEUF art. 107 utan är skyldiga att försäkra sig om att 
anmälningsskyldigheten upprätthålls.214 

                                                 
205 Se mål T-244/08 Konsum mot kommissionen, p. 48,58-59, 72 och 75-76. 
206 Bernitz (2008), s. 722. I detta sammanhang anser Bernitz det statliga stödet som litet. 
207 Kommissionens förordning nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 
i fördraget på stöd av mindre betydelse, p. 8. Det är enligt kommissionens erfarenhet som ett belopp under 
200 000 euro inte påverkar handeln mellan medlemsländerna och snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen. 
208 Se not 208. 
209 Se under avsnitt 2.2 om en privat investerares beteende på en konkurrensutsatt marknad. 
210 Se under avsnitt 4.2 och 4.2.1 
211 Bernitz (2008), s. 723.  Se t.ex. Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
212 Bernitz (2008), s. 723. 
213 Se mer om bestämmelsens direkta effekt under avsnitt. 2.4. 
214 Bernitz (2008), s. 723. Bernitz anser att kammarrättens bedömning är korrekt men kortfattad. Se vidare för 
bestämmelsen FEUF art. 108.3 dvs. direkt effekt mål 120/73 GmbH mot Tyskland, p. 8. 
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HFD har tagit upp frågan gällande en fastighetsförsäljning mellan Karlskrona kommun och 
NCC, vilken blev föremål för laglighetsprövning. KL:s förhållande till EU:s statsstödsregler 
gjordes i fallet aktuellt. I rättsfallet ansåg HFD att kommunen inte hade synnerliga skäl att 
godta en stödåtgärd till företaget. HFD framhöll att i mål om laglighetsprövning ankommer 
det i första hand på klaganden att visa att kommunens beslut inte är i enlighet med lagen. 
Kommunen måste emellertid ha ett visst ansvar för utredningen och, beroende på typen av 
beslut, kunna redovisa underlaget för sitt beslut. Försäljningen föregicks inte av ett 
villkorslöst anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering. Enligt HFD ansågs därför 
fastighetsförsäljningen som ett individuellt inriktat stöd, särskilt med beaktande av att det 
konkurrerande budet uteslöts och frånvaron av en oberoende expertvärdering. Det gjordes 
heller inte gällande att det förelåg synnerliga skäl för att ändå godta det kommunala stödet. 
Beslutet stred därför mot 2 kap. 8 § KL. HFD hade därför inte anledning att pröva om beslutet 
stred mot anmälningsskyldigheten enligt 6 § lagen om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapens statsstödsregler eftersom stödet stred mot KL.215 

HFD betonade också i ett annat mål när Årjäng kommun genomförde en kommunal 
fastighetsförsäljning att vid laglighetsprövning ankommer det klaganden att i princip visa att 
det föreligger omständigheter som kan upphäva ett kommunalt beslut enligt 10 kap. 8 § KL. 
Det framgick inte att Årjäng kommun avsåg att genomföra bytesaffären till underpris och 
därmed ge motparten ett kommunalt stöd. Bytesaffären föregicks heller inte av en oberoende 
expertvärdering eller villkorslöst anbudsförfarande. Årjäng kommun hade inte anmält beslutet 
att genomföra bytesaffären till regeringen enligt lagen om tillämpningen av Europeiska 
gemenskapens statsstödsregler 6 §.  

Årjäng kommuns ståndpunkt var aldrig att bytesaffären skulle innebära ekonomiskt stöd 
till motparten. HFD godtog det påståendet delvis för att Årjäng kommun efter bytesaffären 
genomförde en oberoende expertvärdering av fastigheterna. Med hänvisning till vad 
klaganden åberopade framgick inte att Årjäng kommun planerat att genom transaktionen 
lämna ett stöd till motparten eller att transaktionen i sig innebar ett sådant stöd. Det fanns 
därför inget hinder för kommunen att agera på detta sätt. HFD avslog därför överklagandet.216  

Vikten av att anmäla statsstöd till kommissionen innan en kommunal försäljning av 
fastigheteter har behandlats av kommissionen i ett annat beslut där Sverige varit part. Precis 
som i Årefallet var stödmottagaren verksam på lokal nivå men arbetade på en marknad där 
snedvridning av konkurrensen inte kunde uteslutas. Vänersborg sålde en fastighet till ett pris 
som låg under marknadsvärdet, vilket en privat aktör troligen inte skulle acceptera. 
Kommissionen konstaterade att fastighetsförsäljningen inte genomfördes enligt ett villkorslöst 
anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering.  I fallet ankom det på stödmottagaren 
att visa att stödåtgärden inte var olaglig. Kommissionen bedömde att alla villkor för statligt 
stöd i FEUF art. 107.1 var uppfyllda och stödåtgärden var dessutom olaglig eftersom den inte 
hade anmälts kommissionen.217  

                                                 
215 RÅ 2010 ref. 119. 
216 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
217 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 32-33, 35-36, 50 och 
53. 
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5.3 Kommunala stöd och statsstöd 
Med anledning av medlemskapet i EU har Sverige en skyldighet att anpassa sina regler för 
offentliga stödåtgärder till EU:s regler om statsstöd. Att döma av FEUF art. 107 gäller enligt 
huvudregeln att en offentlig stödåtgärd är förbjudet i den mån det snedvrider eller hotar 
snedvrida konkurrensen. Ett rekvisit som måste vara för handen är påverkan/potentiell 
påverkan på handeln mellan medlemsstaterna. Med andra ord måste samhandelskriteriet vara 
uppfyllt.218 Med tanke på FEUF art 107 och dess ordalydelse finns flera undantag från denna 
huvudregel.219 

Det bör också konstateras att kommunala stöd i enlighet med kommunallagen endast får 
genomföras i undantagsfall.220  Därmed borde kommunala stödåtgärder i glesbygdskommuner 
knappast omfatta något otillåtet, om ändamålet med stödåtgärden är att undvika en 
nedläggning av en bensinstation eller hotell- och restaurangverksamhet.221 I och 
medlemskapet i EU finns det två olika överprövningssystem, dvs. laglighetsprövning enligt 
kommunallagen och anmälningsskyldigheten enligt FEUF art. 108. De två olika 
överprövningssystemen har olika ändamål. Laglighetsprövning begränsar 
överprövningsmöjligheten åt enbart kommunmedlemmarna enligt 10 kap. 1 § KL och syftar 
således att erhålla kommunmedlemmarna en slags kontrollfunktion. Vad det gäller EU:s 
statsstödsregler och dess överprövningsmöjligheter tar de sikte på medlemstaterna. 

Angående regleringen kring en kommunernas förutsättningar för stödåtgärder kan EU:s 
regler om statligt anses som frikostigare, åtminstone att döma av ordalydelsen i FEUF art. 
107.2-3. Det tycks vara så att EU:s statsstödsregler i sig skulle kunna ge tillstånd till 
stödåtgärder vilket skulle vara strida mot KL. Skälet till det är den kraftiga begränsningen 
enligt 2 kap. 8 § KL som enbart tillåter kommunalt stöd om ”synnerliga skäl” är uppfyllt. Till 
detta tillämpas lagrummet även restriktivt.222 Kommunallagens regel i 2 kap. 8 § som fordrar 
att synnerliga skäl är uppfyllt kan det te sig som en betydligt restriktivare bestämmelse i 
jämförelse med FEUF art. 107.2-3 som medger ett flertal klara undantag. 

En annan skillnad mellan de olika regelverken är att det vid tillämpningen av EU:s 
statsstödsregler finns en minimiförordning att beakta. En medlemsstat kan med beaktande av 
minimiförordningen ge stödåtgärder till företag utan att FEUF art. 107.1 äger tillämplighet 
under förutsättning att värdet av stödåtgärden underskrider 200 000 euro under en 
treårsperiod. Ett undantag från statsstödreglerna med beaktande minimiförordningen kräver 
att stödet är transparent, vilket betyder att storleken på stödet ska kunna bestämmas innan det 
utbetalas.223 
Det i sig medger inte att stöd av mindre värden helt kan undantas från statsstödsreglernas 
tillämpningsområde. Att ett mindre statsstöd inte påstås påverka handeln mellan 
medlemsstaterna behöver alltså inte undanta det från statsstödsreglernas tillämpningsområde. 
EU-domstolens inställning är inte att statsstöd måste utgöras av ett visst belopp, utan dess 
inställning är att också små stöd kan påverka konkurrensen men i mindre utsträckning. Till 

                                                 
218 Se mer om samhandelskriteriet i avsnitt 2.3. 
219 Dessa undantag har tidigare berörts i inledningen till kap. 2. 
220 Se mer om undantagen i kap. 3.4. 
221 Riberdahl (1994), s.166 ff. 
222 Se not 223. 
223  Kommissionens förordning nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 
88 i fördraget  på stöd av mindre betydelse, p. 8. 
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skillnad från EU-domstolen är kommissionens uppfattning att alla statsstöd inte påverkar 
konkurrensen eller samhandeln.224  

5.4 Återkrav av kommunala stöd och rättsmedel 
Regleringen om återkrav av kommunala stöd kan vara komplicerad i svensk rätt när ett 
ekonomiskt stöd strider mot EU:s statsstödsregler. Återkrav av kommunala stöd regleras 
delvis i 7 § lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845). 
Lagen ska syfta till att Sverige lever upp till sina skyldigheter som en följd av medlemskapet i 
EU.225  

Regeringen har enligt 7 § möjlighet att upphäva ett beslut om kommunalt stöd. Enligt 
paragrafens första stycke kan regeringen upphäva ett kommunalt beslut om stöd när 
kommissionen fattat ett beslut som vunnit laga kraft eller EU-domstolen funnit att det 
kommunala stödet strider mot FEUF art. 107. Det andra stycket reglerar återkrav av ett 
kommunalt stöd, dvs. hur en rättelse av en verkställighet ska ske och hänvisar till att 10 kap. 
15 § KL ska tillämpas.226 Förarbetena till den äldre lagen som delvis reglerade tillämpningen 
av Europeiska unionens statsstödsregler uttryckte att återkrav beträffande kommunala stöd får 
lösas genom sedvanlig tillämpning av offentligrättsliga och civilrättsliga regler.227 

Lagstiftaren bestämde därför att låta återgångregeln i 10 kap. 15 § KL bli tillämplig i 
förhållande till EU:s regler om statligt stöd. Enligt återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL ska det 
kommunala organet som tagit beslutet om kommunalt stöd, vilket i ett senare skede upphävs, 
rätta beslutet i den utsträckning det är möjligt. Denna regel överfördes direkt utan ändringar 
från 1977 års kommunallag. Där framgick att det bör ankomma på kommunstyrelsen att till 
buds stående medel bringa verkställigheten till återgång. Verkställighet i form av 
rättshandlingar bör bringas som ogiltighetsgrund. Ibland kan ett återgångsförfarande vara 
omöjligt att genomföra. Exempelvis när det kommunala stödet inbegripit utbetalningar kan 
återkravet upphävas på civilrättsliga grunder. Återbetalningsförmågan kan i vissa vara 
utesluten pga. bristande betalningsförmåga. Framstår betalningsförmågan som omöjlig även 
på längre sikt måste kommunalstyrelsen ha rätt att avskriva ärendet.228 

En svårighet är att det saknas bestämmelser hur ett beslut som fått civilrättslig verkan men 
ännu inte genomförts ska hanteras. Det betyder att det avtal som ingås mellan en kommun och 
en enskild kan vara civilrättsligt bindande trots att det kommunala beslutet har upphävts av 
domstol. En sådan situation kan föreligga då motparten varit i god tro beträffande de 
omständigheter som gjorde att det kommunala beslutet upphävdes.229 

10 kap. 15 § KL är konstruerad så att den ska kunna tillämpas i samband med 
laglighetsprövning. Det rör sig således om beslut som överklagats innan de vunnit laga kraft 
och prövas av allmän förvaltningsdomstol. Tidsfristen är tre veckor vid överklagan genom 
laglighetsprövning och bör inte sällan ha utgått innan ett eventuellt kommunalt stöd kommer 
till kommissionens vetskap. Det finns inte några nationella bestämmelser som ändrar 
gynnande kommunala beslut efter att besluten vunnit laga kraft. HFD har i ett rättsfall prövat 

                                                 
224 Indén (2011), s. 48 ff. 
225 Prop. 1991/92:170, s. 157. 
226 Indén (2011), s. 126 ff. 
227 Prop. 1991/92:170, s. 157. 
228 Prop. 1975/76:187, s. 559. 
229 Indén (2011), s. 128. 
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om en fastighetsförsäljning blev föremål för statligt stöd enligt EU:s statsstödsregler vid en 
laglighetsprövning. En överträdelse av EU:s statsstödsregler är grund för ogiltighetsförklaring 
av ett kommunalt beslut vid laglighetsprövning.230 

För att bringa klarhet i om ett kommunalt stöd kan återkrävas enligt kommunallagen måste 
de svårigheter som kan uppstå till följd av en civilrättslig bundenhet beaktas. Synen på när 
bundenhet föreligger kan skilja sig beroende på om utgångspunkten är kommunalrättsliga 
eller avtalsrättsliga bestämmelser.231 Därför behöver karaktären av ett kommunal stöd 
konstateras, dvs. om stödet utgör en offentligrättslig åtgärd eller om det innehåller 
civilrättsliga inslag.232  

När ett kommunalt stöd innefattar t.ex. överkompensation, kan stödåtgärden klassas som 
civilrättslig. Det betyder att stödmottagarens onda eller goda tro kan bli utslagsgivande vid 
tillämpningen av 10 kap. 15 § KL.233  Sådant kan vara fallet om det finns svårigheter i att 
förutse det ekonomiska värdet av ett kommunalt stöd eller om stödmottagaren inte på förhand 
kan se om stödet riskerar snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det bör då med 
hänsyn till nationell tillämpning av 10 kap. 15 § KL ställas lägre krav på stödmottagaren 
eftersom denne näppeligen kan förutse om stödet aktualiserar bestämmelsen i FEUF art. 107. 
Mycket tyder på att motparten i avtalet ska kunna lita på att kommunen agerar i enlighet med 
gällande rätt. Det kan då förstås som att ond tro inte föreligger.234 

En annan svårighet är att reglerna om återkrav av kommunala stöd fordrar att regeringen 
fattar beslut ett sådant beslut. Det kan antingen ske efter att kommissionen genom beslut som 
vunnit laga kraft eller att EU-domstolen funnit att det kommunala stödet strider mot EU:s 
statsstödsregler. Det finns inte några andra möjligheter för regeringen att besluta om återkrav i 
andra fall än 7 § lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler 
(1994:1845).235 Det kan därför uppkomma problem när regeln om återkrav i kommunallagen 
ska tillämpas i förhållande till EU:s statsstödsregler.236  

Enligt paragrafen förutsätts som sagt att regeringen tar ställning vid varje beslut om 
återkrav. De svenska domstolarna har inga nationella bestämmelser att fatta beslut om 
återkrav innan det kommunala stödet har utretts av kommissionen eller EU-domstolen. Därför 
kan inte de svenska bestämmelserna ge genomförandeförbudet full effekt.237    

                                                 
230 Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. Talan mot olagligt statligt stöd kan 
föras genom laglighetsprövning under förutsättning att klaganden är kommunmedlem och att det finns ett 
kommunalt beslut som kan överklagas med laglighetsprövning. Se Norderfeldt (2011), Enskildas möjligheter att 
agera mot statligt stöd, Ert, s. 50. 
231 Madell (1998), Tidpunkt för kommuns bundenhet vid fastighetsöverlåtelse, JT, s. 649 ff. Madell betonar att 
en kommun blir bunden i sådana fall när fullmäktige har tagit ett beslut om överlåtelse räknas från dagen för 
avtalets undertecknande, under förutsättning att beslutet inte upphävs vid en laglighetsprövning. 
232 Att märka här är att Indén framhåller att något allmänt resultat av en sådan åtgärd kan inte urskiljas, utan 
varje kommunalt stöd måste bedömas individuellt. Indén (2011), s. 128. 
233 Madell (2000), Avtal mellan kommuner och enskilda: Avtalsslut och rättsverkningar, Norstedts juridik, s. 97 
ff. Se även Madell (1998), Tidpunkt för kommuns bundenhet vid fastighetsöverlåtelse, JT, s. 649 ff. 
234 Indén (2005), Kan man ta tillbaka det man redan låtit någon få? Svenska regler om återkrav av kommunalt 
stöd som strider mot EG-rätten, FT, s. 440. 
235 Som tidigare har berörts kan en svensk domstol indirekt komma att pröva delar av EU-rättens statsstödsregler 
men egentligen har kommissionen exklusiv kompetens på området. Indén (2011), EU:s statsstödsrätt: En 
introduktion, Iustus förlag, Uppsala, s. 128. 
236 Indén (2005), s.439. 
237 Indén (2011), s. 130. 
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Sverige som medlem i EU är förpliktigad att ge EU-rätten full genomslagskraft. En 
svårighet kan uppkomma vid återkrav av olovligt utbetalda statsstöd. Bland annat det 
faktumet att svensk rätt inte räknar med att återkrav av kommunalt stöd verkställs i vissa 
situationer hindrar inte att återkrav ändå ska fullföljas enligt EU-rätten.  

EU-domstolen har uttalat238 att en medlemsstat som gett ett statligt stöd utan att anmäla 
stödåtgärden innan till kommissionen enligt FEUF art. 108 inte kunde ta ifrån sig 
skyldigheten att återkräva stödåtgärden med hänvisning till nationell lag. Om EU-domstolen 
hade medgett ett sådant skäl hade den berövat FEUF art. 107 och 108 sina verkningar 
eftersom medlemsländerna därigenom skulle kunna hindra kommissionens beslut på 
statsstödens område. Vissa möjligheter till undantag från återkravsmöjligheten kan 
förekomma om lång tid har passerat innan kommissionen tagit beslut om en stödåtgärd.239 

Med anledning av utfallet i målet är möjligheterna att åsidosätta verkställigheten av ett 
återkrav enligt gällande EU-rätt mycket begränsade. Det kan därför konstateras att det 
föreligger en konflikt mellan EU-rättens krav på att varje medlemsstat ska tillhandahålla 
tillräckligt effektiva rättsmedel för att ge EU-rätten full genomslagskraft på området och 
svensk rätt.240 De svenska reglerna om återkrav av statligt stöd är inte tillräckligt effektiva för 
att klara de åtaganden som EU-rätten uttrycker. Det var bland annat därför som regeringen 
tillsatte en särskild utredare med uppdrag att undersöka förändringar i de svenska 
genomförandereglerna på statsstödsområdet. Där föreslås en regel med syfte att åstadkomma 
att mottagare av olagligt statligt stöd inte kan motsätta sig ett återkrav eller kräva att ett sådant 
stöd genomförs genom att åberopa svenska bestämmelser om civilrättsligt bindande avtal.241 
EU-domstolen har efter statsstödsutredningen konstaterat att det kan finnas situationer då en 
ogiltigförklaring av ett avtal som innehåller statligt stöd kan medföra att de av parterna 
verkställda förbindelserna ska återgå eller att en framtida fördel går förlorad, kan vara bättre 
för att nå upp till ändamålet med att återställa till den konkurrenssituation som gällde före 
stödåtgärden.242  

5.4.1 Statsstödsutredningens förslag om rättsmedel 
I svensk rätt kan återkrav av kommunala stöd bidra till komplikationer om de träffas av EU:s 
statsstödsregler. Det finns under vissa omständigheter undantag från återkrav av kommunalt 
stöd enligt svensk rätt men som enligt EU-rätten fordrar att stödet återkrävs. Medlemsstaterna 
har en skyldighet att ge EU-rätten full genomslagskraft och tillgodose att enskilda ha rätt till 
effektiva rättsmedel som följer av genomförandeförbudet i FEUF art. 108.3. 
Statsstödsutredning har kommit med förslag på regler för att tillgodose att svensk rätt ger 
genomförandeförbudet full genomslagskraft. Dessa förslag är tilltänkta som en typ av 
rättsmedel utöver vad kommunallagens laglighetsprövning tillhandahåller. 

                                                 
238 Se mål C-5/89 kommissionen mot Tyskland , p. 16-17. 
239 Indén (2011), s. 130. 
240 Indén (2005), s. 427 ff. 
241 SOU 2011:69, s. 347. 
242 Se mål C-275/10 Residex Capital IV CV mot Gemeente Rotterdam, p. 47. Se även Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Dnr SU 522-3306-11, s. 2, där det har i remissyttrandet i SOU 
2011:69 uttryckts att lagstiftningsbehov med en absolut ogiltighetsregel synes vara korrekt. Se vidare 
Norderfeldt (2012), Statsstödsutredningens betänkande - ett stort steg i riktning mot effektiva rättsmedel, Ert, s. 
387 ff., där Norderfeldt framhåller att lagstiftning behövs på området för att möjligöra återkrav av olagligt 
statsstöd. 
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Bland annat uttrycks i utredningens förslag att en förbudstalan ska kunna väckas mot 
stödgivaren ensam eller mot stödgivaren och stödmottagaren i syfte att förhindra att olagligt 
stöd genomförs enligt 3 kap. 2 §. Talan får väckas av tredje man mot stödmottagare att till 
stödgivaren betala tillbaka olagligt stöd enligt 3 kap. 3 §.  Det får också väckas talan om 
fastställelse av skyldighet för en stödgivare att återkräva olagligt stöd från en stödmottagare 
enligt 3 kap. 4 §. Det behöver då inte avse ett yrkande från några angivna stödmottagare. 

Med tanke på att olagligt statsstöd har vissa överensstämmelser med konkurrenslagen 
föreslås att olagligt stöd ska prövas i samma ordning som konkurrensmål. Det innebär att 
Stockholms tingsrätt skulle vara förstainstans med möjlighet att överklaga till 
marknadsdomstolen.243  

5.5 Sammanfattande slutsatser 
I de rättsfall där en kommunal fastighetsöverlåtelse varit föremål för laglighetsprövning och 
prövning gjorts gällande av anmälningsskyldigheten enligt 6 § lagen om tillämpningen av 
Europeiska gemenskapens statsstödsregler bör anmärkas vem bevisbördan åvilar.  

När Åre kommun genomförde en marköverlåtelse till Konsum förgicks inte försäljningen 
varken av ett villkorslöst anbudsförfarande eller av en oberoende expertvärdering. Det var 
också på den punkten som Åre kommun gjorde fel. Fallet klargör också att det enligt EU-
rätten åligger stat och kommun eller stödmottagare att visa att fastighetsförsäljningen inte 
gjordes under marknadsmässigt pris utan motsvarar vad en privat investerare är beredd att 
utge. En annan detalj vid kammarrättens tillämpning av kommunallagen var att kammarrätten 
ålade en liknande bevisbörda som kommissionen gjorde i sin bedömning på Åre Kommun att 
visa att synnerliga skäl förelåg.244 

I fallet med Karlskrona kommuns försäljning av fastigheter framhöll HFD att det i första 
hand ankommer klaganden att visa att kommunens beslut inte är i enlighet med lagen. HFD 
betonade emellertid att ett visst ansvar för utredning måste vila på kommunen och beroende 
på typen av beslut, kunna redovisa underlaget för sitt beslut.  Försäljningen föregicks inte, 
liksom i Årefallet, av en oberoende expertvärdering eller villkorslöst anbudsförfarande. 
Karlskrona kommun gjorde heller inte gällande att det förelåg synnerliga skäl för att godta ett 
kommunalt stöd och beslutet stred därför mot 2 kap. 8 § KL.245  

När Årjäng kommun beslutade om fastighetsförsäljning betonade HFD även i detta mål att 
klaganden i princip har att visa att det föreligger omständigheter som kan upphäva ett 
kommunalt beslut enligt 10 kap. 8 § KL. Även denna försäljning föregicks inte av någon 
oberoende expert eller villkorslöst anbudsförfarande. Det framgick inte att Årjäng kommun 
avsåg att genomföra bytesaffären till underpris och ge motparten ett ekonomiskt stöd. Efter 
bytesaffären genomfördes en oberoende expertvärdering av fastigheterna och HFD godtog 
därmed kommunens agerande. Av det klaganden anförde framgick inte att Årjäng kommun 
hade planerat att genom transaktionen lämna ett ekonomiskt stöd till motparten eller att 
transaktionen i sig innebar sådant stöd.246  

                                                 
243 SOU 2011:69, s. 18. Se även Norderfeldt (2012), s. 389, som anser att de regler som utredningen föreslår är 
ett mycket bra förslag och skulle ge enskilda bra möjligheter att agera mot statligt stöd,  
244 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06.     
245 RÅ 2010 ref. 119. 
246 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
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I fallet när Vänersborg kommun sålde fastigheter till ett privat bolag under marknadspris 
ankom det stödmottagaren att visa att stödåtgärden var av sådan beskaffenhet att den inte 
stred mot EU:s statsstödsregler. Precis i Årefallet var stödmottagaren verksam på lokal nivå 
men där en snedvridning på samhandeln inte kunde uteslutas. Försäljningen av fastigheten 
föregicks inte av ett villkorslöst anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering. Alla 
villkor för statligt stöd i FEUF art. 107.1 var uppfyllda och stödåtgärden var dessutom olaglig 
eftersom stödåtgärden inte hade anmälts till kommissionen.247 

I och medlemskapet i EU finns det därmed två olika överprövningssystem, dvs. 
laglighetsprövningen enligt kommunallagen och anmälningsskyldigheten enligt FEUF art. 
108.3. De två olika överprövningssystemen har olika syften. Laglighetsprövning begränsar 
överprövningsmöjligheten åt enbart kommunmedlemmarna enligt 10 kap. 1 § KL och syftar 
således att ge kommunmedlemmarna en kontrollfunktion. Vad det gäller EU:s statsstödsregler 
tar de sikte på överprövningsmöjligheter gentemot medlemstaterna. 

Beträffande kommuners förutsättningar för stödåtgärder kan EU:s regler om statligt anses 
som frikostigare. Det kan åtminstone tyckas så med hänsyn av ordalydelsen i FEUF art. 107. 
Det tycks vara så att EU:s statsstödsregler i sig skulle ge tillstånd till stödåtgärder som kan 
strida mot KL:s regler. Anledningen till det är den kraftiga begränsningen i 2 kap. 8 § KL som 
enbart tillåter kommunalt stöd om ”synnerliga skäl” är för handen.248 

En annan olikhet mellan de olika regelverken är att det vid tillämpningen av EU:s 
statsstödsregler finns en minimiförordning att ta hänsyn till. En medlemsstat kan med 
observans av minimiförordningen ge stödåtgärder till företag utan att FEUF art. 107.1 
aktualiseras under förutsättning att värdet av statsstödet understiger 200 000 euro under en 
treårsperiod. Ett undantag från statsstödreglerna med beaktande minimiförordningen kräver 
att storleken på stödet ska kunna bestämmas innan det utbetalas.249 

Det i sig tillåter inte att stöd av mindre värden helt faller utanför statsstödsreglernas 
tillämpningsområde. Ett mindre statsstöd kan påverka handeln mellan medlemsstaterna och 
behöver alltså inte undanta det från statsstödsreglernas tillämpningsområde. 250  

Regleringen om återkrav av kommunala stöd kan vara komplicerad i svensk rätt när ett 
kommunalt stöd strider mot EU:s statsstödsregler. Återkravsreglerna är inget som EU-rätten 
reglerar utan det åligger medlemsländerna att själva tillsätta tillräckliga bestämmelser för det. 
Återkrav av kommunala stödåtgärder stipuleras delvis i 7 § lagen om tillämpningen av 
Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845). Lagen syftar till att Sverige lever upp till 
sina åtaganden som en följd av medlemskapet i EU.251 Regeringen har möjlighet att upphäva 
ett beslut om kommunalt stöd enligt 7 §. Regeringen kan upphäva ett kommunalt beslut om 
stödåtgärd när kommissionen fattat ett beslut som vunnit laga kraft och som visar sig strida 
mot statsstödsreglerna eller EU-domstolen funnit att ett kommunalt stöd strider mot FEUF art. 
107. Det andra stycket i 7 § reglerar återkrav av ett kommunalt stöd, dvs. en rättelse av en 

                                                 
247 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 32-33, 35-36, 50 och 
53. 
248 Riberdahl (1994), s. 166 ff. 
249  Kommissionens förordning nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 
88 i fördraget på stöd av mindre betydelse, p 8. 
250 Indén (2011), s. 48 ff. 
251 Prop. 1991/92:170, s. 157. 
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verkställighet, och hänvisar till att 10 kap. 15 § KL ska tillämpas.252 I enlighet med 
återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL ska en kommun som tagit beslut om kommunalt stöd, 
vilket i ett senare skede upphävs av domstol, rätta beslutet i den utsträckning det är möjligt.  

En svårighet är att det saknas bestämmelser av hur ett beslut som fått civilrättslig verkan 
ska hanteras men ännu inte genomförts. Det inbegriper att det avtal som ingås mellan en 
kommun och en enskild kan vara civilrättsligt bindande trots att det kommunala beslutet har 
upphävts av domstol. En sådan förhållande kan förekomma då motparten varit i god tro 
beträffande de omständigheter som gjorde att det kommunala beslutet upphävdes.253 

När ett kommunalt stöd innefattar överkompensation som till exempel vid en 
fastighetsöverlåtelse, kan stödåtgärden klassas som civilrättslig. Det innebär att 
stödmottagarens onda eller goda tro kan bli utslagsgivande vid tillämpningen av 10 kap. 15 § 
KL.254  Det kan vara fallet om det finns svårigheter i att förutse det ekonomiska värdet av ett 
kommunalt stöd eller om stödmottagaren inte på förhand kunnat se om stödet riskerar 
snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det bör då med beaktande av nationell 
tillämpning av 10 kap. 15 § KL ställas lägre krav på stödmottagaren därför att denne 
näppeligen kan förutse om stödet aktualiserar bestämmelsen i FEUF art. 107. 

Det kan uppkomma problem när regeln om återkrav i kommunallagen ska tillämpas i 
förhållande till EU:s statsstödsregler.255 Enligt lagen om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler (1994:1845) 7  § förutsätts som sagt att regeringen tar ställning vid 
varje beslut om återkrav. De svenska domstolarna har för närvarande inga nationella 
bestämmelser för att kunna besluta om återkrav innan det kommunala stödet har utretts av 
kommissionen eller EU-domstolen. I förlängningen betyder det att de svenska rätt inte ger 
EU-rättens genomförandeförbud full effekt.256 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 Indén (2011), s. 126 ff. 
253 Indén (2011), EU:s statsstödsrätt En introduktion, Iustus förlag, Uppsala, s. 128. 
254 Madell (2000, s. 97 ff. Se även Madell (1998), s. 649 ff. 
255 Indén(2005), s. 439. 
256 Indén (2011), s. 130. 
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6. Svensk rätt och förenligheten med EU:s stadsstödregler 

6.1 Allmänt om överensstämmelsen med EU:s statsstödsregler 
Förekomsten av statligt stöd i svensk rätt tycks ha haft stor uppmärksamhet i samband med 
kommunala fastighetsöverlåtelser. Vid en eventuell offentlig stödåtgärd i en kommunal 
fastighetsöverlåtelse kan två olika överprövningssystem aktualiseras. Det handlar dels om 
kommunallagens laglighetsprövning och dels genomförandeförbudet i FEUF art. 108.3 enligt 
EU:s statsstödsregler. När förvaltningsdomstolar har behandlat frågan om laglighetsprövning i 
samband med fastighetsöverlåtelser har flera fall behandlat förekomsten om 
fastighetsöverlåtelsen även utgjort ett statligt stöd enligt EU:s statsstödsregler.  

Det bakomliggande syftet med EU:s statsstödregler är att sådana stödåtgärder kan påverka 
konkurrensen på den inre marknaden eftersom det kan bidra till bristande konkurrensvillkor. 
Avsikten med statsstödsreglerna är därmed att tillgodose en väl fungerande konkurrens på den 
inre marknaden. Det inbegriper att dessa regler kompletterar konkurrensrätten. Enligt 
huvudregeln i EU:s statsstödsregler föreligger ett förbud för medlemsländerna att exempelvis 
gynna inhemska företag.  En potentiell effekt av ett statligt stöd kan bli att mindre effektiva 
företag medverkar med större andel av den sammanlagda produktionen av varor och tjänster. 
Det kan på längre sikt också motverka strävandet efter ökad ekonomisk tillväxt.257 

Kommunallagens reglering om stödåtgärder tar sikte på möjligheter till åtgärder som kan 
främja näringslivet. Kommunala stöd till enskilda företag får endast ges vid synnerliga skäl 
enligt 2 kap. 8 § KL. Dessa åtgärder kan tillhandahållas inom ramen för den kommunala 
kompetensen. Det medför bl.a. att en kommun allmänt kan främja näringslivet inom 
kommunen exempelvis genom att iordningsställa byggklara industriområden. Det bör dock 
framhållas att bestämmelsen i 2 kap. 8 § 2 st. KL om kommunala stödåtgärder till enskilda 
näringsidkare tillåts endast i undantagsfall.  I en jämförelse  med EU:s regler om statsstöd kan 
dessa anses som frikostigare, i alla fall att döma av undantagen enligt ordalydelsen i FEUF 
art. 107.2-3. Anledningen till det är att möjligheterna till stödåtgärder enligt kommunallagen 
förutsätter att ”synnerliga skäl” är uppfyllt.258  

När en kommun ska ingå avtal om en fastighetsöverlåtelse agerar kommunen som ett 
privaträttsligt subjekt. Det inbegriper att de kommunalrättsliga bestämmelserna begränsar en 
kommuns handlingsutrymme men har här en mindre betydelse än vid en kommuns 
offentligrättsliga verksamhet. De kommunalrättsliga principerna är ändå av rättslig relevans 
när en kommun agerar som privaträttsligt subjekt. Exempelvis kan inte en kommun sälja en 
fastighet på godtyckliga grunder utan måste beakta förbudet att ge enskilda ekonomiskt stöd i 
kommunallagen. 

Frågan om en försäljning av en kommunal fastighet innebär ett enskilt inriktat stöd kan 
som framförts prövas genom laglighetsprövning. Det kan då finnas anledning att utreda om 
det eventuella stödet strider mot kommunallagen. Det kan även finnas anledning att utreda om 
beslutet ska notifieras enligt skyldigheten i 6 § lagen om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler (1994:1845). Detta innebär att svensk domstol indirekt kan behöva 
göra en bedömning om ett statsstöd är för handen eller inte, trots att statsstöd normalt sett 
ankommer kommissionen att utreda. Ett kommunalt stöd som en kommun inte anser vara 
                                                 
257 Indén (2011), s. 12  
258 Riberdahl (1994), s.166 ff. 
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förbjudet, kan aktualisera EU:s statsstödsregler eftersom statligt stöd tolkas extensivt i EU-
rätten.259 

6.2 Varför är samhandelskriteriet relevant vid en kommunal 
fastighetsöverlåtelse? 
För att EU:s regler om statligt stöd ska aktualiseras förutsätts att en offentlig stödåtgärd 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna enligt FEUF art. 107.1. Det innebär att 
samhandelskriteriet måste vara för handen för att statsstödsreglerna ska äga tillämplighet. 
Under vissa omständigheter kan det vara svårt att avgöra när samhandelskriteriet är uppfyllt 
enligt EU-rätten. Huvudregeln är att ageranden som påverkar handeln mellan 
medlemsländerna, den så kallade samhandeln, gör att EU-rätten aktualiseras. 

Förekomsten av påverkan på samhandeln har berörts vid ett antal tillfällen beträffande 
kommunala fastighetsöverlåtelser. EU-kommissionen har i ett särskilt tillkännagivande 
meddelat att t.ex. när ett avtal gör att handeln mellan medlemsländerna hindras, begränsas 
eller snedvrids är samhandelskriteriet uppfyllt.260 Vidare ska det offentliga stödet ha givits till 
ett företag och det ska ha en direkt, indirekt eller potentiell påverkan på samhandeln. 
Samhandelskriteriet tycks alltså inte äga tillämplighet när enbart en medlemsstats marknad 
påverkas.261  

Det finns framför allt två rättsfall beträffande kommunala fastighetsöverlåtelser som 
illustrerar hur omfattande samhandelskriteriet tycks vara. En kommunal fastighetsöverlåtelse 
kan vid en första anblick ha en potentiell påverkan på en lokal marknad och således inte 
omfattas av samhandelskriteriet. Det tycks inte vara en självklarhet att samhandelskriteriet 
inte kan aktualiseras enbart för att en kommunal fastighetsöverlåtelse föreligger. Det räcker i 
princip att fastighetsöverlåtelsen har en indirekt eller potentiell påverkan på samhandeln.   

I fallet med Åre kommun illusteras väl hur brett samhandelskriteriet tolkas. EU:s 
statsstödsregler blev tillämpliga i en liten kommuns agerande vid en fastighetsöverlåtelse, 
vilket kan anses som regionalt eller lokalt intresse.  Statsstödet utgjorde 4,6 miljoner kronor i 
det här fallet och anses som relativt litet för statligt stöd. Problematiken var dock svårare än 
så. Detta eftersom Åre kommun indirekt hade förfördelat en konkurrent från en annan 
medlemsstat att etablera sig i kommunen. Relevant var att stödmottagaren ingick i en koncern 
med verksamhet i en annan medlemsstat. Det var de omständigheterna som gjorde att 
kommissionen inte kunde utesluta att en påverkan på samhandeln hade förekommit.262 

I fallet med Vänersborgs kommuns fastighetsöverlåtelse fann kommissionen att 
samhandelskriteriet var uppfyllt eftersom stödmottagaren tillgodosåg verksamhet för handel 
på den inre marknaden. Kommissionen framhöll att stödmottagaren visserligen var aktiv på 
lokal nivå men var verksam på en marknad där påverkan på samhandeln inte kunde 

                                                 
259 SOU 2007:72, s. 256 ff. 
260 Tillkännagivande från kommissionen - Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 
82(nuvarande FEUF art. 101 och 102) i fördraget. 
261 Tillkännagivande från kommissionen - Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 
82(nuvarande FEUF art. 101 och 102) i fördraget, p. 6. 
262 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06. Se även Se kommissionens beslut av 
den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som Sverige har genomfört till förmån för 
Konsum Jämtland ekonomisk förening, p. 58-61, 70 och 78.  
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uteslutas.263 Som grund för sitt resonemang hänvisade kommissionen till ett rättsfall från 
tribunalen. I rättsfallet uttrycks att en eventuell påverkan på samhandeln inte är beroende på 
om stödmottagaren är verksam på en internationell eller nationell marknad. Det avgörande är 
istället om de varor och tjänster som stödmottagaren tillhandahåller är eller skulle kunna vara 
föremål för handel på den inre marknaden.264 Det kan i dessa båda fall tyckas att tröskeln för 
att samhandelskriteriet kan göras gällande som låg. Detta med anledning av att EU:s 
statsstödsregler blev tillämpliga i två relativt små kommunala fastighetsöverlåtelser som kan 
anses som ett regionalt eller lokalt intresse. 

Eftersom att tröskeln för samhandelskriteriet är låg kan dessa rättsfall ge ett sken av att 
kommunerna saknar kunskap om dess vida omfattning. Enligt min uppfattning borde det 
betyda att det kan vara motiverat för kommuner att göra en rättsutredning innan en kommunal 
fastighetsöverlåtelse för att utesluta förekomsten av statligt stöd. En anledning till en sådan 
bör viktas mot risken för en långdragen rättsprocess, vilket enklare kan undvikas om 
kommunen har gjort ett gediget utredningsarbete. Ett annat faktum som rättsfallen belyser är 
att kommunerna är i behov av upplysning, möjligen genom informationskampanjer, då 
markfrågor spelar en stor roll för kommunernas utveckling.  

6.3 Svårigheter vid återkrav i svensk rätt? 
När en olaglig offentlig stödåtgärd är konstaterad av kommissionen eller EU-domstolen ska 
statsstödet återkrävas. Regleringen uttrycks i 7 § lagen om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler (1994:1845) som hänvisar till 10 kap. 15 § KL. I propositionen till 
den äldre lagen om statligt stöd framgick att återbetalningskrav beträffande kommunala stöd 
får lösas genom sedvanlig tillämpning av offentligrättsliga och civilrättsliga regler.265  

Återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL är tillämplig i förhållande till EU:s regler om statligt 
stöd. Det kommunala organet som tagit ett beslut om ett olagligt statligt stöd ska enligt 
lagrummet rätta beslutet i den utsträckning det är möjligt. Det bör med hänsyn till detta 
ankomma på kommunstyrelsen att till buds stående medel bringa verkställigheten till 
återgång. Under vissa omständigheter kan ett återkravsförfarande vara omöjligt att 
genomföra. Det är också på den punkten som svensk rätt och EU:s regler om statligt stöd kan 
te sig som problematiskt. Bland annat kan det kommunala stödet ha inbegripit utbetalningar 
som på civilrättsliga grunder utesluter ett återkrav, exempelvis pga. bristande 
betalningsförmåga. Förefaller betalningsförmågan som omöjlig även på längre sikt måste 
kommunstyrelsen ha rätt att avskriva ärendet.266 

Ett problem beträffande kommunala stöd kan bli aktuellt då ett beslut, vanligen av 
fullmäktige, får civilrättslig verkan men inte ännu har genomförts. En kommun som har ingått 
ett avtal med en enskild kan vara civilrättsligt bunden trots att det kommunala beslutet 
upphävts av domstol. Om stödåtgärden även anses som olaglig enligt EU:s statsstödsregler är 
grund för att upphäva ett kommunalt beslut vid laglighetsprövning.267 Om motparten däremot 

                                                 
263 Kommissionens beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och 
f.d. CP 194/2009) som Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 50 och 53. 
264 Se mål T-55/99 (CETM), p. 86. 
265 Prop. 1991/92:170, s. 157. 
266 Prop. 1975/76:187, s. 559. 
267 Regeringsrättens i Stockholm dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
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har varit i god tro beträffande de omständigheter som låg till grund för det kommunala 
beslutet bidrar det till svårigheter.  

Därför måste de allmänna reglerna kring civilrättslig bundenhet beaktas vid en kommunal 
fastighetsöverlåtelse. Frågan om civilrättslig bundenhet föreligger kan vara olika beroende på 
om utgångpunkten är kommunalrättsliga eller avtalsrättsliga bestämmelser. 

Vid en kommunal fastighetsöverlåtelse bör utgångspunkten vara att en eventuell stödåtgärd 
innehåller civilrättsliga inslag. Det ska alltså ligga ett bakomliggande beslut av fullmäktige att 
sälja en fastighet. Dels så kan ett avtal ha hunnit ingåtts med en eventuell motpart och dels så 
kan det föreligga en överkompensation, dvs. ett möjligen olagligt gynnande.268 I 
förlängningen betyder det att stödmottagarens onda eller goda tro kan bli av avgörande värde 
vid tillämpningen av återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL. Det är mycket som pekar på att en 
motpart i ett avtal om en fastighetsöverlåtelse ska kunna lita på att en kommun agerar i 
enlighet med gällande rätt. Med hänsyn till detta kan det därför förstås som att ond tro inte 
föreligger hos en kommuns motpart i en avtalssituation. Det bör betyda att det kan ställas 
lägre krav på stödmottagaren vid den nationella tillämpningen av 10 kap. 15 § KL än om 
stödet aktualiserar bestämmelsen i FEUF art. 108.269  

Om ett kommunalt stöd har bedömts som olagligt enligt EU:s statsstödsregler fordras att 
regeringen fattar ett sådant beslut om återkrav enligt 7 § lagen om tillämpningen av 
Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845). Det kommunala stödet ska då ha bedömts 
som olagligt enligt FEUF art. 107 genom att kommissionen fattat ett sådant beslut som 
dessutom har vunnit laga kraft eller EU-domstolen bedömt att stödåtgärden strider mot FEUF 
art. 107. Några andra möjligheter för att besluta om återkrav i andra fall än 7 § lagen om 
tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845) finns inte för regeringen. 
De svenska domstolarna har heller inga nationella bestämmelser att tillämpa för att besluta om 
återkrav innan det kommunala stödet har utretts av kommissionen. Därmed kan också 
svårigheter uppstå när återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL ska tillämpas i förhållande till EU:s 
statsstödsregler.  

Här får inte EU-rätten full genomslagskraft beträffande återkrav av olagliga kommunala 
stödåtgärder när EU:s statsstödsregler äger tillämplighet. Enligt svensk kommunalrätt kan 
återkrav av kommunala stöd i vissa lägen inte göras gällande, t.ex. när stödet innefattar 
utbetalningar på civilrättsliga grunder, utesluts återkrav pga. bristande betalningsförmåga. Ett 
sådant konstaterande utesluter ändå inte att stödet ska återbetalas enligt EU-rätten.270 
Möjligheterna att underlåta återkrav av olagligt statligt stöd är mycket begränsade enligt EU-
rätten. EU-domstolen har uttalat att det kan finnas situationer då ogiltigförklaring av ett avtal 
som innehåller statligt stöd kan medföra att de av parterna verkställda förbindelserna ska 
återgå eller att en fördel för en enskild kan gå förlorad. En sådan åtgärd kan vara bättre för att 
tillgodose den konkurrenssituation som gällde före stödåtgärden.271  

Återgångsregeln i kommunallagen belyser att det finns svårigheter att tillämpa den i 
förhållande till EU:s statsstödsregler. EU:s reglering vad det gäller återkrav av statligt stöd 
synes betydligt strängare på denna punkt och enligt min uppfattning illustrerar 

                                                 
268 Se till exempel Kammarrättens i Sundsvall dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06 och RÅ 2010 ref. 119. 
269 Indén (2005), s. 440. 
270 Se mål C-5/89 kommission mot Tyskland , p. 16-17.   
271 Se mål C-275/10 Residex Capital IV CV mot Gemeente Rotterdam, p. 47. 



48 
 

kommunallagens återgångregel en avsevärt mjukare inställning vad det gäller att återkräva 
kommunala stödåtgärder. På denna punkt kan därför svensk rätt inte betraktas som helt 
förenlig med EU-rätten och borde ses över. 

6.4 Två parallella överprövningssystem  
I svensk rätt finns inga materiella regler kring statligt stöd. I ett rättsfall har 
marknadsdomstolen funnit att den inte har behörighet att bedöma kommunala stödåtgärders 
förenlighet med EU:s statsstödsregler.272 En kommunal stödåtgärd kan emellertid överklagas 
genom laglighetsprövning enligt 10 kap. KL med exempelvis hänvisning till stridande mot 
den kommunala kompetensen. 

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU finns det två överprövningssystem för 
offentliga stödåtgärder. En kommun är dels skyldig att lämna upplysningar till regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer enligt 6 § lagen om tillämpningen av 
Europeiska unionens statsstödsregler (1994:1845) som kan bli föremål för prövning av EU:s 
statsstödsregler.  Det föreligger alltså dels en anmälningsskyldighet enligt svensk rätt och dels 
en anmälningsskyldighet enligt FEUF art. 108. Finner kommissionen att ett statligt stöd 
lämnats i strid med FEUF art. 107 får stödet inte genomföras. Att märka vid 
laglighetsprövning är att endast en kommunmedlem har rätt att överklaga ett sådant beslut om 
kommunalt stöd.  

En kommunal stödåtgärd kan aktualisera EU:s statsstödsregler eftersom till statsstöd 
räknas inte enbart stöd från staten utan även stöd som härstammar från exempelvis 
kommuner. Det innebär att kommunala stöd till enskilda företag i samband med 
fastighetsöverlåtelser torde kunna bli föremål för prövning enligt EU:s statsstödsregler.273  

För att utesluta förekomsten av statligt stöd vid en kommunal försäljning av en fastighet 
har kommissionen utarbetat ett meddelande som är rekommenderat att följa.274 En 
fastighetsöverlåtelse bör föregås av ett villkorslöst anbudförfarande eller oberoende 
expertvärdering.  

Till en stor del ankommer det på klaganden att visa förekomsten av det otillåtna 
kommunala stödet vid en laglighetsprövning. I de fall en kommunal fastighetsöverlåtelse har 
varit föremål för laglighetsprövning finns flera rättsfall där kommunen ålagts att visa att sådan 
stödåtgärd inte föreligger. Enligt EU:s regler om statligt stöd ankommer det stödgivaren eller 
stödmottagaren att visa att ett olagligt inte är för handen, vilket kommissionens beslut om 
statsstödet från Åre kommun klarlägger.   

Vid kammarrättens tillämpning av kommunallagen i fallet med Åre kommun ålade 
kammarrätten kommunen att visa att synnerliga skäl förelåg enligt 2 kap. 8 § KL för att godta 
ett enskilt inriktat stöd.275 Även Karlskrona kommun kunde heller inte visa att det förelåg 

                                                 
272 MD 2001:25. 
273 Det avgörande är om de varor eller tjänster som stödmottgaraen tillgodoser är eller skulle kunna vara föremål 
för handel på den inre marknaden. Se t.ex. kammarrättens i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06 och 
Se kommissionens beslut av den 30 januari 2008 om det statliga stöd C 35/06 (f.d. NN 37/06) som Sverige har 
genomfört till förmån för Konsum Jämtland ekonomisk förening, p. 58-61, 70 och 78. Se även Kommissionens 
beslut av den 08.02.2012 om det statliga stöd SA.28809 (C 29/2010, f.d. NN 42/2010 och f.d. CP 194/2009) som 
Sverige har genomfört till förmån för Hammar Nordic Plugg AB, p. 32-33, 35-36, 41, 50 och 53. 
274 Se kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader EGT C 209, 10.07.1997.  
275 Kammarrättens i Sundsvalls dom den 9 april 2008 mål nr 1715-06.     
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synnerliga skäl för att godta ett sådant stöd vid en kommunal fastighetsöverlåtelse.276 I dessa 
två rättsfallen ansågs kommunerna ha gynnat enskilda näringsidkare och besluten skulle på de 
grunderna upphävas. Båda fastighetsöverlåtelserna föregicks inte av ett villkorslöst 
anbudförfarande eller oberoende expertvärdering. I två andra rättsfall beträffande kommunal 
fastighetsöverlåtelse har kommunerna i båda fallen genomfört en oberoende expertvärdering 
av fastigheterna. Det har då ankommit på klaganden att visa att kommunen har planerat att 
lämna ett enskilt stöd till motparten enligt kommunallagen.277 

Att en fastighetsöverlåtelse bör föregås av något av de förfaranden som kommissionen 
delgivit medlemsländerna står klart med beaktande av dessa rättsfall. Laglighetsprövningens 
bevisbörda kan i de två senare fallen ansetts ha påverkats av EU-rättens synsätt, dvs. att det 
åligger stödgivaren/mottagaren att visa att något olagligt statligt stöd inte förekommit. Att det 
förefaller som sådant kan dock anses som förenligt med gällande EU-rätt. De två 
överprövningssystemen bör fungera vid sidan av varandra utan att större komplikationer 
uppstår. 

6.5 Summering och slutsatser 
Med utgångspunkt i nuvarande rättspraxis och de regler som kan omfatta förekomsten av ett 
kommunalt stöd kvarstår att summera rättsläget, dvs. om svensk rätt är förenlig med EU:s 
statsstödsregler vid kommunala fastighetsöverlåtelser. 

Det går att se att EU-rätten inte har full genomslagskraft på statsstödsrättens område i 
svensk rätt. Det kan nämligen uppstå problem när återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL ska 
tillämpas i förhållande till EU:s statsstödsregler. Ett annat problem som kan uppstå i fallet 
med kommunal fastighetsöverlåtelse är om ett civilrättsligt bindande avtal föreligger mellan 
en kommun och en motpart. Enligt den nationella tillämpningen av 10 kap. 15 § KL ställs 
lägre krav på stödmottagaren vid ett avtal med en kommun eftersom att en enskild bör kunna 
förlita sig på att kommunen agerar i enlighet med gällande regler.278 På denna punkt är EU-
rätten strängare eftersom EU-domstolen har uttalat nationell lag är inget skäl för att frångå 
skyldigheten att återkräva en stödåtgärd.279 Återgångsregeln i 10 kap. 15 § KL uttrycker att 
kommunala stöd i form av utbetalningar under vissa förutsättningar kan vara uteslutet pga. 
civilrättsliga grunder. Skulle betalningsförmågan anses som omöjlig på längre sikt måste 
kommunstyrelsen ha rätt att avskriva ärendet.280 EU-domstolen har emellertid framfört att en 
ogiltigförklaring av ett avtal som innehåller statligt stöd kan vara bättre för nå upp till 
ändmålet med den konkurrenssituation som gällde före stödåtgärden betalades ut.281  

Det saknas alltså rättsmedel för en enskild då kommunala stöd inte kan återkrävas med 
kommunallagens återgångsregel i 10 kap. 15 § KL i svensk rätt. Detta eftersom lagrummet är 
tänkt att tillämpas i samband med laglighetsprövning. En nackdel med kommunallagens 
laglighetsprövning i dessa sammanhang är att den möjligheten begränsas åt enbart 
                                                 
276 RÅ 2010 ref. 119. 
277 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. Se även Kammarrätten i 
Göteborgs dom den 11 maj 2012 mål nr 2153-11.  
278 Indén (2005), s. 440. 
279 Se mål C-5/89 kommission mot Tyskland, p. 16-17.   
280 Prop. 1975/76:187, s. 559. Se mål C-261/99 kommissionen mot Frankrike, p. 15 där EU-domstolen har uttalat 
att en stödmottagare som går i konkurs om stödåtgärden återkrävs är ingen giltig grund för att återkravet inte ska 
verkställas. 
281 Se mål C-275/10 Residex Capital IV CV mot Gemeente Rotterdam, p. 47. 
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kommunmedlemmar. Det innebär att en förfördelad spekulant vid kommunal 
fastighetsöverlåtelse enbart kan få transaktionen prövad av domstol genom att den företräds 
av en kommunmedlem. Teoretiskt sett skulle det kunna innebära att kommunala 
fastighetsöverlåtelser inte får den juridiska prövning som den många gånger förtjänar i svensk 
rätt. 

 Enligt statsstödsutredningen förslag ska t.ex. talan få väckas mot stödmottagare att till 
stödgivaren betala tillbaka olagligt stöd.282 Dessa rättsmedel skulle enligt min mening anpassa 
svensk rätt efter rådande rättspraxis från EU-domstolen. Lagstiftningsåtgärder på det här 
rättsområdet kan därför anses som motiverat eftersom svensk rätt inte är förenlig med EU-
rätten beträffande rättsmedel och återkrav av statligt stöd.  

Domstolarna lägger också stor vikt på att kommunerna bör sälja sina fastigheter antingen i 
enlighet med överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande eller oberoende 
expertvärdering. Det kan därför vara av stor vikt för en kommun att utreda att något statligt 
stöd inte förekommer i en kommunal fastighetsöverlåtelse genom att beakta kommissionens 
meddelande. Enligt min mening uppvisar HFD:s domar vikten av detta, eller att en oberoende 
expertvärdering åtminstone görs efter försäljningen för att bevisbördan ska falla tillbaka på 
klaganden.283 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 SOU 2011:69, s. 18. 
283 Se Regeringsrätten i Stockholms dom den 10 december 2010 mål nr 2597-09. 
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