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1. Inledning 
 
För att till fullo kunna tillgodogöra sig den följande diskussionen angående definitionen av 
termen upphandlande enhet är det påkallat att inledningsvis kort redogöra för de faktorer som 
ligger till grund för lagstiftningen på det upphandlingsrättsliga området. Uppsatsen kommer 
till övervägande del att behandla gemenskapsrätt, i förhållande till svensk rätt, varför vi tar 
avstamp på den gemenskapsrättsliga arenan. 
 
1.1 Problembakgrund 

 
En av EU:s viktigaste målsättningar är skapandet av en fungerande inre marknad. Denna inre 
marknad skall kännetecknas av att fri konkurrens råder och en av de bakomliggande 
principerna är principen om icke-diskriminering. De subjekt som agerar på marknaden måste, 
för att detta mål skall kunna uppnås, uteslutande ta ekonomiska hänsyn när de skall göra 
inköp av exempelvis varor eller tjänster; principen om störst värde för pengarna skall styra. 
Denna sistnämnda princip stämmer väl överens med det naturliga agerandet hos de aktörer 
som har ett huvudsakligt vinstsyfte och i övrigt konkurrerar på marknadsmässiga villkor.1 
 
Bland aktörerna på marknaden återfinns dock en grupp som inte nödvändigtvis endast tar 
ekonomiska hänsyn vid inköp, nämligen subjekt som har en viss anknytning till den offentliga 
sektorn. Istället för att maximera vinst kan dessa aktörer vara mer intresserade av att t.ex. öka 
sysselsättningen eller handeln lokalt eller nationellt samt öka statens skatteinkomster. Att 
aktörer på den inre marknaden låter sig styras av dylika intressen innebär att utländska 
leverantörer får en sämre ställning i förhållande till de nationella, vilket inte stämmer överens 
med den gemenskapsrättsliga principen om icke-diskriminering.2 Det är denna situation som 
regleras i den upphandlingsrättsliga lagstiftningen.  
 
Med en gemenskapsrättslig lagstiftning för offentliga upphandlingar ville man dels främja 
integrationen mellan medlemsstaterna, dels skapa ett förtroende för upphandlings-
lagstiftningen hos leverantörerna i EU. Ett sådant förtroende skulle ha sin grund i att 
leverantörerna vågar lita på att alla anbud oavsett anbudsgivarens nationalitet bedöms på ett 
icke-diskriminerande sätt, så att exempelvis en fransk leverantör skulle våga lägga ett anbud i 
en upphandling som företas av en upphandlande enhet i Grekland, lika gärna som den skulle 
lägga ett anbud i en inhemsk upphandling. 
 
Mot bakgrund av detta, skapades upphandlingsdirektiven för ca trettio år sedan.3 De 
gemenskapsrättsliga direktiven reviderades i början av nittiotalet och det är på dessa direktiv 
som den svenska lagstiftningen – lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) – 
baseras.4 LOU trädde i kraft den 1 januari 1994, och har sedan dess genomgått en hel del 
ändringar, flera p.g.a. att lydelsen i LOU inte stämt vidare väl överens med direktiven, vilket 
är mycket olyckligt eftersom direktiven har tolkningsföreträde.5  

                                                 
1 Se exempelvis första samt fjärde skälet till Rådets direktiv 1993/37. 
2 Målen Mannesmann p. 33, BFI Holding p. 42, University of Cambridge p. 17, Kommissionen mot Frankrike p. 
42, Universale-Bau p. 52, Truley p. 42, och Korhonen p. 52. 
3 Regleringen omfattade dock  inte vid den tiden samtliga områden som nu regleras i upphandlingsdirektiven.  
4 I en jämförelse mellan de primära syften som ligger till grund för den gemenskapsrättsliga respektive den 
nationella lagstiftningen på upphandlingsområdet, är det intressant att notera att syftena till viss del faktiskt 
skiljer sig åt. Medan syftet på EG-rättslig nivå är en fri konkurrens, finns hos den svenska lagstiftaren syftet att 
med hjälp av upphandlingsrättslig lagstiftning se till att offentliga medel används på bästa sätt. 
5 Målet Van Gend och efterföljande praxis. 
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Värt att nämna är att det i LOU finns ytterligare en rättskälla representerad, nämligen 
Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling; Government Procurement 
Agreement (GPA). EU:s medlemsstarer, Norge, Island, Schweiz, Kina, USA och Kanada 
m.fl. är parter i avtalet, som trädde i kraft 1 januari 1996. Avsikten är att en korrekt 
tillämpning av upphandlingsdirektiven per automatik skall medföra efterlevnad av GPA, 
varför GPA inte kommer att behandlas vidare i uppsatsen.  
 
Den upphandlingsrättsliga lagstiftningen är, som nämnts, tillämplig på offentliga 
upphandlingar. En sådan upphandling föreligger när kontraktsgivaren uppfyller de villkor 
som uppställs i direktiven för att organet skall klassificeras som upphandlande enhet. 
Villkoren är tänkta att fånga in de organ som objektivt sett kan tänkas ta andra hänsyn än 
ekonomiska i upphandlingsförfarandet.  
 
Definitionen av upphandlande enhet återfinns, på gemenskapsrättslig nivå, i vart och ett av de 
fyra förfarandedirektiven. Dessa direktiv reglerar upphandling av varor6, tjänster7, bygg- och 
anläggningsarbeten8 samt upphandling inom försörjningsektorn9 (d.v.s. vatten, energi, 
transport och telekommunikationstjänster). De tre förstnämnda tillhör den s.k. klassiska 
sektorn medan det sistnämnda tillhör den s.k. försörjningssektorn. Den 30 april 2004 trädde 
de nya direktiven i kraft, de s.k. konsoliderade direktiven, som utgörs av två direktiv; ett 
avseende den klassiska sektorn10 (konsoliderade direktivetklass) och ett för 
försörjningssektorn11 (konsoliderade direktivetförsörj). Dessa direktiv ersätter de gamla 
förfarandedirektiven och skall ha implementerats av medlemsstaterna senast den 1 januari 
2006. Utöver förfarandedirektiven innefattar lagstiftningen om offentlig upphandling på 
gemenskapsrättslig nivå även de s.k. rättsmedelsdirektiven. Rättsmedelsdirektiven är två till 
antalet; det ena är knutet till den klassiska sektorn12 och det andra till försörjningssektorn13. 
Dessa direktiv har ännu inte ersatts av något konsoliderat direktiv, men håller på att ses över 
för närvarande. 
 
Kretsen av de organ som är skyldiga att upphandla enligt direktiven skiljer sig till viss del åt 
mellan sektorerna. Förutom den krets av upphandlande enheter som även gäller den klassiska 
sektorn, är den krets som är skyldig att tillämpa försörjningsdirektivets bestämmelser 
utvidgad till att även omfatta organ som alltså inte tillhör kretsen av upphandlande enheter 
enligt de klassiska direktiven, p.g.a. att de är verksamma inom de områden som 

                                                 
6 Rådets direktiv 1993/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av 
varor, EGT L 199, s. 1, svensk specialutgåva, område 6, volym 4, s. 126 (varudirektivet) 
7 Rådets direktiv 1992/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
tjänster, EGT L 209, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 139 (tjänstedirektivet). 
8 Rådets direktiv 1993/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
bygg- och anläggningsarbeten (byggdirektivet). 
9 Rådets direktiv 1993/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som 
har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, EGT L 199, s. 84; svensk 
specialutgåva, område 6, volym 4, s. 177 (försörjningsdirektivet). 
10 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, EGT L 134 s. 114.  
11 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, transport och posttjänster (försörjningsdirektivet), EGT L 134 s. 1. 
12 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för 
prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
13 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om 
gemenskapsregler om upphanldingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- 
och telekommunikationssektorerna. 
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försörjningsdirektivet gäller med anledning av en lagstadgad ensamrätt eller ett särskilt 
tillstånd. 
 
De konsoliderade direktiven medför materiella förändringar avseende definitionen av 
upphandlande enhet endast vad gäller försörjningssektorn. Efter att 
telekommunikationssektorn har öppnats, genom att EG-rättsliga bestämmelser om 
liberalisering genomfördes 1998, råder numera effektiv konkurrens på denna sektor varför det 
inte längre finns någon anledning att offentliga upphandlingar på detta område omfattas av 
bestämmelserna i försörjningsdirektivet.14 En sektor som däremot omfattas av det 
konsoliderade direktivetförsörj, till skillnad från vad som gäller för det äldre direktivet, är 
postsektorn. Organ som tillhandahåller posttjänster är alltså skyldiga att enligt detta direktiv 
tillämpa dess regler vid upphandling.15  
 
Definitionen av upphandlande enheter har visat sig ge upphov till en mängd tolkningsproblem 
vid den praktiska tillämpningen. Eftersom det är de upphandlande enheterna själva som till 
syvende och sist ansvarar för att lagen följs vid offentliga upphandlingar (och alltså även 
avgör huruvida förutsättningarna för upphandlande enheter är för handen i dess specifika fall 
eller inte) leder en oklar definition till att organ i högre utsträckning får möjlighet att undandra 
sig skyldigheten att upphandla enligt direktiven. Det är därför av stor betydelse att åtminstone 
skapa en enhetlig tolkning i praxis; en tydlig definition utgör nämligen ett påtryckningsmedel 
i sig. 
 
Samtliga medlemsstater i EU har en skyldighet att hålla förteckningar över vilka nationella 
subjekt som medlemsstaten anser vara upphandlande enheter. Dessa förteckningar skall vara 
så fullständiga som möjligt och ändringar skall löpande rapporteras till Kommissionen.16 
Trots denna lagstadgade skyldighet finns ingen sådan förteckning i Sverige för närvarande. 
Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) är den tillsynsmyndighet som har att kontrollera 
att reglerna i LOU efterlevs.17 I denna uppgift ingår även att utreda vilka subjekt som den 
anser utgöra upphandlande organ, ett arbete som inte alltid resulterar i en överensstämmelse 
mellan NOU:s och ett subjekts uppfattning angående subjektets eventuella skyldighet att 
upphandla enligt LOU.18 I några fall har det även visat sig att inte ens subjektet och dess ägare 
(i förevarande fall kommunstyrelser) har varit överens om huruvida subjektet bör sälla sig till 
skaran av upphandlande enheter eller ej.19  
 
Frågan, om ett subjekt är en upphandlande enhet, kan i dagsläget endast auktoritativt avgöras 
av en domstol, NOU har nämligen inga befogenheter att med rättsverkan fastställa en sådan 
status. Eftersom NOU inte heller har talerätt i domstol, är det upp till leverantörerna att föra 
talan mot ett organ som inte upphandlar i enlighet med LOU men som leverantören anser vara 
en upphandlande enhet.20 Detta är ingen lätt uppgift på grund av det osäkra rättsläget, varför 
subjekt som – trots påtryckningar från NOU – upphandlar utan att tillämpa LOU oftast klarar 

                                                 
14 20:e skälet i konsoliderade direktivetklass samt 5:e skälet i konsoliderade direktivetförsörj. 
15 28:e skälet i konsoliderade direktivetförsörj. 
16 Art 1 b) 2 st i byggdirektivet och art. 1 e) i tjänstedirektivet. 
17 Enligt 7 kap. 9 § LOU och Instruktion för NOU (SFS:1993:98). 
18 Se exempelvis NOU:s rapporter ”Upphandling: Kommun- och landstingsägda bolag” (juni 2000) samt 
”Statliga bolag” (februari 2000). 
19 ”Upphandling: Kommun- och landstingsägda bolag” Bilaga 5. 
20 Det är alltså inte möjligt för en leverantör att föra talan mot någon annan (dvs staten, en kommun eller ett 
landsting) än den enhet som har utfört upphandlingen. Se 7 kap. 1, 2 och 6 §§ LOU. 
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sig undan sanktioner. Upphandlingskommittén föreslog 199921 att en marknadsskadeavgift 
borde införas, i syfte att effektivisera offentlig upphandling, men än så länge har inget beslut 
om en sådan sanktion tagits.22 Det återstår således att lita till varje organs eget omdöme 
angående lagligheten av upphandlingarnas genomförande.23 
 
Mot bakgrund av detta förhållande är det än viktigare att definitionen av upphandlande enhet 
är så klar som möjligt, just för att underlätta för leverantörerna att bedöma huruvida ett organ 
bryter mot direktiven eller inte.  
 
Lagstiftningen på det upphandlingsrättsliga området har dels en gemenskapsrättslig 
dimension, dels en nationell. I en heltäckande utredning av begreppet upphandlande enhet 
måste därför ingå en jämförelse mellan hur begreppet definieras i respektive dimension samt 
vilken betydelse doktrinen om direkt effekt av de gemenskapsrättsliga reglerna har. 
 
Ytterligare ett perspektiv på begreppet upphandlande enhet är vilken lagstiftningsteknik som 
synes ha använts när detta begrepp definierades i direktiven och om valet av teknik påverkar 
tolkningen av begreppet.  
 
1.2 Problemformulering och syfte 

 
Jag ämnar utreda begreppet upphandlande enhet. Målet är att åskådliggöra den 
bakomliggande filosofin i syfte att föreslå ett redskap att använda vid bedömningen av ett 
subjekts eventuella status som upphandlande organ. Uppsatsen kommer att behandla tre olika 
nivåer vad gäller begreppet upphandlande enhet. Den första nivån innebär en undersökning av 
hur begreppet definieras i lag samt har tolkats i praxis. Nästa nivå avser ett klargörande av 
eventuella skillnader mellan begreppet på gemenskapsrättslig nivå respektive nationell nivå. 
Sist skall det utrönas vilken lagstiftningsteknik som använts vid formuleringen av definitionen 
av begreppet upphandlande enhet i direktiven samt hur detta bör påverka tolkningen av 
begreppet. För att bättre strukturera upp arbetet, har jag valt att utgå från följande delfrågor: 
 

 Vilka faktorer är i realiteten av betydelse vid tolkningen av begreppet upphandlande 
enhet? 

 Har dessa faktorer någon relation till varandra, och i så fall vilken? Tillmäts 
någon/några faktorer större betydelse än andra? 

 Skiljer sig begreppet upphandlande enhet enligt EG-rätten från begreppet enligt 
svensk rätt? 

 Vilken lagstiftningsteknik har använts? 
 
1.3 Avgränsningar 

 
Jag har valt att fokusera på begreppet upphandlande enhet som rör både den klassiska sektorn 
och försörjningssektorn och därmed endast kort redogöra för den krets som står utanför den 

                                                 
21 I SOU 1999:139 ”Effektivare offentlig upphandling” samt SOU 2001:31 ”. Se även motion 2003/04:Fi96 
”Lagen om offentlig upphandling”. 
22 Regeringen meddelade i prop. 1999/2000:128, ”Offentlig Upphandling i Informationssamhället”, att 
möjligheterna att införa en sådan marknadsskadeavgift skulle övervägas ytterligare. 
23 Hentze, Margareta, Sylvén, Hans, Lagar, Sveriges Rikes Lagar, Offentlig upphandling, första uppl., Norstedts 
juridik, 1998, s. 66 (Lagbokskommentaren). 
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generella definitionen men ändå har en skyldighet att upphandla enligt försörjningsdirektivets 
bestämmelser.  
 
1.4 Metod 

 
Jag kommer att utgå ifrån de gemenskapsrättsliga upphandlingsdirektiven vad gäller lydelsen 
av definitionen av upphandlande organ. Eftersom definitionen figurerar i dels de ”gamla” 
direktiven, dels de konsoliderade direktiven, har jag valt att beakta samtliga formuleringar 
men att som utgångspunkt använda en direktöversättning av den engelska formuleringen i de 
”gamla” direktiven då de svenska översättningarna i vissa fall innehållsmässigt avviker från 
den engelska versionen och dessutom skiljer sig från varandra i viss mån. Den definition som 
används av EG-domstolen har haft en avgörande roll i detta val. Lydelsen i LOU kommer att 
behandlas främst i jämförande syfte eftersom den i ännu högre utsträckning inte stämmer helt 
överens med den engelska formuleringen i direktiven och eftersom gemenskapsrätten har 
tolkningsföreträde.  
 
För tolkningen av bestämmelsen kommer den huvudsakliga källan att utgöras av rättsfall från 
EG-domstolen. Vad gäller de svenska förarbetena till LOU, kommer dessa inte att tillmätas 
något större värde. Den formulering i lagtexten som låg till grund för de första och 
huvudsakliga förarbetena, som även är de mest utförliga förarbetena angående den aktuella 
bestämmelsen, var nämligen resultatet av en rent felaktig översättning av direktivtexten. För 
övrigt behandlas inte definitionen upphandlande organ speciellt grundligt i förarbetena. 
Utvecklingen på det upphandlingsrättsliga området har, främst genom gemenskapsrättslig 
praxis, resulterat i att våra nationella förarbeten i stort sett har spelat ut sin roll. Ett av EG-
rättens karakteristika att bestämmelserna tolkas av domstolarna (i sista hand EG-domstolen), 
och inte enligt förarbeten, är en väsentlig skillnad mellan traditionell svensk rättstillämpning 
och tillämpning av EG-rätt. När det gäller svenska bestämmelser som bygger på 
gemenskapsrättsliga regler kan därför inte förarbetena få en sådan roll som vi är vana vid. 
Istället för att tolka en bestämmelse enligt en föregående tolkning får vi vänta tills 
domstolarna har tolkat bestämmelsen.  
 
I väntan på att domstolarna skall fastställa hur bestämmelserna skall tolkas utgör dock NOU 
en viktig källa vad gäller diskussion, utredning och tolkning. Den källa som kommer att spela 
störst roll av de svenska källorna är därför NOU:s uttalanden och rapporter. Doktrin som på 
ett djupare sätt utreder den ifrågavarande definitionen är inte lätt att hitta. 
Lagbokskommentaren i upphandlingsrätt är dock just en sådan källa, varför den kommer att 
utgöra en viktig källa i detta mitt arbete.  
 
1.5 Disposition 

 
Uppsatsens första del kommer att redogöra för den relevanta lagstiftningen. Utgångspunkten 
är, som redan nämnts, den gemenskapsrättsliga lagstiftningen, medan den nationella 
lagstiftningen behandlas i den mån den skiljer sig från den gemenskapsrättsliga. Jag kommer 
först att redogöra för bestämmelserna angående begreppet för den klassiska sektorn och 
därefter för bestämmelserna för försörjningssektorn. 
 
Begreppet skall sedan förklaras mer utförligt med hjälp av en genomgång av 
gemenskapsrättslig praxis. I denna del kommer jag även att redogöra för en del uttalanden och 
rapporter av NOU. 
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I uppsatsens tredje del skall begreppet upphandlande enhet analyseras mot bakgrund av vad 
som framkommit i teoridelen. Denna del utgörs i sin tur av tre kapitel. Vart och ett av kapitlen 
analyserar begreppet utifrån ett särskilt perspektiv. Det första kapitlet är en analys av praxis, i 
nästa kapitel görs en jämförelse mellan begreppet i svensk rätt å ena sidan och begreppet i 
EG-rätten å andra sidan och det sista kapitlet ämnar åskådliggöra vilken lagstiftningsteknik 
som har använts.  
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2. Lagstiftning  
 
Definitionen av den krets av upphandlande enheter som ligger till grund för skyldigheten att 
upphandla både enligt de klassiska direktiven samt försörjningsdirektivet återfinns i, vad 
gäller de engelska versionerna, väsentligen samma lydelse i samtliga av dessa direktiv.24 25  
 
Upphandlande enheter delas in i tre olika typer av organ:  
 

 statliga, regionala och lokala myndigheter26 
 organ som lyder under offentlig rätt27 28 
 sammanslutningar bildade av en eller flera upphandlande enheter.  

 
En grundförutsättning för att den upphandlingsrättsliga lagstiftningen skall gälla är att det är 
fråga om upphandling mellan två självständiga enheter (det behöver alltså inte vara skilda 
juridiska personer). Om enheten är en del av en myndighet, men ändå har en självständig 
inköpsfunktion kan avtal mellan två sådana typer av subjekt utgöra en offentlig 
upphandling.29 Av detta följer att köp mellan statliga myndigheter – t.ex. sjukhus eller 
militärregementen – inte av denna anledning undantas reglerna för offentlig upphandling, 
trots att den svenska staten anses vara en enda juridisk person.30 
 
Den andra kategorin, ”organ som lyder under offentlig rätt”, definieras i sin tur ytterligare, 
och det är framför allt denna definition som har varit föremål för mången diskussion och även 
utgör uppsatsens huvudsakliga ämne. Enligt direktiven måste tre olika förutsättningar vara 
uppfyllda för att ett subjekt skall anses vara ett organ som lyder under offentlig rätt och därför 
skyldigt att följa bestämmelserna i direktiven vid sådana upphandlingar som omfattas. 
Villkoren rör i tur och ordning det intresse som organet tillgodoser, organets status som 
juridisk person samt anknytning till den offentliga sektorn. Samtliga villkor måste vara 
uppfyllda, d.v.s. de är kumulativa.31 
 
I detta kapitel skall först denna allmänna definition utredas med utgångspunkt i de tre 
huvudvillkoren som gäller för att ett organ som skall anses lyda under offentlig rätt. Därefter 
kommer jag att behandla vad som krävs för att ett subjekt skall anses vara skyldig att följa 
försörjningsdirektivets regler vid upphandling.  
 
 

                                                 
24 Art 1 b) i vart och ett av tjänstedirektivet, varudirektivet, byggdirektivet och försörjningsdirektivet, samt i art 1 
9 p. i konsoliderade direktivetklass och art 2 1 p. 2 st i konsoliderade direktivetförsörj.I LOU finns motsvarande 
bestämmelser i 1 kap. 2, 5 och 6 §§. 
25 I svensk terminologi används endast ett samlingsnamn för alla de subjekt som har att följa lagen vid 
upphandling, nämligen ”upphandlande enheter”, ingen åtskillnad görs alltså mellan de två sektorerna. Engelsk 
terminologi skiljer däremot på subjekt som skall följa reglerna enligt de klassiska direktiven – ”contracting 
authorities” – respektive enligt försörjningsdirektivet –  ”contracting entities” – varför det i rättsfall angående 
något av de klassiska direktiven oftast talas om ”upphandlande myndighet”.  
26 I LOU: staten, kommuner och landsting. 
27 Denna formulering har den svenska lagstiftaren valt att inte ta med. Istället hänvisa till ”sådana andra 
upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§”.  
28 Engelsk översättning: ”body governed by public law”. 
29 Se 2.5 och 3.4.2. 
30 Lagbokskommentaren s. 67 f. 
31 Målet Mannesmann p. 21, målet Korhonen p. 32. 
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2.1 Behovets karaktär 

  
Det första kriteriet rör egenskaper hos det behov som organet tillgodoser. Organet skall 
nämligen ha tillkommit för att tillgodose ett behov av allmänt intresse som inte har industriell 
eller kommersiell karaktär.  
 
Angående den industriella eller kommersiella karaktären har det – gissningsvis p.g.a. den 
något svårtolkade lydelsen i den engelska översättningen av direktiven32 – rått en felaktig 
uppfattning i den svenska lagstiftningen ända fram till 1998. Formuleringen av denna 
förutsättning33 tog nämligen fasta på enhetens karaktär, vilket fick till resultat att definitionen 
av upphandlande enheter blev snävare i jämförelse med definitionen i direktiven eftersom alla 
subjekt med vinstsyfte, konkurrensutsatt verksamhet eller eget ekonomiskt risktagande 
automatiskt föll utanför definitionen.34 Industriell eller kommersiell verksamhet definierades 
nämligen på detta sätt i de första förarbetena35 till LOU. 
 
Här skall noteras att de svenska översättningarna i två av de fyra förfarandedirektiven också 
felaktigt tillmäter verksamheten och inte behovet betydelse för bedömningen. Skillnaden 
mellan de två olika översättningarna är tekniskt mycket liten, konsekvensen därav är dock 
påtaglig. I tjänste- och varudirektivet formuleras villkoret som följer: ”organ som tillkommit 
för att tillgodose allmännyttiga behov och [min kursivering] inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär”. I försörjnings- samt byggdirektivet stadgas att organet däremot skall 
ha ”tillkommit i syfte att tillgodose behov i det allmännas intressen, som [min kursivering] 
inte har kommersiell eller industriell karaktär”.  
 
Vad gäller svensk rätt är det härvid viktigt att uppmärksamma att det finns en väsentlig 
skillnad mellan å ena sidan bolag som ägs av kommun eller landsting och å andra sidan 
statligt ägda bolag. Kommun- och landstingsägda bolag får nämligen enligt kommunallagen 
inte handha verksamhet som inte är av allmänt intresse36. Villkoret, att subjektet skall täcka 
ett behov i det allmännas intresse är följaktligen uppfyllt per automatik vad gäller dessa bolag. 
Någon motsvarande bestämmelse finns inte för statliga bolag, varför en bedömning av 
behovet i dessa fall måste göras. För aktiebolag gäller istället enligt aktiebolagslagen en 
presumtion för att bolaget drivs med vinstsyfte som huvudsakligt syfte. Ett allmännyttigt syfte 
får i dessa fall skrivas in i bolagsordning.  
 
Det finns ytterligare en för bedömningen relevant skillnad mellan de kommunala och 
landstingsägda bolagen och de statliga bolagen, när denna sistnämnda verksamhet bedrivs i 
aktiebolagsform. Aktiebolagslagen presumerar nämligen att vinstsyfte finns, vilket gör att ett 
avsteg från denna presumtion får uttryckas explicit i bolagsordningen. Kommunal- och 
landstingsägda bolag får nämligen inte enligt lag bedriva verksamhet i vinstsyfte37 (att 
generera vinst finns det dock inget förbud mot, och det innebär inte att bolaget plötsligt fått 
                                                 
32 “[A]ny body established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character”. 
33 1 kap 6 § LOU. 
34 Prop. 1992/93:88 s. 64: ”Genom att enheten inte skall vara av industriell eller kommersiell karaktär undantas 
enheter som visserligen är i allmän ägo eller står under det allmännas bestämmande inflytande, men som 
bedriver verksamhet i vinstsyfte.” 
”Om det offentliga ägandet inte medför att företaget har en inriktning eller en verksamhet som innebär att 
företaget tillhör någon i viss mening skyddad del av förvärvsverksamheten skall den inte tillämpa lagen.” (s. 41) 
35 Prop. 1992/93:88. 
36 Prop. 1990/91:117 s. 33 samt 2 kap. 7 § Kommunallagen. 
37 Kommunallagen 2 kap. 7 §. 
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ett vinstsyfte om det inte hade det sedan tidigare), en bestämmelse som inte har någon 
motsvarighet för statligt ägda bolag. 
 
2.2 Juridisk person 

 
I direktiven anges som andra villkor för att ett organ skall anses lyda under offentlig rätt och 
därmed utgöra upphandlande enheter, att subjektet måste vara en juridisk person. Någon 
sådan formulering återfinns dock inte i LOU. Den svenska lagstiftaren har istället valt att 
utforma villkoret som så att termen gäller ”bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser”. 
Denna uppräkning får närmast ses som exempel på vilka juridiska personer som termen 
innefattar.  
 
2.3 Offentlig anknytning 

 
Det tredje villkoret är förekomsten av en nära anknytning till en eller flera upphandlande 
myndigheter. En nära anknytning i direktivens mening medför nämligen en risk att denna 
andra upphandlande enhet påverkar beslut i subjektets upphandlingar på så sätt att andra 
hänsyn än ekonomiska tas. Villkoret anses uppfyllt när åtminstone en av följande 
omständigheter är för handen:38 
 

 organet finansieras till större delen av staten eller regionala eller lokala myndigheter 
eller av andra organ som lyder under offentlig rätt 

 organets förvaltning granskas av sådana organ (d.v.s. offentlig tillsyn) 
 mer än hälften av ledamöterna i organets förvaltnings-, styrelse- eller tillsynsorgan 

utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder 
under offentlig rätt. 

 
 
När det gäller kriteriet om offentlig tillsyn skiljer sig återigen lydelsen i LOU från 
formuleringen i direktiven39. Medan direktiven stadgar att villkoret innebär en tillsyn över 
subjektets förvaltning, har den svenska lagstiftaren istället angett att föremålet för tillsyn skall 
vara subjektets upphandling. Definitionen av organ som lyder under offentlig rätt enligt den 
svenska lagstiftningen är således snävare och resulterar i en begränsning av 
upphandlingsreglernas tillämplighet som inte överensstämmer med den gemenskapsrättsliga 
lagstiftarens avsikt. 
 
Representationskriteriet innebär att enhetens förvaltnings-, styrelse- eller tillsynsorgan till mer 
än hälften av ledamöterna skall utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt. Detta villkor har inte varit föremål för någon större 
utredning i praxis. Om lagstiftaren avsett att villkoret är uppfyllt endast då ledamöterna utses 
direkt av en annan upphandlande enhet eller om även ett förfarande som t.ex. innebär att 
ledamöterna utses enligt föreskrifter som utfärdats av en upphandlande enhet, så att denna 
sistnämnda enhet ändå tillförsäkras en viss kontroll, har därför inte besvarats.  
 

                                                 
38 Art 1 b) 2 st 3 strecksatsen i vart och ett av förfarandedirektiven samt art 1 9 p. 2 st. c) i konsoliderade 
direktivetklass och art 2 1 p. 2 st. 3 strecksatsen i konsoliderade direktivetförsörj. I svensk rätt återfinns motsvarande 
reglering i 1 kap. 6 § 2) LOU. 
39 Formuleringen som används är ”subject to management supervision “ respektive ”står under administrativ 
tillsyn”. 
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Något som kan utgöra ett problem är att en bedömning vilar på en bakomliggande faktor, 
nämligen att den eller de enheter som utser ledamöterna verkligen är en upphandlande enhet. 
Denna svaghet gäller förstås lika mycket för de två föregående kriterierna om finansiering och 
tillsyn. 
 
För byggentreprenader återfinns i lagstiftningen en specialreglering som innebär en 
utvidgning av den generella definitionen av upphandlande enhet.40 Om det offentliga bidragit 
(gäller även bidrag från EU) med mer än hälften av kostnaden för en entreprenad vars 
verksamhet är att hänföra till någon av de kategorier som bestämmelsen hänvisar till, måste 
den eller de offentliga bidragsgivarna se till att mottagaren följer LOU vid upphandling. 
Exempel på verksamheter som omfattas är uppförande av sjukhus, skolbyggnader och 
allmänna förvaltningsbyggnader. För tjänstekontrakt som har samband med nämnda 
verksamheter gäller motsvarande, d.v.s. att den eller de upphandlande enheter som bidragit 
med mer än 50% av finansieringen av tjänstekontraktet i fråga måste säkerställa att 
bidragstagaren följer tjänstedirektivet.41 
 
2.4 Försörjningssektorn 

 
Offentliga upphandlingar som är underkastade bestämmelserna i försörjningsdirektivet utgörs 
av upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader som företas av upphandlande 
enheter (enligt definitionen i försörjningsdirektivet) för verksamhet på områdena vatten, 
energi, transport och telekommunikation. Anledningen till att upphandlingar på dessa 
områden skall omfattas av direktiven är att de inte uppfattas vara avreglerade och fullkomligt 
konkurrensutsatta samt att det rör sig om tjänster som förmedlas till allmänheten.42 
Verksamhet på nämnda områden förutsätter oftast stora investeringar, vilket resulterar i att det 
inte råder konkurrens i någon större utsträckning.43 Skyldigheten att upphandla enligt 
bestämmelserna i försörjningsdirektivet är alltså beroende av vilken verksamhet som bedrivs.  
 
Definitionen av upphandlande enheter omfattar en större krets än vad de klassiska direktiven 
föreskriver, och det är också därför reglerna inom försörjningssektorn är mer flexibla. De 
upphandlande myndigheterna får nämligen fritt välja mellan öppet, selektivt och förhandlat 
förfarande med föregående annonsering.  
 
Också här delas upphandlande enheter in i tre grupper, nämligen:44 
 

 upphandlande enheter enligt definitionen som formuleras i de klassiska direktiven, 
kallas enligt detta direktiv dock för offentliga myndigheter45 

 företag där offentliga myndigheter har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande 
genom ägarförhållanden, ekonomiska intressen eller gällande regler, s.k. offentliga 
företag46 

 enheter som har rätt att driva en verksamhet inom försörjningssektorn i och med ett 
särskilt eller exklusivt tillstånd, men inte är en offentlig myndighet eller ett offentligt 
företag47 

                                                 
40 1 kap. 25 § LOU respektive art. 2 Byggdirektivet. 
41 Art 3.3 Tjänstedirektivet. 
42 Lagbokskommentaren s. 209 f. 
43 Lagbokskommentaren s. 210. 
44 Lagbokskommentaren s. 206. 
45 Art 1 1 p. Försörjningsdirektivet. 
46 Art 1 2 p. Försörjningsdirektivet. 
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Definitionen av offentliga myndigheter är densamma som definitionen av upphandlande enhet 
i de klassiska direktiven,48 vilken redan har behandlats ovan, varför vi lämnar den därhän. De 
två andra grupperna förtjänar dock några kommentarer.  
 
Först och främst skall skillnaderna mellan offentliga företag och organ som lyder under 
offentlig rätt redogöras för. Kravet på inflytande från offentliga myndigheter har i stort sett 
samma definition som den offentliga anknytningen vad gäller organ som lyder under offentlig 
rätt, men skiljer sig på ett par punkter. Den offentliga anknytningen för ett organ som lyder 
under offentlig rätt definieras, som vi har sett, som att en annan upphandlande enhet står för 
mer än hälften av finansieringen, äger tillsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen eller 
utövar en viss tillsyn över verksamheten. Det dominerande inflytandet som är en förutsättning 
för offentliga företag innebär följande: en eller flera offentliga myndigheter, direkt eller 
indirekt, äger mer än hälften av företagets aktiekapital, har majoriteten av rösterna eller kan 
utse fler än hälften av ledamöterna i företagets styrelse. Den största skillnaden är således att 
det vad gäller offentliga företag inte finns någon motsvarighet till kriteriet om tillsyn som 
återfinns i definitionen av organ som lyder under offentlig rätt. 
 
De behov som täcks av verksamhet inom försörjningssektorn får vidare generellt betecknas 
som allmännyttiga. Offentliga företag verkar dock, i motsats till organ som lyder under 
offentlig rätt, för att tillgodose industriella eller kommersiella behov,49 och här har vi alltså en 
väsentlig skillnad; det har ingen betydelse om subjektet tillgodoser behov med eller utan 
industriell eller kommersiell karaktär. 
 
Villkoret för att ett subjekt skall vara skyldig att tillämpa reglerna i försörjningsdirektivet vid 
upphandling med anledning av bestämmelsen för den tredje gruppen är att subjektet skall 
bedriva verksamhet inom försörjning p.g.a. särskilda eller exklusiva rättigheter50 som 
utfärdats av behörig myndighet i någon medlemsstat. Sådana rättigheter innebär att ett eller 
flera företag förbehålls rätten att bedriva den ifrågavarande verksamheten.51  
 
Efter att ha redogjort för vad som gäller för både den klassiska sektorn respektive 
försörjningssektorn uppkommer frågan om vad som gäller om ett subjekt är verksamt inom 
både försörjningssektorn och den klassiska sektorn. I ett sådant fall skall upphandling som 
sker för respektive verksamhet ske enligt respektive direktiv. Huruvida reglerna i direktiven 
måste följas vid en enskild upphandling bedöms således utifrån reglerna i det relevanta 
direktivet, vilket innebär att ett subjekt kan bli skyldigt att tillämpa upphandlingsregler endast 
vid upphandlingar som rör den ena typen av verksamhet.52  
 
2.5 Undantag 

 
Något som inte direkt rör definitionen av upphandlande enhet, men ändå bidrar till att ge en 
mer heltäckande bild av tillämpligheten av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen, är 
förekomsten av undantag. Under vissa bestämda omständigheter får nämligen den 
upphandlande enheten företa en direktupphandling. Dessa undantag kan delas upp i två 
                                                                                                                                                         
47 Art 2 1 p. b) Försörjningsdirektivet. 
48 Se exempelvis förslag till avgörande i målet Kommissionen mot Spanien (283) (generaladvokat Alber) p. 64. 
49 Målet Kommissionen mot Spanien (214) p. 44. 
50 Den svenska översättningen av ”exclusive rights” i försörjningsdirektivet är ”ensamrätt”.  I LOU (4 kap. 1 § 2 
st. 1) motsvarar ”särskilt tillstånd” ”special or exclusive rights”. Ordet ensamrätt finns inte med överhuvudtaget. 
51 Art 2 3p. 1st. försörjningsdirektivet. 
52 Lagbokskommentaren s. 66 f. 
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grupper. Den ena gruppen består av legalundantag som alltså explicit uttrycks i bestämmelser 
i direktiven och LOU, och innebär att förhandlad upphandling utan föregående annonsering 
får tillämpas, vilket är en typ av direktupphandling.53 Den andra gruppen undantas helt 
reglerna om offentlig upphandling (och den upphandlande enheten kan alltså använda sig av 
direktupphandling i de fall som faller in under undantagen) p.g.a. motsatsslut, d.v.s. att dessa 
upphandlingar inte omfattas av definitionen av sådana upphandlingskontrakt som utgör en 
förutsättning för att reglerna i direktiven skall kunna bli tillämpliga.  
 
Det finns dock ett undantag som gäller köp av tjänster för både den klassiska sektorn54 och 
försörjningssektorn55 56  som anges i lagen som ett undantag, men innebär att upphandlingen 
undantas från reglerna i direktivet, d.v.s. något uttryckligt stadgande om att förhandlad 
upphandling utan föregående annonsering får tillämpas finns inte. Detta undantag är således 
en blandning mellan de två grupperna. Undantaget innebär att om samtliga villkor som 
uppställs i dessa bestämmelser är uppfyllda innebär det både att reglerna i tjänste- respektive 
försörjningsdirektiven inte skall tillämpas på upphandlingskontraktet och att inga andra 
bestämmelser i direktiven är tillämpliga.57 Villkoren är som följer. Upphandlingen måste 
göras av en upphandlande enhet. Vidare skall motpartens rätt att tillhandahålla tjänsten vara 
baserad på en ensamrätt, och denna ensamrätt måste vara lagstadgad. Bestämmelsen gäller 
dock inte om ensamrätten strider mot Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen 
(Romfördraget). Om detta sista villkor inte hade funnits skulle medlemsstaterna fritt kunna 
reglera i vilka fall detta undantag blir tillämpligt och därigenom skulle bestämmelsen få olika 
innebörd i olika medlemsstater.58  
 
Legalundantagen återfinns i vart och ett av förfarandedirektiven.59 Två av dessa undantag 
återfinns i samtliga direktiv, nämligen när det är fråga om varor som av tekniska eller 
konstnärliga skäl eller p.g.a. en ensamrätt endast kan levereras av en viss leverantör samt 
leveranser som utgör tillägg till tidigare leveranser och det är orimligt att byta leverantör. 
 
Undantag gäller vidare även för upphandlingskontrakt som omfattas av försörjningsdirektivet, 
byggdirektivet eller tjänstedirektivet och som innebär en upprepning av arbeten, varor eller 
tjänster som förut varit föremål för selektiv eller öppen upphandling. 
 
I bygg-, varu- och tjänstedirektiven får direktupphandling tillämpas även då synnerlig brådska 
föreligger och denna omständighet inte orsakats eller kunnat förutses av den upphandlande 
enheten. 
 
När upphandlingen avser inköp till egen forskning, utveckling och studier samt när det vid 
annonsering i öppen eller selektiv upphandling inte inkommit några anbud får den 
upphandlande enheten använda sig av förhandlad upphandling utan föregående annonsering 
enligt varu- och försörjningsdirektiven. 
 
Det finns ytterligare fyra undantag som endast gäller försörjningssektorn. Dessa är 
upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, avrop mot gällande 
                                                 
53 Lagbokskommentaren s. 170. 
54 Art 6 tjänstedirektivet. 
55 Art 11 försörjningsdirektivet. 
56 5 kap 2 § LOU. 
57 Lagbokskommentaren s. 273. 
58 Se exempelvis målet BFI Holding p. 45. 
59 Art 6.3  varudirektivet, art 11.3  b) – f) tjänstedirektivet, art 7. 3 b) – e) och art 20.1 – 20.2 
försörjningsdirektivet, införlivade i LOU genom 2 kap. 11 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 16 § och 5 kap. 17 §. 
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ramavtal, upphandling som ansluter till en formgivningstävling och slutligen när det gäller ett 
tillfälligt och mycket förmånligt erbjudande, t.ex. vid konkursutförsäljning.  
 
De undantag som ingår i den andra gruppen – d.v.s. icke-legalundantag – omfattar köp från ett 
subjekt som inte kan anses vara fristående från den upphandlande enheten samt delegerad 
upphandling. 
 
För att det skall vara fråga om ett upphandlingsavtal i lagens mening är huvudregeln att köpet 
måste ske mellan två skilda personer.60 Köp från egenregiverksamhet omfattas därför inte av 
direktiven.61 Undantaget är dock tillämpligt då leverantören är en egen juridisk person men 
ändå inte anses vara tredje man i förhållande till den upphandlande enheten p.g.a. en mycket 
nära anknytning som är att likställa med egenregiverksamhet. En närbesläktad bestämmelse 
till detta undantag återfinns i försörjningsdirektivets trettonde artikel; om en upphandlande 
enhet tilldelar ett s.k. anknutet företag ett tjänstekontrakt behöver inte upphandlingen ske 
enligt direktivets regler.62 För att ett subjekt skall kunna klassificeras som ”anknutet företag” 
skall minst ett av följande förutsättningar vara uppfyllda:63 
  

 företag vars årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i 
rådets sjunde direktiv 83/349/EEG (10) av den 13 juni 1983, grundad på artikel 54.3 g i 
Europeiska gemenskapernas fördrag om koncernredovisning 

 den upphandlande enheten kan, direkt eller indirekt, utöva ett bestämmande inflytande 
över företaget 

 företaget kan utöva ett bestämmande inflytande över den upphandlande enheten 
 företaget kan tillsammans med den upphandlande enheten underkastas ett bestämmande 

inflytande från ett annat företag på grund av ett ägarförhållande, ekonomiskt engagemang 
eller regler som styr detta 

 
Kort sagt handlar det om företag som tillhör samma ekonomiska enhet som den upphandlande 
enheten.64 
    
Vad gäller delegerad upphandling, kan en upphandlande enhet inte undkomma sin skyldighet 
att tillämpa direktiven genom att delegera upphandlingsförfarandet till någon annan, 
exempelvis en konsult eller ett dotterbolag.65 Vid en sådan delegation måste alltså den 
upphandlande enheten se till att även agenten följer reglerna.66 Reglerna i direktiven skall 
följas vad gäller upphandlingar som en upphandlande myndighet ansvarar för, antingen helt 
eller delvis, t.ex. att den upphandlande enheten står för viss del av betalningen67. Vad däremot 
gäller för den motsatta situationen – då en upphandlande enhet upphandlar åt ett subjekt som 
inte har någon skyldighet att tillämpa upphandlingsreglerna vid sin upphandling, s.k. 
tredjemansupphandling68 – är att upphandlingen undantas från reglerna, men endast om den 
från början genomförts för denne andres räkning och detta framkommer i förhållande till 
leverantörerna.  

                                                 
60 Målet Teckal p. 49. 
61 Lagbokskommentaren s. 63. 
62 Art 13 försörjningsdirektivet. 
63 Art 1 3 p. försörjningsdirektivet. 
64 Förslag till avgörande i målet Teckal (generaladvokat Cosmas) not 29. 
65 Lagbokskommentaren, s. 63. 
66 Se t.ex. RÅ 1997 not 87 Apoteksbolaget 
67 Lagbokskommentaren s. 65. 
68 Lagbokskommentaren s. 64. 
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3. Praxis 
 
Formuleringen ”organ som lyder under offentlig rätt” har genom åren varit föremål för ett 
stort antal gemenskapsrättsliga rättsfall. Begreppet ”statliga, regionala eller lokala 
myndigheter” har, av naturliga skäl, däremot inte föranlett någon sådan diskussion. Vad som 
innefattas av begreppet ”stat” har behandlats i målet Beentjes, där det var frågan om en 
kommitté, som varken var en del av den statliga eller lokala förvaltningen eller en juridisk 
person, ändå kunde anses vara skyldigt att följa direktivens regler vid upphandling. 
Medlemmarna utsågs av en statlig myndighet, dess kostnader täcktes av offentliga medel och 
kommittén tillgodosåg ett allmännyttigt behov. Domstolen kom fram till att ”staten” måste 
tolkas funktionellt, formen för verksamheten är inte viktig.69 Generaladvokat Darmon noterar 
även i sitt förslag till avgörande att det inte är en bokstavstolkning som gäller vid 
bedömningen om ett subjekt uppfyller villkoren för upphandlande enheter.70 
 
Det skall tilläggas att vid tiden för fallet Beentjes fanns för övrigt ingen bestämmelse om 
sammanslutningar i direktiven.  
 
Vad gäller ”organ som lyder under offentlig rätt” är det fastslaget i praxis att termen är ett 
gemenskapsrättsligt begrepp.71 Att ett subjekt omfattas av privaträttslig reglering enligt den 
nationella rättsordningen har därför ingen betydelse för bedömningen huruvida organet skall 
anses lyda under offentlig rätt eller inte i direktivens mening. Termen såväl som definitionen 
fastställs nämligen i direktiven. Om ”organ som lyder under offentlig rätt” inte skulle ha varit 
ett gemenskapsrättsligt begrepp skulle medlemsstaterna fritt kunna bestämma vilka subjekt 
som skulle undantas från definitionen genom att se till så att de löd under privaträttsliga 
regler. En sådan situation är inte förenlig med syftena bakom upphandlingsdirektiven.72 
 
3.1 Behovets karaktär 

 
Det första villkoret föreskriver att organet skall ha ”tillkommit för att tillgodose allmännyttiga 
behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär”.73 Generaladvokat Léger har 
uttalat att ”(u)ttrycket ’allmänna intressen som inte har industriell eller kommersiell karaktär’ 
är svårbegripligt”74 och vi kommer i det närmast följande se hur man har valt att tolka 
begreppet. Det är inte överflödigt att påtala vikten av att skilja mellan själva behovet och 
enheten, verksamheten, som sådan. Det är här frågan om en bedömning av karaktären hos 
behovet.75 Att avgöra om ett behov är allmännyttigt eller inte är ingen lätt uppgift,76 men när 
                                                 
69 Målet Beenjtes p. 11. 
70 Förslag till avgörande i målet Beentjes (generaladvokat Darmon) p. 43. 
71 Målen Kommissionen mot Spanien 214 p. 55, Kommissionen mot Spanien 283 p. 74 och 79. 
72 Förslag till avgörande av Generaladvokat Alber i målet Kommissionen mot Spanien 283 p. 47-50. 
73 Den engelska översättningen: “established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not 
having an industrial or commercial character”.  En mer korrekt översättning skulle alltså vara ”tillkommit i det 
särskilda [min kursivering] syftet att möta behov i det allmännas intresse […]”. Vad konsekvensen av den valda 
formuleringen blir i praktiken är inte utrett. 
74 Förslag till avgörande i målet Mannesmann p. 64. 
75 Före 1998 syftade objektet för ”det allmännas intresse” i 1 kap. 6 § LOU på enheten, vilket inte var i 
överensstämmelse med upphandlingsdirektiven (se prop. 1996/97:153 s. 54 f.), men i och med en lagändring 
(SFS 1997:1608) gav även LOU uttryck för denna bestämmelse. I översättningarna av tjänstedirektivet och 
varudirektivet har dock samma misstag gjorts, vilket alltså innebär en väsentlig skillnad. 
76 Se exempelvis generaladvokat Albers uttalande angående allmänna intressen i förslaget till avgörande i målet 
Korhonen p. 53: ”Inte något av upphandlingsdirektiven innehåller en legaldefinition av detta obestämda juridiska 
begrepp. Obestämda juridiska begrepp medför regelmässigt tolkningssvårigheter, då det inte på ett entydigt sätt 
kan anges vilka rättssubjekt nämnda begrepp avser eller inte avser.”  
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det gäller behovets eventuella industriella eller kommersiella karaktär tycks inte ens EG-
domstolen förstå vad lagstiftaren avsett, varför den istället ställt upp kriterier för vad som bör 
gälla för att verksamheten skall anses vara industriell eller kommersiell och sedan behandlat 
resultatet av bedömningen som vägledande i frågan om även behovet är av en sådan karaktär.  
 
Tolkningen av formuleringen ”tillkommit” har på senare år förändras.77 Istället för att därmed 
anse att det finns ett krav på att organisationen har tillkommit just för att täcka vissa behov, 
har kravet nämligen omformulerats av praxis. Man har istället anammat en ändamålsbestämd 
tolkning och uttalat att den enda omständigheten att en enhet inte skapats för att handha vissa 
behov, inte bör kunna omöjliggöra en framtida skyldighet för enheten att upphandla enligt 
direktiven då den vid tiden för en upphandling faktiskt tillgodoser allmänna intressen. 
Bedömningen sker därmed istället utifrån de förhållanden som råder vid tiden för en 
upphandling och inte vad som var för handen när subjektet tillkom. Detsamma torde gälla för 
det motsatta förhållandet, d.v.s. när ett subjekt har skapats för att täcka ett allmännyttigt 
behov, men verksamheten med tiden har förändrats så att den inte längre till någon del täcker 
detta ursprungliga behov.78 Förändringen måste dock på något sätt kunna fastställas objektivt. 
Vad som krävs är osäkert, men en ändring i bolagsordningen eller ett avtal som visar 
förändringen79 (närmast att subjektet skall täcka ett behov i det allmännas intresse trots att det 
inte tillkommit för det ändamålet) är tillräckliga bevis.  
 
Vad gäller det första villkoret, kraven på behovets karaktär, skall bedömningen således göras i 
två steg. Först måste det avgöras om behovet som subjektet täcker är allmännyttigt eller inte, 
och – i fall av jakande svar – därefter om behovet är av icke-industriell eller icke-kommersiell 
karaktär.  
 

3.1.1 Allmännyttiga behov 
Behov i det allmännas intresse tar sikte på sådana behov som det allmänna – staten, en 
kommun eller ett landsting – antingen tillgodoser själv eller i annat fall avser, mot bakgrund 
av allmänintresset, att ha ett avgörande inflytande på,80 exempelvis i form av statsbidrag eller 
styrelserepresentation. Vidare är allmännyttiga behov behov som vanligtvis tillgodoses på 
annat sätt än genom utbud av varor eller tjänster.81 Det kan t.ex. röra sig om bortskaffande och 
behandling av hushållssopor eftersom det är nödvändigt med anledning av folkhälso- och 
miljöskäl82, tillverkning av myndigheters trycksaker såsom pass, körkort och identitetskort83 
och begravningsverksamhet84. I målet Korhonen ansåg domstolen att en verksamhet som 
bestod i att förvärv och uthyrning av fast egendom till företag samt tillhandahållande av 
                                                 
77 Målet Universale-Bau m.fl. p. 56-57 och 63 samt HD 30 december 2003 i Ö 3682-02, Högmarsö 
Samfällighetsförening. 
78 På s. 16 i NOU:s rapport ”Statliga bolag” förklarar NOU att bedömningen skall ske vid tiden för 
upphandlingen, men att en påstådd förändring (dvs att subjektet inte längre tillgodoser det allmännyttiga behov 
som det dock inrättats för) måste ha manifesterats formellt – t.ex. genom en ändring i bolagsordningen – för att 
kunna tillmätas betydelse för bedömningen. Rapporten kom ut i februari 2000, tre år före Högmarsö-domen, 
varför jag är osäker på om en formell ändring måste ske eller inte. I Högmarsö-fallet var det däremot den 
motsatta situationen, att samfälligheten inte att inrättats för ett allmännyttigt behov, men att det ändå ansågs 
tillgodose ett sådant vid tiden för upphandlingen.   
79 Målet Universale-Bau p. 58 och 62. 
80 Målen Korhonen p. 47, Agorà p. 37, BFI Holding p. 51, Truley p. 50 samt HD 30 december 2003 i Ö 3682-02, 
Högmarsö Samfällighetsförening. 
81 Målet BFI Holding p. 50. 
82 Målet BFI Holding p. 52. 
83 Målet Mannesmann. 
84 Målet Truley p. 51-53. 
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fastighetsförvaltningstjänster för att främja utvecklingen av industriell och kommersiell 
verksamhet i området täckte ett allmännyttigt behov. Det allmännyttiga behovet ansågs bestå 
stimulering av både handeln och den sociala utvecklingen eftersom bolaget ifråga 
möjliggjorde en etablering av företag som i sin tur medförde positiva konsekvenser såsom fler 
arbetstillfällen, ökade skatteinkomster och ökad tillgång och efterfrågan på varor och 
tjänster.85 
 
Allmänt intresse förutsätter vidare inte att det måste handla om ett behov som i det enskilda 
fallet direkt rör samtliga invånare; det faktum att verksamheten riktar sig till en mycket liten 
intressegrupp, oaktat den är geografiskt begränsad eller består av exempelvis egenföretagare, 
utgör inte en presumtion för att ett allmänt intresse därför inte finns.86 Villkoret måste tolkas 
objektivt. I det förenade målen Agorà och Excelsior var det bl.a. fråga om mässverksamhet 
kunde tillgodose behov av allmänt intresse, trots att endast en begränsad krets besökare och 
utställare i praktiken drog nytta av verksamheten. Generaladvokat Léger anförde, i sitt förslag 
till avgörande, att mässverksamhet de facto tillgodosåg allmännyttiga behov på så sätt att den 
bidrar till konsumentupplysning genom att tillhandahålla en träffpunkt för tillverkare och 
konsumenter. Léger jämförde mässverksamhet med universitetsforskning, som också bidrar 
till större kunskaper. Att det rör sig om en relativt liten grupp som deltar i en mässa har ingen 
inverkan på bedömningen. 87 
 
Det är i bedömningen inte relevant hur stor del av verksamheten som tillgodoser det 
allmännyttiga behovet, utan endast att ett sådant behov tillgodoses.88 Denna uppfattning 
grundas på att det i lagtexten inte görs någon skillnad mellan kontrakt som är knutna till den 
del av verksamheten som täcker det allmännyttiga behovet respektive kontrakt som endast har 
med annan verksamhet att göra.89 Skyldigheten att upphandla enligt direktivens regler 
omfattar samtliga upphandlingar som enheten företar.  
 

3.1.2 Behov av kommersiell eller industriell karaktär 
Att utreda huruvida ett behov är av industriell eller kommersiell karaktär är som sagt ingen 
lätt uppgift. Som ett hjälpmedel i denna jakt efter formuleringens innebörd har man ändå 
försökt fastställa vad som gäller för att i första hand en enhet skall bedömas vara kommersiell 
och sedan låta detta slut verka vägledande för bedömningen av behovets karaktär.  
 
Vinstsyfte, konkurrensutsatthet och ekonomiskt risktagande är samtliga de faktorer som 
tillmäts betydelse i bedömningen av ett subjekts industriella eller kommersiella karaktär. Som 
sagt hänför de sig till verksamheten hos ett subjekt och kan därför endast tillmätas en indirekt 
betydelse i bedömningen om ett subjekt är skyldigt att upphandla enligt direktiven eller inte. 
Detta poängteras av både EG-domstolen i målet Irland samt NOU90. Faktorernas roll är att 
indikera åt vilket håll det lutar, men hindrar inte på något sätt att utgången blir den motsatta.91 
Om åtminstone en av dessa faktorer inte är förhanden utgör det ett tecken på att behovet inte 
                                                 
85 Målet Korhonen p. 45. 
86 NOU:s rapport ”Statliga bolag” s. 8 (februari 2000). 
87 Förslag till avgörande i målen Agorà och Excelsior p. 55.  
88 Målen Mannesmann p. 25, BFI Holding p. 55 och 67, Truley p. 56 och Korhonen p. 57 och 58 samt förslag till 
avgörande i målet kommissionen mot Irland p. 48. 
89 Målet Mannesmann p. 32. 
90 NOU:s rapport ”Statliga bolag” s. 15 (februari 2000). 
91 I NOU:s rapport ”Upphandling: Kommun- och landstingsägda bolag” uppges hela 53 % av de bolag som inte 
instämmer med NOU:s bedömning, att bolaget är en upphandlande enhet, som argument ange att verksamheten 
är kommersiell.  
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är av kommersiell karaktär och det motsatta gäller om samtliga faktorer föreligger. Att en 
rörelse har vinstsyfte, att verksamheten är konkurrensutsatt och/eller att rörelsen själv står 
risken är alltså inte tillräckliga argument för att man skall kunna utesluta dess status som 
upphandlande enhet. Uppfattningen måste grundas på behovets karaktär. 92 
 
Det kan noteras att det inte har någon betydelse för bedömningen om behoven ifråga även 
tillgodoses eller skulle kunna tillgodoses av privata företag eller inte,93 på samma sätt som det 
inte har någon betydelse för en möjligt klassificering som organ som lyder under offentlig rätt 
att subjektet grundats genom en privaträttslig stiftelseurkund.94   
 
De tre faktorer som ingår i bedömningen av verksamhetens industriella och kommersiella 
karaktär är, som nämnts ovan, konkurrens, vinstsyfte och ekonomiskt risktagande, vilka skall 
behandlas i det följande. 

3.1.2.1 Konkurrens 
För att avgöra huruvida det finns en risk att andra hänsyn än ekonomiska tas vid tilldelning av 
ett upphandlingskontrakt, behandlas förekomsten av en utvecklad konkurrens som en 
indikation på att en sådan risk inte föreligger.95  Konkurrens som rent rättsligt kan förekomma 
tillmäts också betydelse, även om faktisk konkurrens naturligtvis innebär att faktorn får en 
större roll i helhetsbedömningen. Att det finns en utvecklad konkurrens medför dock inte i sig 
att de behov som tillgodoses inte har en industriell eller kommersiell karaktär.96 
 
Ett till kriteriet om konkurrensutsatthet närliggande spörsmål är om en ensamrätt per 
automatik medför att behovet klassificeras som icke-kommersiellt. Det finns emellertid inget i 
definitionen av organ som lyder under offentlig rätt som ens antyder att så skulle vara fallet.97 
Betydelsen av en ensamrätt, d.v.s. en nationell sådan, lagstadgad eller inte, torde därför endast 
vara att rättslig eller faktisk konkurrens inte föreligger.  
 
Ett exempel på att förekomsten av en ensamrätt utgör ett starkt skäl för att behovet skall 
betraktas som icke-kommersiellt visar ett av NOU:s ärenden98: AB Tumba Bruk handhar bl.a. 
tryckningen av svenska sedlar och pass (det senare genom en upphandling av 
Rikspolisstyrelsen). Bolaget är för övrigt helägt av Sveriges Riksbank. NOU anser att 
tryckning av sedlar tillgodoser ett behov av allmänt intresse och att detta intresse inte har 
kommersiell eller industriell karaktär just eftersom det handlar om en ensamrätt.99  
 

3.1.2.2 Vinstsyfte 
Även förekomsten av ett vinstsyfte tjänar endast som tecken på att det är frågan om en 
industriell eller kommersiell verksamhet.100 I målet Agorà hade subjektet inget huvudsakligt 

                                                 
92 Argumentet hade däremot varit gångbart före lagändringen 1998, såvida bestämmelsen i 
upphandlingsdirektiven inte anses ha direkt effekt (och diskrepansen hade upptäckts). 
93 Målet BFI Holding p. 66. 
94 Förslag till avgörande i de förenade målen Agorà och Excelsior (generaladvokat Alber) p. 65. 
95 Målet BFI Holding p. 49. 
96 Målen BFI Holding p. 43, Truley p. 59 och 61 samt Korhonen p. 50. 
97 Målet BFI Holding p. 60. 
98 Dnr. 1998/0275-28. 
99 Se även NOU dnr. 1998/0281-28 Teracom AB angående ensamrätt. 
100 Förslag till avgörande i målet Spanien C-283/00 (generaladvokat Alber) p. 43. 
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vinstsyfte, men domstolen konstaterade ändå att det tillgodosåg behov som var av industriell 
eller kommersiell karaktär p.g.a. att subjektet själv ansågs stå den ekonomiska risken.101 
 
I generaladvokat Pergolas förslag till avgörande i BFI Holding p. 44 anförs att ett mycket 
viktigt kriterium för att avgöra om behoven har kommersiell karaktär eller inte är det 
ekonomiska beroendet av staten. Ett uppenbart tecken på ett sådant beroende är avsaknaden 
av risk. När subjektets verksamhet däremot bl.a. ”innebär en möjlighet, även om den är 
osäker, till vinst” finns det inget skäl att räkna organet till upphandlande enhet enligt 
direktiven. Pergolas uppfattning skulle kunna förklaras med att målet ifråga kom så tidigt som 
1998, senare praxis tycks nämligen stå för en annan uppfattning – att risktagandet anses vara  
den mest betydelsefulla faktorn i sammanhanget – vilket vi ska se i det närmast följande 
kapitlet.  

3.1.2.3 Ekonomisk risk 
Organisationens eventuella ekonomiska risktagande är den faktor som i sammanhanget har 
störst betydelse för bedömningen. I det första förarbetet till LOU definieras risktagande som 
att det finns ett offentligt skyddsnät som förhindrar en eventuell konkurs för enheten. Finns 
det ett sådant skyddsnät, är det ett tydligt tecken på att det finns ett allmänt intresse i 
organisationens verksamhet som det offentliga värnar om. Avsaknaden av ekonomiskt 
risktagande innebär också att enheten inte konkurrerar på lika villkor i förhållande till andra 
aktörer på marknaden.  
 
EG-domstolen har tidigare varit av åsikten att avsaknaden av risktagande måste manifesteras 
på något sätt, t.ex. i bolagsordningen eller lag, för att det skall kunna konstateras att så är 
fallet. Detta innebär att om några sådana bestämmelser inte står att finna så anses subjektet 
själv stå den ekonomiska risken för verksamheten. I och med avgörandet i målet Korhonen, 
som kom i maj 2003, förändrades dock denna inställning. Domstolen konstaterade nämligen 
att det avgörande för bedömningen är om subjektet i praktiken skulle tillåtas, inte endast 
kunna rent teoretiskt, gå i konkurs.102 Man får i en sådan bedömning titta på sedvänja. 
Generaladvokaten i målet tillägger också att om det inte hade funnits någon sådan chans till 
statligt stöd mot bakgrund av bolagsordning, lag eller sedvänja skulle bolaget anses tillgodose 
behov av industriell eller kommersiell karaktär.103 
 
I målet Agorà, som gällde verksamhet som avsåg arrangemang av mässor och utställningar, 
konstaterar domstolen att ett subjekt själv anses bära den ekonomiska risken om det saknas 
bestämmelser om att en annan upphandlande enhet skall kompensera en eventuell förlust.104 
Detta resonemang, tillsammans med det faktum att verksamheten var konkurrensutsatt, ledde 
till bedömningen att behovet de facto var av kommersiell karaktär trots att det inte fanns något 
huvudsakligt vinstsyfte. Det kriterium som två år senare uppställs i Korhonen, att 
bedömningen måste baseras på vad som faktiskt skulle ske om verksamheten skulle gå med 
förlust, hade här kunnat vara tillämpligt. 
 
Ett praktiskt exempel där risken hade en avgörande betydelse är NOU:s bedömning huruvida 
friskolor är att anse som upphandlande enheter eller inte.105 Nämnden meddelade att 

                                                 
101 Målen Agorà och Excelsior p. 40 och 43. 
102 Målet Korhonen p. 53. 
103 Förslag till avgörande i målet Korhonen (generaladvokat Alber) p. 81 och 83. 
104 Målen Agorà och Excelsior p. 40-43. 
105 NOU dnr. 2003/0300-29. En tidigare bedömning – som ledde till motsatt slut – av Samhall AB gjordes för 
övrigt i dnr. 1998/0238-28. 
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utbildning är tveklöst ett behov i det allmännas intresse, men frågan är om det är 
kommersiellt. Friskolornas verksamhet är konkurrensutsatt i den bemärkelse att de 
konkurrerar om elevunderlaget och det också finns ett vinstintresse. Vidare finansieras 
verksamheten av kommunala bidrag vars storlek bestäms av antalet elever skolan lyckats 
attrahera, dvs. skolorna står själva den ekonomiska risken, varför behovet är kommersiellt och 
friskolor således inte är att anse som upphandlande enheter.  
 
Ytterligare ett exempel där just risktagande verkar ha haft en utslagsgivande roll är Samhall 
AB.106 NOU har gjort bedömningen att Samhall AB inte är en upphandlande enhet. Bolaget 
tillgodoser förvisso ett behov som är av allmännyttigt intresse; att tillhandahålla 
arbetstillfällen för personer med arbetshandikapp, men behovet är i detta fall också av 
kommersiell karaktär till följd av följande omständigheter: Samhall AB:s affärsmässiga 
förbindelser har blivit mer och mer fokuserade på effektivitet, kundbehov samt en produktion 
av eftertraktade varor och tjänster. Bolaget får en årlig merkostnadsersättning från staten för 
verksamhet som inte täcks av övriga intäkter, men den egna faktureringen överstiger denna 
ersättning. Risken bärs således av bolaget. Samhall AB är mot bakgrund av det ovan anförda 
inte en upphandlande enhet enligt LOU. 
 
3.2 Juridisk person 

 
Villkoret angående juridisk person spelar en viktig roll när det gäller subjekt som är en 
sammanslutning av en eller flera upphandlande enheter och även en juridisk person. Ett 
subjekt kan inte klassificeras både som sammanslutning och organ som lyder under offentlig 
rätt. Problemet har av domstolen lösts genom att behandla kategorin sammanslutning som 
restfunktion. I första hand bedöms alltså huruvida subjektet kan klassificeras som ett organ 
som lyder under offentlig rätt. Kan något av de tre kumulativa villkoren inte anses vara 
uppfyllt – exempelvis om subjektet inte är en juridisk person – får man gå vidare till prövning 
av om det istället kan utgöra en sammanslutning, för vilken kategori det inte uppställs något 
krav på juridisk personlighet.107 
 
I målet Korhonen hade en upphandlande enhet påbörjat en upphandling, men i meddelande 
som publicerats i en officiell tidning i Finland angivit att den upphandlande enheten agerade 
"såsom företrädare för det fastighetsbolag som skulle bildas", vilket var tillräckligt för att det 
var detta fastighetsbolag som skulle vara föremål för bedömningen huruvida upphandlingen 
skulle underkastas upphandlingsreglerna eller inte.108 
 
3.3 Offentlig anknytning 

 
Av de tre alternativa kriterier som definierar offentlig anknytning – offentlig finansiering, 
offentlig tillsyn och tillsättandet av styrelseledamöter av en annan upphandlande enhet – skall 
de två förstnämnda nedan utredas i tur och ordning. Anledningen till att endast två av de i 
direktivet upptagna kriterierna behandlas nedan är att villkoret angående styrelseledamöter 
inte ännu har blivit föremål för utredning i praxis. 
 

                                                 
106 Enligt beslut vid NOU:s nämndmöte i juni 2001. 
107 Målet BFI Holding p. 27 samt förslag till avgörande i samma mål (generaladvokat Pergola) p. 40-41. 
108 Målet Korhonen p. 23. 
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3.3.1 Offentlig finansiering 
Kriteriet innebär att mer än 50 % av enhetens kapital skall vara finansierat av en annan 
upphandlande enhet.109 Det kan handla om en eller flera upphandlande enheters 
aktieinnehav110 i ett bolag, andelen i det egna kapitalet respektive rörelsekapitalet. Det är den 
totala finansieringen – vilket inbegriper subjektets samlade inkomster, även de som kommer 
från näringsverksamhet111 – som avgörandet baseras på.112 Vad man genom 
upphandlingslagstiftningen vill komma åt är som nämnts att andra hänsyn än ekonomiska tas 
när ett subjekt tilldelar ett upphandlingskontrakt. Bedömningen borde följaktligen göras för 
varje upphandling. Med hänvisning till rättssäkerheten har domstolen dock fastställt att en 
viss grad av förutsebarhet måste säkerställas113, varför tidpunkten för bedömningen istället har 
satts till det budgetår då upphandlingen i fråga påbörjas.114 Grunden för beräkningen skall 
alltså utgöras av de provisoriska siffror som finns tillgängliga i början av budgetåret.115 Om 
den finansiella situationen förändras under året kan en omräkning ske, men skulle man finna 
att det inte längre föreligger någon skyldighet att följa upphandlingsdirektiven gäller detta 
endast för upphandlingar som påbörjas efter denna nya bedömning. Den bedömning som 
råder vid upphandlingsförfarandets påbörjande gäller tills upphandlingen avslutats.116  
 
Argumentet att det inte är fråga om statliga anslag utan betalning för köp av tjänster, och 
följaktligen är kriteriet om finansiering inte uppfyllt är ett gångbart argument endast såvida 
tjänsterna har upphandlats i enlighet med direktiven (staten måste ju alltid upphandla enligt 
reglerna om offentlig upphandling).117 Offentlig finansiering innebär nämligen att det handlar 
om ekonomiskt stöd, vilket gör att det inte får förekomma någon avtalsenlig motprestation.118 
Det primära syftet med finansieringen skall vara intresset av att stödja uppgiften att tillgodose 
allmänna intressen; den finansierande enheten får inte ha ett ekonomiskt intresse av den 
tillhandahållna tjänsten som är större än syftet att främja mottagarens uppgifter.119 I målet 
University of Cambridge fastslogs att stipendier och forskningsbidrag var exempel på 
offentlig finansiering.120 Om det däremot gäller finansiering för bestämda forskningsarbeten 
räknas den till kategorin icke-offentlig finansiering.121  
 
Anledningen till att det bara är stöd som räknas som offentlig finansiering är att det genom 
finansieringen måste uppstå en nära anknytning mellan finansiären och mottagaren, vilket 
man anser följer av en sådan omfattande samt en sådan typ av offentlig finansiering. En nära 
anknytning kan förvisso även uppstå i en vanlig avtalssituation, men är en annan typ av 
beroende än det som lagstiftaren tar sikte på. Dessutom, om även ett sådant beroende enligt 
direktiven skulle klassas som nära anknytning, skulle genast organ som har en upphandlande 
enhet som betydande affärspart kunna omfattas av direktiven, trots att ingen annan 
upphandlande enhet i praktiken ens har möjlighet att påverka beslut i upphandlingar.122  

                                                 
109 Målet Cambridge p. 33. 
110 Prop. 1992/92:88 s. 63. Här förklaras ”kapital” endast som aktiekapitalet. 
111 Målet Cambridge p. 36. 
112 EGD C-380/98, The University of Cambridge, p. 33 och 44 refereras bl.a. i Högmarsö-målet. 
113 Målet Cambridge p. 37. 
114 Målet Cambridge p. 40. 
115 Målet Cambridge p. 41. 
116 Målet Cambridge p. 43. 
117 NOU:s rapport ”Statliga bolag” s. 19 (februari 2000). 
118 Målet Cambridge p. 21. 
119 Förslag till avgörande i målet Cambridge (generaladvokat Alber) p. 44. 
120 Målet Cambridge p. 22 och 23. 
121 Målet Cambridge p. 24. 
122 Förslag till avgörande i målet Cambridge (generaladvokat Alber) p. 46. 



 27

 
Ett exempel från Sverige på hur detta kriterium kan tolkas är NOU:s bedömning av Sveriges 
Rese- och Turistråd AB som upphandlande enhet.123 Bolaget instämmer i NOU:s bedömning 
att bolaget inrättats för behov i det allmännas intresse samt att detta behov inte är av 
kommersiell eller industriell karaktär, men anser att bolaget ändå faller utanför definitionen av 
upphandlande enhet eftersom staten endast äger 50 % av bolagets aktier. NOU finner dock att 
bolaget har uppburit statliga anslag som, eftersom de varierar från år till år, åtminstone 
emellanåt har resulterat i att staten bekostat mer än hälften av bolagets rörelsekapital. 
Dessutom utses bolagets revisorer av Riksrevisionsverket. Bolaget är alltså en upphandlande 
enhet. NOU lägger slutligen till att om det däremot inte varit avsikten att rörelsekapitalet 
huvudsakligen skall finansieras av en annan upphandlande enhet, utgör dock inte bolaget 
någon upphandlande enhet.  
 
En fråga i målet Mannesmann rörde betydelsen av det faktum att ett projekt (här avseende 
bygg- och anläggningsarbeten) finansierats av gemenskapen, t.ex. i form av strukturbidrag. 
Domstolen meddelade att förekomsten av en sådan omständighet inte i sig medför att 
upphandlingsreglerna måste följas vid upphandlingsförfarandet, utan det måste göras en 
komplett bedömning av subjektet angående dess kvalificering som upphandlande enhet enligt 
direktiven.124 
 
Det finns ett nära samband mellan detta kriterium om offentlig finansiering och 
förutsättningen att det rör sig om ett allmännyttigt behov som inte har industriell eller 
kommersiell karaktär. Om staten, en kommun eller ett landsting väljer att finansiera en 
verksamhet eller ett projekt till mer än hälften är det åtminstone sannolikt att det rör sig om ett 
allmännyttigt behov utan industriell eller kommersiell karaktär.125  
 

3.3.2 Offentlig tillsyn 
Föremålet för tillsynen är organets förvaltning.126 Frågan är hur en tillsyn som ger en 
upphandlande enhet möjlighet till inflytande över beslutsfattandet ser ut. Om tillsynen är 
begränsad till en granskning av räkenskaperna i efterhand anses inte en tillsyn enligt 
direktiven vara för handen.127 Det krävs dock inte någon direkt inblandning i hur organet leds, 
utan en övervakning över hur det leds är tillräcklig.128 Övervakning av sådant som inte rör 
ledningen av organet är dock inte relevant för bedömningen.129  
 
I målet Truley ansåg domstolen att villkoret om tillsyn var uppfyllt när en myndighet granskar 
den löpande förvaltningen avseende sifferuppgifternas riktighet och att verksamheten bedrivs 
på ett korrekt, ekonomiskt, lönsamt och ändamålsenligt sätt, och där dessa myndigheter har 
rätt att besöka organets lokaler och anläggningar och att rapportera resultatet av dessa 
kontroller till den regionala eller lokala myndighet som äger det aktuella organets kapital.130 
 

                                                 
123 NOU dnr 1998/0259-28. 
124 Målet Mannesmann p. 49. 
125 Målet Korhonen p. 55. 
126 Engelsk översättning: ” subject to management supervision”. Denna formulering har använts i samtliga 
direktiv. 
127 Målet Truley p. 70. 
128 Förslag till avgörande i målet Kommissionen mot Frankrike (generaladvokat Mischo) p. 36. 
129 Förslag till avgörande i målet Kommissionen mot Frankrike (generaladvokat Mischo) p. 20. 
130 Målet Truley p. 74. 
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Till sist handlar det dock om att göra en helhetsbedömning av det enskilda fallet. En och 
samma tillsynsåtgärd kan nämligen tillmätas olika betydelse beroende på andra faktorer, 
resultatet skall i alla fall vara att en nära anknytning uppstår så att myndigheterna kan påverka 
det berörda organets beslut vad gäller offentlig upphandling. Om ett organs verksamhet i 
övrigt är mycket snävt reglerad i lag kan en lägre grad av tillsyn uppfylla villkoret, medan det 
motsatta gäller för ett organ som har stor frihet vad gäller ledningen av verksamheten.131 
 
Ett exempel på vad som kan utgöra en tillräcklig tillsyn är målet Kommissionen mot 
Frankrike där bedömningen rörde ett bolag som byggde och förvaltade subventionerade 
bostäder. Ministern för byggande och bostäder hade enligt lag rätten att besluta att bolaget 
skall upplösas om han upptäckte en allvarlig brist eller försummelse i förvaltningen av 
bolaget, vilket måste medföra en tillsyn över förvaltningen.132 Dessutom fanns det en 
delegation för inspektion av allmännyttiga bostäder som utförde kontroller på handlingarna 
och på plats samt kunde få i uppdrag att företa studier, revisioner eller utvärderingar på 
området samt att i samband med dessa uppdrag upprätta förslag på åtgärder.133 Bolagets 
verksamhet var i övrigt snävt reglerad i lag. Domstolen kom fram till att tillsynen över bolaget 
möjliggjorde inflytande över bolagets beslut i fråga om offentliga upphandlingar.134  
 
3.4 Undantag 

 
De tre undantagen som kort har behandlats ovan är köp av tjänster från en annan 
upphandlande enhet som har ensamrätt att tillhandahålla tjänsten, köp från ett subjekt som 
inte kan anses vara fristående från den upphandlande enheten samt delegerad upphandling. 
Dessa undantag skall i det närmaste utvecklas. 
 

3.4.1 Ensamrätt 
Vad ensamrätt skall anses innebära är inte helt klart. I förarbetena till LOU står det att läsa att 
ensamrätt i praktiken är likställt med monopol.135 Vad som avses är naturligtvis ett nationellt 
monopol. Det kan diskuteras om man idag inte bör utsträcka perspektivet, och således även 
definitionen av ensamrätt, till att omfatta hela den gemensamma marknaden. Vid en sådan 
bedömning torde en ensamrätt dock inte kunna förekomma i många fall. Även om ett sådant 
perspektiv stämmer bättre överens med visionen om att unionens geografiska område skall 
utgöra en enda marknad, verkar en sådan tolkning inte (ännu) ha anammats av EG-domstolen, 
eftersom det i direktivet hänvisas till varje medlemsstats nationella rättsordning.   
 

3.4.2 Ej tredje man 
Detta undantag innebär att den upphandlande enheten vid köp från ett subjekt som inte kan 
anses vara fristående från denna enhet inte behöver iaktta de regler som uppställs i direktiven. 
Huvudregeln är som nämnts att en skyldighet att tillämpa upphandlingsreglerna kan gälla 
endast då det gäller köp mellan två skilda personer. Ytterligare två kriterier för att avtalet skall 
omfattas av direktiven har dock uppställts i praxis. I målet Teckal136 yttrade domstolen att om 
                                                 
131 Förslag till avgörande i målet Kommissionen mot Frankrike (generaladvokat Mischo) p. 51 och 66. 
132 Målet Kommissionen mot Frankrike p. 54-56. 
133 Målet Kommissionen mot Frankrike p. 58.  
134 Målet Kommissionen mot Frankrike p. 59. 
135 Prop. 1992/93:88 s. 96. 
136 Frågan gällde om en lokal myndighet som anförtror leveransen av produkter till en sammanslutning som den 
själv deltar i (som en av 47 subjekt) måste leda till ett upphandlingsförfarande enligt varudirektivet. 
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den upphandlande enheten förvisso köper av en annan juridisk person men samtidigt utövar 
en kontroll över denna leverantör som motsvarar den upphandlande enhetens kontroll över sin 
egen förvaltning och leverantören bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med 
den eller de myndigheter som innehar den, kan upphandlingen ändå bli föremål för undantag. 
Leverantören måste kunna fatta egna beslut oberoende av den upphandlande enheten i 
fråga.137 Generaladvokat Cosmas anför i sitt förslag till avgörande att direktiven inte är 
tillämpliga på en upphandling där den upphandlande myndigheten använder sina egna 
tillgångar till att leverera de produkter som den vill köpa.138 Vidare prövar Cosmas de två 
nyss nämnda kriterierna på fallet. Eftersom den upphandlande enhetens andel i 
sammanslutningen endast uppgår till 0,9 procent kan det inte anses föreligga någon sådan 
kontroll från den upphandlande enhetens sida, att sammanslutningen kontrolleras på samma 
sätt som om det vore ett internt organ.139 Vad gäller det andra kriteriet i ordningen, kan 
sammanslutningen enligt stadgarna tillhandahålla vissa tjänster till andra subjekt än de som 
deltar i sammanslutningen.140 
 
Drygt ett och ett halvt år innan målet Teckal avgjordes, ansåg generaladvokaten i sitt förslag 
till avgörande i målet BFI Holding att detta undantag var för handen när det gällde den 
upphandling som föranledde den holländska domstolens hänskjutande av en del frågor till 
EG-domstolen. Frågan om undantaget kunde tillämpas tillställdes inte domstolen, varför 
denna inte heller tog upp spörsmålet, men generaladvokaten gav ändå sin syn på saken. I fallet 
var det frågan om ett kapitalbolag som hade bildats av två kommuner – dessa var även 
ensamma aktieägare – med avsikten att det skulle tillhandahålla tjänster som tidigare utförts 
av kommunerna, nämligen insamling och behandling av sopor, åt kommunerna.141 Avsikten 
var alltså att samordna tjänsterna, inte att undandra dem från kommunernas 
behörighetsområde. I en vidsträckt och indirekt bemärkelse kan bolaget därför anses vara ett 
organ inom den offentliga förvaltningen. Det är här fråga om en form av delegation mellan 
organ som inte går utanför kommunernas administrativa sfär och bolaget är således inte tredje 
man i förhållande till kommunerna varför förhållandet mellan kommunerna å ena sidan och 
bolaget å andra sidan inte kan anses vara en upphandling i den mening som avses i 
direktiven.142  
 

3.4.3 Delegerad upphandling 
Undantaget om delegerad upphandling innebär helt enkelt att den som skall dra nytta av köpet 
och därmed ansvarar för det också är den som måste vara föremål för bedömningen angående 
skyldigheten att tillämpa bestämmelserna i direktiven vid upphandlingen.  
 
I målet Korhonen hade en upphandlande enhet påbörjat en upphandling, men i ett meddelande 
som publicerats i en officiell tidning i Finland angivit att den upphandlande enheten agerade 
"såsom företrädare för det fastighetsbolag som skulle bildas", vilket var tillräckligt för att det 
var detta fastighetsbolag som skulle vara föremål för bedömningen huruvida upphandlingen 
skulle underkastas upphandlingsreglerna eller inte.143 
 

                                                 
137 Målet Teckal p. 50-51. 
138 Förslag till avgörande i målet Teckal (generaladvokat Cosmas) p. 54. 
139 Förslag till avgörande i målet Teckal (generaladvokat Cosmas) p. 61. 
140 Förslag till avgörande i målet Teckal (generaladvokat Cosmas) p. 62. 
141 Förslag till avgörande i målet BFI Holding (generaladvokat Pergola) p. 28. 
142 Förslag till avgörande i målet BFI Holding (generaladvokat Pergola) p. 36 och 38. 
143 Målet Korhonen p. 23. 
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I målet Unitron finner vi ett exempel på en upphandling som bär drag av både delegerad 
upphandling och koncession.144 Danske Slagterier, som är en privat organisation, genomförde 
en upphandling av öronmärken för svin. Öronmärken måste enligt lag godkännas av 
Veterinärstyrelsen, som ligger under ministeriet, innan Danske Slagterier säljer dem vidare till 
svinproducenterna. Kravspecifikationen upprättades dessutom i samarbete med 
Veterinärstyrelsen. Domstolen meddelade att den upphandlande enheten är tvungen att se till 
att principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet följs vid avtal som ingås av ett subjekt 
som har erhållit speciella rättigheter att verka inom det offentliga tjänsteområdet.145  
 
Till skillnad från bygg- och tjänstedirektivet så innehåller varudirektivet ingen bestämmelse 
som är att jämföra med reglerna om koncession. Skillnaden blir således att det i varufallet är 
tillräckligt att den upphandlande enheten säkerställer att den upphandlande parten inte bryter 
mot principen om förbudet mor diskriminering, medan det i bygg- och tjänstefallen krävs en 
efterlevnad av direktiven. 

                                                 
144 Se 2.3 sista stycket. 
145 Målet Unitron p. 32. 
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4. Analys 
 
För att kunna presentera en tillfredsställande utredning av begreppet upphandlande enhet skall 
jag i denna del analysera begreppet utifrån tre olika perspektiv; i det närmast följande kapitlet 
skall en analys av praxis göras, i nästföljande kapitel skall vi se om begreppet upphandlande 
enhet skiljer sig åt vad gäller den gemenskapsrättsliga dimensionen respektive den nationella 
dito och i det tredje kapitlet skall jag titta på den valda lagstiftningstekniken. 
 
4.1 Praxis 

4.1.1 Behovets karaktär 
Om man tittar på hur förutsättningen ”utan industriell eller kommersiell karaktär” har tolkats 
av domstolen har i samtliga fall organets eventuella risktagande haft en framträdande roll i 
förhållande till vinstsyfte och konkurrensutsatthet. Trots att ett organ varken haft huvudsakligt 
vinstsyfte eller att dess verksamhet varit konkurrensutsatt p.g.a. ensamrätt är behovet ändå att 
anse som icke-kommersiellt då det finns en möjlighet att risken bärs av det allmänna.  
 
Generaladvokaten i målet BFI Holding konstaterar att det finns en koppling mellan 
risktagandet och konkurrens, nämligen att det inte är möjligt att någon verklig konkurrens 
föreligger om organet inte självt står den ekonomiska risken. Hur risken fördelas visar på ett 
effektivt sätt på organets beroende till det allmänna och bör därför vara det centrala i 
bedömningen. Kanske är det endast detta kriterium som det är nödvändigt att utreda när det 
gäller att fastställa behovets eventuella industriella eller kommersiella karaktär.  
 
Kriteriet angående vinstsyfte kan kopplas till behovets allmännyttiga karaktär, i synnerhet på 
den tiden då ”tillkommit” fortfarande tillmättes avgörande betydelse. Om ett organ tillkommit 
för att täcka ett allmännyttigt behov måste ett allmännyttigt syfte anses utgöra huvudsyftet 
med verksamheten. Med utgångspunkt i antagandet att en verksamhet endast kan ha ett 
huvudsyfte utesluter detta att ett vinstsyfte finns, eftersom det enligt praxis endast tillmäts 
betydelse om det är det huvudsakliga syftet.  
 
Efter målet Universale-Bau, där tolkningen av ”tillkommit” omformulerades, är dock detta 
motsatsslut inte lika givet eftersom de organen inte behöver ha inrättats med allmännyttan 
som huvudsyfte. Frågan uppkommer, om man kan applicera samma tankesätt på det nya 
behovet som organet i fortsättningen skall tillgodose. Huvudsyftet för behovet måste vara 
allmännyttan, medan huvudsyftet för hela verksamheten ändå kan vara vinstgenerering. 
Emedan bedömningen av den kommersiella karaktären hänför sig till behovet borde dock 
slutsatsen att vinstsyfte inte är möjligt då behovet är allmännyttigt även vara tillämplig på det 
fall då organet inte skapats för att tillgodose det allmänyttiga behov som de faktiskt 
tillgodoser.  
 
Det sagda torde dock bara gälla allmännyttiga behov som är nödvändiga för samhället. I 
praxis kan exempel på sådana verksamheter vara begravningsverksamhet, förvaltning av 
kriminalvårdsanstalter, tillhandahållande av subventionerade bostäder, värnande om 
nationella skogsområden och skogsindustrin, tryckning av identitetshandlingar samt 
sophantering. Den andra kategorin av behov som domstolen ansett vara allmännyttiga är 
snarare sådana behov som är nyttiga, men inte nödvändiga, för samhället. Hit får räknas 
anordning av mässor och utställningar samt tillhandahållande av lokaler till kommersiella 
företag. De behov som ligger till grund för sådan typ av verksamhet behöver inte ha 
allmännyttan som huvudsyfte, varför vinstsyfte då kan utgöra det huvudsakliga syftet.  
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4.1.2 Offentlig anknytning 
Förutom risk, vinstsyfte och konkurrens, som indikatorer på att behovet har kommersiell 
karaktär, har domstolen146 även tagit upp offentlig finansiering i detta sammanhang, vilket är 
mycket intressant. Det finns nämligen en uppenbar koppling mellan offentlig finansiering och 
allmännyttiga behov utan industriell eller kommersiell karaktär. Det verkar mycket tveksamt 
att det allmänna skulle finansiera något som inte tillgodoser behov i det allmännas intresse. 
Om en sådan finansiering finns är det också sannolikt att staten värnar om verksamhetens 
fortbestånd, vilket skapar en koppling till den ekonomiska risken för verksamheten. Denna 
diskussion är förstås endast intressant om organet finansieras av staten eftersom kommuner 
och landsting enligt lag inte får finansiera verksamhet som inte är allmännyttig.  
 
Ett annat tecken på att det föreligger ett sådant förhållande mellan offentlig finansiering och 
behovets karaktär finns den definition av behov av allmänt intresse och utan industriell eller 
kommersiell karaktär som domstolen har fastställt (se ovan 3.1.1), nämligen behov som 
vanligtvis tillgodoses på annat sätt än genom utbud av varor eller tjänster på marknaden, dels 
behov som det allmänna – staten, en kommun eller ett landsting – antingen tillgodoser själv 
eller i annat fall avser, mot bakgrund av allmänintresset, att ha ett avgörande inflytande på. 
Behoven delas alltså upp i två olika grupper. Den andra gruppen presumerar följaktligen att 
ett behov enligt bestämmelsen om organ som lyder under offentlig rätt föreligger när ett 
avgörande inflytande från det allmänna är för handen. Ett sådant avgörande inflytande bör 
anses finnas när ett av de tre villkoren angående offentlig anknytning är uppfyllda.  
 
I målet Cambridge ställdes det upp formel för hur den offentliga finansieringen skulle 
bedömas (se 3.3.1). Förutom vilka poster som skall ingå i beräkningen vet vi nu att 
bedömningen skall göras på grundval av den budget som görs i början av varje budgetår och 
preliminärt gälla till budgetårets slut. Omräkning kan även ske under tidens gång och då 
resultera i att det inte föreligger någon skyldighet att följa upphandlingsdirektivens regler vid 
inköp.  
 
I NOU:s bedömning av Samhall AB fastställs att eftersom bolaget bär sin egen risk är det 
behov som tillgodoses av kommersiell karaktär. Detta är resultatet av att den årliga 
merkostnadsersättning som Samhall AB erhåller från staten utgör mindre än hälften av 
bolagets samlade inkomster. I detta fall borde det konstaterande som domstolen levererade i 
målet Cambridge vara tillämpligt, nämligen att en omräkning får göras i början av varje 
budgetår om Samhall AB skall vara säkert på att det följer lagen (åtminstone den 
upphandlingsrättsliga lagstiftningen). NOU:s beslut i detta ärende är för övrigt tveksamt. Om 
man gör en helhetsbedömning av Samhall:s verksamhet står det klart att det intresse som 
bolaget tillgodoser – att bereda sysselsättning för arbetshandikappade – har en mycket stark 
samhällelig koppling, förmodligen så stark att det allmänna svårligen skulle stå passiva om 
Samhall hotades av en konkurs. Det verkar vidare osannolikt att ett bolag utan en väsentlig 
offentlig anknytning skulle ge sig ut på marknaden med samma koncept.    
 
När det gäller kriteriet angående tillsyn finns det uppenbarligen många olika typer av tillsyn 
vars betydelse för bedömningen måste grundas på syftet med tillsynen. En tillsyn som syftar 
till att kontrollera så att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt och lönsamt sätt borde inte 
ha en avgörande betydelse för bedömningen angående kriteriets uppfyllande. Om tillsynen 
däremot innefattar, eller utgörs av, en tillsyn med syfte att kontrollera så att verksamheten 

                                                 
146 I målet Korhonen p. 55. 
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bedrivs på ett ändamålsenligt sätt så bör en offentlig tillsyn som möjliggör att andra hänsyn än 
ekonomiska tas vid tilldelningen av upphandlingskontrakt kunna konstateras.  
 
En faktor i tolkningen av begreppet upphandlande enhet som många gånger har föranlett 
meningsskiljaktigheter är huruvida det är betydelsefullt för bedömningen om det offentliga 
inflytandet, oaktat det utgörs av finansiering, tillsyn eller tillsättande av styrelseledamöter, i 
praktiken har medfört att andra hänsyn än ekonomiska har tagits i en upphandling. Vanligtvis 
är det den svarande parten som åberopar en tolkning som tar fasta på vad som har skett och 
käranden som hävdar att det som skall prövas är risken för att en sådan situation skall uppstå. 
I målet kommissionen mot Irland, som rörde frågan om Irish Forestry Board – ett aktiebolag 
som handhade vård av skogsområden samt främjande av skogsbruket på Irland – var en 
upphandlande enhet, var det däremot denna faktor som ledde till att domstolen respektive 
generaladvokaten kom fram till olika slut. Generaladvokaten konstaterade i sitt förslag till 
avgörande att det förvisso fanns ett allmänt statligt inflytande över verksamheten i fråga, men 
att det inte fanns några bevis för att det allmänna utövade inflytande över just beslut om 
tilldelning av upphandlingskontrakt.147 Domstolen fastställde dock i sin dom att även om det 
inte finns någon bestämmelse som specifikt anger att staten utövar kontroll över bolagets 
beslut i upphandlingar kan staten ändå indirekt utöva en sådan kontroll om den har ett allmänt 
inflytande över verksamheten.148 Detta är ett mycket bra exempel på att bedömningen måste 
baseras på objektiva kriterier. Bedömningen skall gå ut på att fastställa om det föreligger en 
risk att andra hänsyn än ekonomiska tas vid tilldelning av upphandlingskontrakt.  
 
Ytterligare en kommentar som har med kriteriet om offentligt inflytande att göra rör föremålet 
för inflytandet. I målet kommissionen mot Frankrike (se ovan 3.3.2) meddelar domstolen att 
kriteriet angående tillsyn är uppfyllt eftersom ”bostadsaktiebolagens förvaltning står under en 
tillsyn av myndigheterna som gör det möjligt för dessa att utöva inflytande över 
bostadsaktiebolagens beslut i fråga om offentliga upphandlingar”. Detta uttalande stämmer 
snarare överens med lydelsen i LOU, där villkoret om tillsyn formulerats som så att föremålet 
för tillsynen skall vara upphandlingen, än med lydelsen i direktiven. Om kravet på offentligt 
inflytande endast är uppfyllt om det går att visa på att upphandlingen är underkastad denna 
tillsyn kommer definitionen att omfatta avsevärt färre fall än om kravet sätts till att tillsynen 
skall omfatta förvaltningen, såsom stadgas i direktiven, och vi får dessutom ytterligare ett 
kriterium som ingen riktigt kan definiera. Om tillsyn kan utövas över den löpande 
förvaltningen av organet finns det även risk att beslut i upphandlingar kan påverkas. 

4.1.3 Domstolens tolkningmetod 
Det har i flera rättsfall betonats att begreppet upphandlande enhet måste tolkas funktionellt. 
Detta innebär att de formella kriterier som uppställs i direktiven inte kan tillämpas rakt av 
utan att hänsyn tas till subjektets reella funktion. Vi har sett exempel på hur en formalia-
tolkning får ge vika för en funktionell tolkning vad gäller kriteriet om att organet måste ha 
tillkommit för att täcka ett allmännyttigt behov. EG-domstolen tycks här fokusera på 
upphandlingen istället för att se bedömningen av enheten som självständig.  
 
Ett annat exempel, som dock hänför sig endast indirekt till ett formaliakrav, är tolkningen av 
kriteriet om risktagande. I målet Korhonen gick domstolen ifrån sin tidigare uppfattning, att 
avsaknad av risk måste komma till uttryck i bolagsordningen eller lag, för att istället anamma 
en tolkning som tar fasta på sannolikheten att det allmänna skall täcka förlust. Begreppet 

                                                 
147 Förslag till avgörande i målet kommissionen mot Irland (generaladvokat Alber) p. 46. 
148 Målet kommissionen mot Irland p. 39-41. 
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upphandlande enhet måste nämligen tolkas mot bakgrund av de ändamål som föranledde 
lydelsen i direktiven för att eliminera risken att kriterierna enligt lydelsen i direktiven tolkas 
isolerat från ändamålen och möjliggör att tolkningen till slut inte är förenlig med ändamålen. 
Det är viktigt att återkommande genom hela bedömningen stämma av mot dessa ändamål 
genom att fråga sig om andra hänsyn än ekonomiska kan tas vid tilldelning av 
upphandlingskontraktet.  
 
Det skall bli mycket intressant att se vilket resultat tillämpningen av denna tolkningsprincip 
får i framtiden. Generaladvokat Mischo har, i sitt förslag till avgörande i målet Kommissionen 
mot Frankrike, konstaterat att kravet på tillsyn inte behöver ställas lika högt om organets 
verksamhet även är föremål för snäv reglering i lagar eller förordningar. Detta tankesätt tyder 
på en mer flexibel tolkning av kriteriet om tillsyn. Det vore inte fel om en sådan inställning 
utvidgades till att omfatta hela kriteriet om offentligt inflytande, d.v.s. att istället för att 
avhandla delkriterierna om tillsyn, finansiering och tillsättning av styrelseledamöter var för 
sig, göra en helhetsbedömning av det offentliga inflytandet och därmed risken att organet tar 
andra hänsyn än ekonomiska. I denna bedömning bör även andra omständigheter som kan ha 
betydelse för inflytandet, t.ex. lagregler, vägas in.   
 
Nackdelen med en sådan helhetsbedömning är naturligtvis att det blir svårare för subjekt att 
själva göra en korrekt bedömning av om det föreligger någon skyldighet att följa reglerna i 
direktivet eller inte, vilket innebär att de får ta en större risk (d.v.s. rättssäkerheten minskar). 
Eftersom det har visat sig att många subjekt in i det längsta försöker undandra sig 
skyldigheten att tillämpa upphandlingsreglerna skulle resultatet med största sannolikhet bli att 
fler organ som lyder under offentlig rätt enligt direktiven kommer att tolka begreppet 
restriktivt; de kommer att göra subjektiva bedömningar som i första hand stämmer överens 
med organets egen vilja. Trots detta är en ändamålsbestämd tolkning som inte begränsas av 
formalia att föredra.  
 
Lösningen på problemet återfinns istället i förekomsten av effektiva rättsmedel.149 I Sveriges 
fall innebär detta att ett fungerande sanktionssystem måste skapas eftersom det idag inte finns 
några effektiva rättsmedel. Att ansvaret, att se till så att reglerna följs av upphandlande 
enheter, helt ligger på leverantörerna – som situationen är idag – kan inte anses uppfylla 
kravet på att vi har effektiva rättsmedel mot överträdelser. Förutom att de flesta leverantörer 
inte har tillräcklig kunskap om alla de omständigheter som i praktiken ligger till grund för en 
bedömning enligt direktiven (och helt naturligt inte väljer att prioritera sådana 
undersökningar) samt inte vill acceptera risken att kunna få betala dyra rättegångskostnader, 
så har de dessutom vanligtvis mycket kort tid på sig att upptäcka överträdelsen och sedan 
väcka talan (vid denna typ av överträdelse handlar det inte sällan om direktupphandlingar som 
i princip påbörjas och avslutas samtidigt.)  
 
För att uppnå en preventiv verkan, och därmed få de upphandlande enheterna att i större 
utsträckning göra en objektiv bedömning, krävs ett system som fungerar i praktiken och 
därmed respekteras. Det subjekt som i Sverige måste anses ha mest kunskap om den 
upphandlingsrättsliga lagstiftningen är NOU. Nämndens uppgift är dessutom att utöva en 
tillsyn över efterlevnaden av LOU, vilket innebär att det redan i denna verksamhet läggs 
resurser på att utreda vilka subjekt som har en skyldighet att upphandla enligt LOU. Det är 
frånvaron av dessa båda omständigheter vad gäller leverantörer som har resulterat i ett 
haltande rättsmedelssystem i den del som gäller den grundläggande skyldigheten att 
                                                 
149 Att sådana måste finnas i händelse av överträdelse av upphandlingsrättsliga regler anges t.ex. i det tredje 
skälet i byggdirektivet. 
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upphandla enligt lagen. Det enda som leverantörerna har och NOU saknar är dock talerätt. Ett 
respekterat sanktionssystem på området för offentlig upphandling kräver kunskap, resurser 
och talerätt hos ett och samma subjekt. Av det ovan anförda följer att den bästa lösningen på 
problemet borde vara att NOU ges talerätt. För att åstadkomma en preventiv verkan bör det 
vidare införas en sanktion. Det har länge varit på tal att en marknadsskadeavgift borde införas. 
Introduktionen av en sådan avgift i kombination med talerätt för NOU torde resultera i en 
positiv utveckling vad gäller LOU:s efterlevnad. 
  
4.2 Jämförelse mellan begreppet i svensk rätt respektive EG-rätt 

 
Det är ingen nyhet att lydelsen i 1 kap 6 § i LOU på flera punkter inte stämmer överens med 
formuleringen i den gemenskapsrättsliga bestämmelse som skall anses ha införlivats i svensk 
rätt genom nämnda nationella paragraf. Gemenskapsreglerna på det upphandlingsrättsliga 
området skall ha införlivats i nationell rätt på så sätt att man genom att följa LOU per 
automatik även följer upphandlingsdirektiven. Att ändra lydelsen vid ett sådant införlivande, 
med resultat att den svenska bestämmelsen skiljer sig från förlagan i sak, kan åtminstone 
svårligen, om inte nästintill omöjligen, motiveras. Ett dylikt förfarande ger signalen att svensk 
lagstiftning skall tolkas isolerad från den gemenskapsrättsliga lagstiftningen, vilket kan ge 
katastrofala konsekvenser och är ett tecken på att den svenska lagstiftaren inte har förstått 
poängen med en gemenskapsrättslig reglering.  
 
Denna problematik hänger ihop med doktrinen om direkt effekt. Att regeln om att kravet på 
tillsyn är uppfyllt när det kan konstateras att organets förvaltning står under tillsyn av en 
annan upphandlande enhet borde kunna ha direkt effekt medför att den gemenskapsrättsliga 
bestämmelsen har företräde. Samma bedömning borde kunna göras av förutsättningen att 
organet skall vara en juridisk person, men att det i denna formulering inte finns någon 
ytterligare begränsning. Lydelserna i motsvarande bestämmelser i svensk rätt – att tillsynen 
skall ske över upphandlingen samt att endast bolag, föreningar, stiftelser och samfälligheter 
kan omfattas av organ som lyder under offentlig rätt – får därför ändå ge vika om saken 
kommer upp till prövning. Vilken betydelse detta har när direkt effekt, än så länge, ändå inte 
kan åberopas horisontellt, d.v.s. mot ett privaträttsligt subjekt, är dock en logisk invändning. 
En leverantör kan förstås stämma staten p.g.a. felaktigt införlivande av en gemenskapsrättslig 
bestämmelse och därmed utnyttja den vertikala direkta effekten. EG-domstolens praxis150 har 
dock försett oss med ytterligare ett alternativ – som för tanken till en förtäckt horisontell 
direkt effekt – nämligen att alla nationella domstolar skall tolka nationella regler så att de 
stämmer överens med gemenskapsrättens regler; principen om fördragsenlig tolkning. En 
sådan tolkning skall göras även om den gemenskapsrättsliga bestämmelsen inte har direkt 
effekt. Slutsatsen är, skillnaderna till trots, att bestämmelserna i LOU ändå skall tolkas som 
om de i sak till fullo hade motsvarat bestämmelserna i direktiven. Den praktiska 
konsekvensen av att det finns skillnader mellan den nationella och den gemenskapsrättsliga 
lagstiftningen blir istället att de nationella organ som är i tron att de agerar i enlighet med den 
gemenskapsrättsliga lagstiftningen genom att följa LOU omedvetet får ta en större risk.  
 
Som vi har sett, har formuleringen av föremålet för bedömningen om icke-industriell eller -
kommersiell karaktär skiftat i svensk rätt. Före lagändringen som trädde ikraft den 1 januari 
1998, prövades kriteriet på enheten och inte behovet, och industriell eller kommersiell 
karaktär ansågs enligt förarbeten vara för handen om något av vinstsyfte, konkurrensutsatthet 
eller ekonomiskt risktagande kunde knytas till verksamheten. Vid första anblick kan EG-
                                                 
150 Målen C-157/86 Murphy, REG 1988 s. 673 och C-4/83 Colson, REG 1984 s. 1891. 
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domstolens tolkning av kriteriet angående kommersiell karaktär tyckas representera samma 
uppfattning som härskade i svensk rätt före 1998 eftersom den gör en bedömning av just 
verksamheten och där konkurrens, vinstsyfte och risk faktiskt spelar en avgörande roll. Det 
verkar då närmast ironiskt att man i svensk rätt först hade en formulering som överensstämde 
med den faktiska tolkningen, men var tvungen att ändra till en ordalydelse som tog ett steg 
tillbaka, d.v.s. till en formulering som inte ens EG-domstolen kan tolka och därför tar fasta på 
den ”felaktiga” formuleringen. Den övergripande skillnaden mellan den härskande 
uppfattningen i svensk rätt före lagändringen 1998 och EG-domstolens angreppssätt (att ändå 
utreda verksamhetens karaktär) är dock att metoden i det första fallet tillmäter en avgörande 
betydelse för vart och ett av kriterierna för kommersiell verksamhet medan EG-domstolen 
använder sig av en helhetsbedömning där upphandlingslagstiftningens ändamål, istället för 
formalia, hela tiden är vägledande.  
 
I och med de konsoliderade direktivens intågande har det i Sverige tillsatts en utredning om 
hur dessa direktiv skall införlivas i svensk rätt.151 Det är en förhoppning att lagstiftaren 
samtidigt som införlivandet av de nya reglerna även tar tillfället i akt och korrigerar de 
misstag som gjorts så att varje subjekt som ser till att följa LOU kan vara säker på att det även 
följer direktiven. 
 
4.3 Lagstiftningstekniken 

 
Vid författandet av definitionen av begreppet upphandlande enhet i direktiven torde 
lagstiftaren ha utgått ifrån problemet med tilldelning av upphandlingskontrakt som utgör 
diskriminering av leverantörer från andra medlemsländer. Nästa steg har varit att ta fram 
gemensamma karakteristika för upphandlingar som möjliggör en sådan diskriminering och det 
är i detta skede som de förutsättningar som uppställs i direktiven aktualiseras. Vad man har 
velat fånga in är helt enkelt upphandlingar vars tilldelningsbeslut det offentliga på något sätt 
kan influera.  
 
En lagstiftning som tog fasta på upphandlingen som sådan i definitionen av direktivens 
tillämplighet skulle rent teoretiskt säkerligen få ett resultat som stämde utmärkt överens med 
de fenomen som lagstiftningen tar sikte på. En sådan lagstiftningsteknik skulle dock få 
katastrofala konsekvenser vid tillämpningen av bestämmelsen eftersom de objekt som är 
föremål för bedömningen då skulle utgöras av varje enskild upphandling. Förutom att det 
skulle bli en ohanterlig situation skulle även rättssäkerheten när det gäller vilka upphandlingar 
som faller under direktivens tillämpningsområde öka och de upphandlande enheterna därmed 
få ta en större risk eftersom det är de själva som står för bedömningen. Den lösning som 
lagstiftaren har valt har istället bestått i att begreppet upphandlande enhet skapades. Begreppet 
är följaktligen bara en funktion av att lagstiftaren har velat att en formell ordning skall 
tillämpas när det föreligger ett betydande offentligt inflytande över tilldelningsbeslut i 
upphandlingar.  
 
Tolkningen av begreppet upphandlande enhet bör dessutom färgas av den valda 
lagstiftningstekniken på så sätt att man i bedömningen måste behålla fokus på upphandlingen 
i motsats till en enkel tillämpning av de formella kriterier som uppställs i bestämmelsen. Att 
formalia har fått ge vika åt en ändamålsbestämd tolkning kan vi se exempel på när det gäller 
kriteriet att organet måste vara inrättat för ett visst behov.  

                                                 
151 Leif Lindstam har fått uppdraget att föreslå hur de konsoliderade direktiven skall införlivas i svensk rätt. 
Delbetänkandet skall redovisas senast den 1 februari 2005 och slutbetänkandet den 1 juni 2005. 
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Vidare har lagstiftaren valt en relativt detaljerad formulering, vilket kan leda både till en för 
snäv definition i förhållande till bestämmelsens syfte och att lydelsen i direktiven och 
begreppets tolkning enligt praxis med tiden skiljer sig åt på allt fler punkter. En detaljerad 
förklaring kan även begränsa domstolens tolkningsutrymme. I fallet med den industriella eller 
kommersiella karaktären hos behovet, hade det naturligtvis varit mycket värdefullt att vid 
tolkningen kunna ta del av de överväganden och diskussioner som föranlett den valda 
formuleringen. I ett rättssystem där förarbeten spelar en stor roll vid tolkningen av en 
bestämmelse bör inte problem i tolkningen av detaljföreskrifter uppstå i lika stor utsträckning. 
På gemenskapsrättslig nivå – där tolkningen i huvudsak istället sker genom domstolspraxis – 
kanske det därför är bättre att hålla formuleringen i lagstiftningen mer generell. 
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5. Sammanfattning 
 
I problemformuleringen uppställdes några frågeställningar som har lett arbetet och som 
framför allt diskuteras i analysen. I syfte att sammanfatta uppsatsen skall dess frågeställningar 
kort besvaras.  
 

 Vilka faktorer är i realiteten av betydelse vid tolkningen av begreppet upphandlande 
enhet? 

 
Definitionen av begreppet upphandlande enhet utgörs i slutändan av en bedömning av främst 
två faktorer; det behov som organet tillgodoser vid tiden för upphandlingens påbörjande samt 
det offentliga inflytandet över organets verksamhet. 
 
Behovet skall vara allmännyttigt och får inte ha en industriell eller kommersiell karaktär. En 
sådan karaktär kan presumeras när organet, mot bakgrund av stadgar, lag eller sedvänja, självt 
står den ekonomiska risken. Ytterligare faktorer som har betydelse i denna bedömning är 
förekomsten av vinstsyfte som huvudsyfte med verksamheten samt huruvida organet agerar i 
en situation på marknaden där en utvecklad konkurrens råder. 
 
När det kan konstateras att det allmänna har tillräckligt mycket inflytande över organet att det 
har möjlighet att påverka organets beslut angående förvaltningen av verksamheten är kriteriet 
om offentligt inflytande uppfyllt. Ett sådant inflytande anses komma av en finansiering av 
mer än hälften av organets kapital – en beräkning som skall ske årsvis och med beaktande av 
samtliga av organets inkomster – samt då det allmänna tillsätter fler än hälften av organets 
styrelsemedlemmar. Kriteriet angående offentligt inflytande är även uppfyllt om det allmänna 
vid en tillsyn över organets förvaltning ges samma grad av inflytande som det får i de två 
föregående alternativen om finansiering och tillsättning. I bedömningen av graden av det 
offentliga inflytandet tillmäts även betydelse till hur snävt verksamheten regleras i lag. 
 

 Har dessa faktorer någon relation till varandra, och i så fall vilken? Tillmäts 
någon/några faktorer större betydelse än andra? 

 
De kopplingar som står att finna mellan de faktorer som tillmäts betydelse i bedömningen har 
visat sig vara mellan de faktorer som tillmäts störst betydelse för bedömningen. En viktig 
sådan koppling är framför allt finansieringens samband med förekomsten av ett allmännyttigt 
behov i den mening att det finns anledning att tro att den förstnämnda faktorn förutsätter den 
andra. En offentlig finansiering torde nämligen ha just behov i det allmännas intresse för ögat. 
Vidare finner vi att det finns en relation mellan finansieringen och det ekonomiska 
risktagandet för verksamheten, med resonemanget att om det allmänna väljer att finansiera en 
verksamhet till mer än hälften av organets kapital verkar det sannolikt att det inte skulle låta 
organet stå ensamt om en konkurs hotade.  
 
Motsatsvis kan det konstateras att faktorer som konkurrensutsatthet och vinstsyfte inte har 
samma ställning i bedömningen som risktagande och finansiering. Detta  bör ha sin förklaring 
i att de inte utgör lika starka bevis för att det föreligger en mycket nära anknytning till den 
offentliga sektorn. Medan finansiering och risktagande hänför sig till den direkta relationen 
mellan organet och det allmänna, rör vinstsyfte och konkurrens endast organet självt. 
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 Skiljer sig begreppet upphandlande enhet enligt EG-rätten från begreppet enligt 
svensk rätt? 

 
Begreppet upphandlande enhet är enligt lydelsen i svensk lag inte till fullo detsamma som 
begreppet enligt direktiven. Förutom att formuleringen av kriteriet angående organets 
juridiska personlighet skiljer sig åt i den mening att det i LOU stadgar vilka juridiska personer 
som omfattas, anges även föremålet för den offentliga tillsynen vara upphandlingen och inte 
förvaltningen, som det stadgas i direktiven. På det stora hela är begreppet i LOU snävare 
formulerat. 
 
På grund av den praxis som har utvecklats på området för tillämpningen av direkt effekt har 
det dock visat sig att tolkningen av begreppet i svensk rätt ändå skall ske enligt den 
gemenskapsrättsliga tolkningen av begreppet. Givet denna omständighet kommer begreppet 
enligt nationell rätt ändå att sammanfalla med det gemenskapsrättsliga dito. 
 
 

 Vilken lagstiftningsteknik har använts? 
 
Gemenskapslagstiftarens mål med bestämmelsen om upphandlande enhet har varit att så 
fullständigt som möjligt täcka in alla de upphandlingar som, vad gäller beslut, riskerar att 
påverkas av det allmänna så att det genom tilldelningsbeslutet uppstår en 
diskrimineringssituation på den inre marknaden. Begreppet upphandlande enhet har sedan 
skapats som en funktion av detta mål. Lagstiftningen är med andra ord tänkt att reglera 
upphandlingen och inte den upphandlande enheten, varför upphandlande enhet inte kan ses 
som ett självständigt begrepp och tolkas utifrån en sådan uppfattning, vilket skulle innebära 
en tillämpning av ren formalia. Tolkningen måste istället ske mot bakgrund av lagstiftarens 
syfte med en formulering av begreppet, d.v.s. en ändamålsbestämd tolkning där 
upphandlingen står i fokus. 
 
Denna uppsats har, bland annat, klart och tydligt visat att domstolen inte på ett 
tillfredsställande sätt har lyckats definiera vad ett icke-industriellt respektive -kommersiellt 
behov är. Situationen har resulterat i ett onödigt stort risktagande – kalla det bristande 
rättssäkerhet om Du vill – för såväl leverantörer som beställare. En formulering som 
uteslutande tar fasta på förslagsvis offentlig finansiering och risktagande synes mer 
ändamålsenlig och praktisk.  
 
 
Med detta sagt anser jag att begreppet upphandlande enhet enligt lagstiftningen om offentlig 
upphandling är utrett så långt det är möjligt i dagens läge. 
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Bilaga I:  1 kap 6 § Lagen om offentlig upphandling 
  
 
Termen ”upphandlande enhet” innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och 
stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning 
att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och 
 

1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en 
annan upphandlande enhet, eller 

2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en annan 
upphandlande enhet, eller 

3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett 
landsting eller en annan upphandlande enhet. (SFS 1999:309) 
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Bilaga II: Dir. 1992/50 (tjänstedirektivet) art. 1 b), svensk och engelsk version 
 
Artikel 1 
 
b) upphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder 
under offentlig rätt och sammanslutningar av en eller flera av dessa myndigheter eller organ 
som lyder under offentlig rätt. 
 
Med organ som lyder under offentlig rätt avses varje organ som 
 
- tillkommit för att tillgodose allmännyttiga behov och inte är av industriell eller kommersiell 
karaktär, 
- är en juridisk person, och 
- till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter eller av andra 
organ som lyder under offentlig rätt, eller vars förvaltning granskas av sådana organ eller i 
vars förvaltnings-, styrelse- eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna utses av statliga, 
regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt. 
 
 
Article 1 
 
b) contracting authorities shall mean the State, regional or local authorities, bodies governed 
by public law, associations formed by one or more of such authorities or bodies governed by 
public law. 
 
Body governed by public law means any body: 
 
- established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character, and 
- having legal personality and 
- financed, for the most part, by the State, or regional or local authorities, or other bodies 
governed by public law; or subject to management supervision by those bodies; or having an 
administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are 
appointed by the State, regional or local authorities or by other bodies governed by public 
law. 
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Bilaga III:  Dir. 1993/36 (varudirektivet) art. 1 b), svensk och engelsk version 
 
Artikel 1 
 
b) "upphandlande myndigheter": statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder 
under offentlig rätt, sammanslutningar bildade av en eller flera sådana myndigheter eller 
organ som lyder under offentlig rätt. 
 
ett ”organ som lyder under offentlig rätt" är varje organ: 
 
- som har tillkommit i det särskilda syftet att tillgodose allmänna intressen och inte har 
industriell eller kommersiell karaktär, och 
- som är juridisk person, och 
- som till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt; eller som står under administrativ tillsyn av sådana 
organ; eller som har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där fler än 
hälften av medlemmarna utses av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt. 
 
 
Article 1  
  
b) 'contracting authorities' shall be the State, regional or local authorities, bodies governed by 
public law, associations formed by one or several of such authorities or bodies governed by 
public law;  
 
'a body governed by public law' means any body:  
 
- established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character, and 
- having legal personality, and 
- financed, for the most part, by the State, or regional or local authorities, or other bodies 
governed by public law, or subject to management supervision by those bodies, or having an 
administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are 
appointed by the State, regional or local authorities or by other bodies governed by public 
law;  
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Bilaga IV: Dir. 1993/37 (byggdirektivet) art. 1 b), svensk och engelsk version 
 
Artikel 1 
 
b) "upphandlande myndigheter": statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder 
under offentlig rätt, sammanslutningar bildade av en eller flera sådana myndigheter eller 
organ som lyder under offentlig rätt. 
 
Ett  ”organ som lyder under offentlig rätt" är varje organ: 
 
- som har tillkommit i det särskilda syftet att tillgodose allmänna intressen och inte har 
industriell eller kommersiell karaktär, och 
- som är juridisk person, och 
- som till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt; eller som står under administrativ tillsyn av sådana 
organ; eller som har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där fler än 
hälften av medlemmarna utses av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av 
andra organ som lyder under offentlig rätt. 
 
 
Article 1 
 
b) 'contracting authorities' shall be the State, regional or local authorities, bodies governed by 
public law, associations formed by one or several of such authorities or bodies governed by 
public law;  
 
A 'body governed by public law' means any body:  
 
- established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an 
industrial or commercial character, and 
- having legal personality, and 
- financed, for the most part, by the State, or regional or local authorities, or other bodies 
governed by public law, or subject to management supervision by those bodies, or having an 
administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are 
appointed by the State, regional or local authorities or by other bodies governed by public 
law;  
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Bilaga V: Dir. 1993/38 (försörjningsdirektivet) art. 1.1, svensk och engelsk version 
 
 
Artikel 1  
 
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 
 
1. Offentliga myndigheter: staten, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under 
offentlig rätt, eller sammanslutningar bestående av en eller flera av dessa myndigheter eller 
organ som lyder under offentlig rätt. 
 
Ett organ anses lyda under offentlig rätt, när 
 
- det har tillkommit i syfte att tillgodose det allmännas intressen, som inte har kommersiell 
eller industriell karaktär, och 
- det är en juridisk person, och 
- dess verksamhet till största delen är finansierad av staten, regionala eller lokala myndigheter, 
eller av andra organ som lyder under offentlig rätt, eller står under administrativ tillsyn av 
sådana organ, eller har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där minst 
hälften av medlemmarna utses av staten, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra 
organ som lyder under offentlig rätt. 
 
Article 1  
 
For the purpose of this Directive:  
 
1. 'public authorities' shall mean the State, regional or local authorities, bodies governed by 
public law, or associations formed by one or more of such authorities or bodies governed by 
public law.  
 
A body is considered to be governed by public law where it:  
 
- is established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not being of 
an industrial or commercial nature,  
- has legal personality, and 
- is financed for the most part by the State, or regional or local authorities, or other bodies 
governed by public law, or is subject to management supervision by those bodies, or has an 
administrative, managerial or supervisory board more than half of whose members are 
appointed by the State, regional or local authorities, or other bodies governed by public law;  
 
 
 


