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Ordlista: 

A-tjänster: Innefattar tjänster som utan problem går att utföra över de nationella gränserna och 

som därför kan vara intressanta för leverantörer på nationell nivå. Exempel på A-tjänster är 

redovisning, data- och konsulttjänster.  

B-tjänster: Innefattar tjänster som inte lämpas att utföras över de nationella gränserna och som 

därav inte är intressanta för nationella leverantörer. Exempel på B-tjänster är utbildning, 

säkerhets- och bevakningstjänster m.m. 

EES:  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Fördraget: Lissabonfördraget 

Försörjningssektorn: Omfattar organisationer som bedriver verksamhet inom vatten, energi, 

transporter och posttjänster. Det som regleras i dagens LUF.  

JB: Jordabalken 

Klassiska sektorn: Omfattar stat, kommun, landsting, offentligt ägda företag m.m. Det som 

regleras i dagens LOU.  

LUF: Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och 

posttjänster 

LUFS: Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  

LOU: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

TED: Tenders Electronic Daily, en elektronisk databas där alla upphandlingar över 

tröskelvärdena måste annonseras. 

Tilldelningskriterier: Tilldelningskriterier avser de kriterier som hänför sig till föremålet för 

upphandlingen, detta kan t.ex. vara pris, kvalitet eller kvantitet. 

Urvalskriterier: Urvalskriterier syftar till att fastställa leverantörernas allmänna förmåga att 

uppfylla kontraktet, sett till ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

ÄLOU: Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (upphävd) 

Överprövning: Om en leverantör anser sig ha lidit skada på grund av ett utfall i en upphandling, 

kan den vända sig till förvaltningsdomstol för att överpröva upphandlingen. Överprövning är 

således en form av klagan mot en upphandling. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Offentlig upphandling är i hög grad ett levande ämne under ständig utveckling och med kraftig 

påverkan från EU-rättsligt håll.  I Sverige genomförs varje år upphandlingar, vilka berörs av 

reglerna om offentlig upphandling, till ett värde av ca 600 miljarder kronor.
1
 Dessa 

upphandlingar har således en stor påverkan på samhällsekonomin och kräver välformulerade och 

övergripande regler. Syftet bakom den, i förhållande till många andra länder, rigorösa 

lagstiftningen om offentlig upphandling ligger i Sveriges och EUs starka tro på 

marknadsekonomi och fri konkurrens. I dagsläget finns tre svenska regelverk som reglerar 

upphandling; Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lag 

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) Den kanske mest 

omdiskuterade av dessa tre är LOU, vilken gäller för myndigheter och offentligt styrda organ vid 

upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner.
2
  

Trots en ständig utveckling av ämnet, anses det av många som ett komplicerat och 

svårtillgängligt rättsområde med många fallgropar och hinder. Det är främst komplexiteten i 

regelverken och tolkningen av dessa, men även bedömningsgrunderna för anbud och 

leverantörer, som leder till illegala direktupphandlingar, överprövningar eller 

upphandlingsskadeavgifter. En majoritet av alla överprövningar som kommer in till 

förvaltningsdomstolarna grundar sig i att en leverantör uteslutits eller anser att deras anbud borde 

bedömts annorlunda, de anser med andra ord att de borde vunnit upphandlingen.  

Som exempel på denna problematik presenterar vi ett högaktuellt fall
3
, vilket hamnade hos 

konkurrensverkets utredare i början av 2015.  

 

                                                 
1
 Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling - Statistik om upphandlingar som genomförts under 

2013, Rapport 2014:1 
2
 1:2 LOU 

3
 KKV mål-nr. 46/2015 
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I januari 2015 uppmärksammades att Falu kommun, inför förberedelserna för skid-VM 2015, 

hade bildat ett aktiebolag tillsammans med Svenska skidförbundet, samt senare tagit in en tredje 

part, Svenska Skidspelen, som delägare. I detta aktiebolag, Skid-VM i Falun 2015 AB, skedde 

sedan upphandlingen av varor och tjänster inför tilldragelsen. Genom detta förfarande, ansåg 

Falu kommun att LOU inte var tillämplig på upphandlingarna, eftersom kommunen inte ansåg 

sig ha ett bestämmande inflytande i bolaget. Någon dom i det aktuella fallet har i skrivande stund 

ännu inte publicerats.  

 

Fallet ovan är bara ett av många som aktualiseras varje år. 2013 överprövade förvaltningsrätten 

1535 upphandlingar, vilket är ca 8 % av alla annonserade upphandlingar. Med ca 1200 

myndigheter och totalt ca 3800 organisationer som faller under begreppet upphandlande 

myndighet kan det lätt bli fel i ett upphandlingsförfarande. Även om majoriteten av alla 

överprövningar inte berör vem som ska tillämpa LOU, LUF eller LUFS, är det dessa 

överprövningar som oftast tas upp i media och ger intrycket av att lagens tillämplighet är det 

stora problemet vid upphandling. Det är också där vårt intresse för upphandling väckts. När ska 

en myndighet tillämpa LOU och när behöver den inte göra det? Vilka faller in under dessa 3800 

organisationer, som är upphandlande myndigheter?
4
 Det är detta vi ämnar utreda i denna uppsats.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring offentlig upphandling, med fokus på vad 

som klassas som ett offentligt styrt organ och under vilka förutsättningar ett offentligt styrt organ 

får frångå bestämmelserna i LOU. 

1.3 Metod 

Vår uppsatts grundar sig i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och dess förarbeten, 

utredningar och betänkanden. Eftersom de svenska lagarna om offentlig upphandling bygger på 

EU-rätt, behandlas även EU-direktiv och EU-praxis. För att hitta relevanta rättsfall har vi använt 

oss av sökord så som; ”offentligt styrda organ” och ”upphandlande myndighet”. Vi har även läst 

in oss på aktuell doktrin samt relevanta artiklar för att få en så bred förståelse som möjligt för 

lagens mening och av de problemområden vi ämnat utreda. Visst statistiskt material har hämtats 

                                                 
4
  Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling - Statistik om upphandlingar som genomförts under 

2013, Rapport 2014:1 
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från berörda myndigheter, så som konkurrensverket, detta endast för att få en överskådlig blick 

över området som sådant. 

  

I vår analys har vi använt oss av ett de lege ferenda perspektiv när vi analyserat kriterierna för ett 

offentligt styrt organ. 

1.4 Avgränsningar 

Vi ämnar endast utreda gällande rätt, varpå vi inte kommer behandla kommande lagändringar 

mer än i enstaka kommentarer. Vi kommer endast utreda rättsläget kring den klassiska sektorn av 

offentlig upphandling, varpå vi inte kommer beröra andra former av upphandling, såsom 

upphandling inom försvar och säkerhet samt upphandling inom områdena vatten, energi, 

transport och posttjänster. Vi har även valt att inte utreda förehavanden kring upphandling av 

byggkoncessioner utan fokus har legat på upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.  

1.5 Disposition 

Vi har valt att inleda uppsatsen med en beskrivande del över den offentliga upphandlingens 

historia och bakomliggande syfte. Sedan följer ett avsnitt om hur ett upphandlingsförfarande går 

till i praktiken, detta för att ge läsaren en större inblick i lagen och dess bestämmelser Därefter 

redogörs för flera allmänna och särskilda undantagsbestämmelser där lagen inte är tillämplig. 

Avslutningsvis har vi utrett och analyserat begreppet offentligt styrt organ, detta med grund i en 

genomgång av rättspraxis.  
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2. Offentlig upphandling 

2.1 Historia  

Den offentliga upphandlingens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och har sedan 1800-talet 

varit reglerad på diverse olika sätt. Som tidigast rörde det sig huvudsakligen om föreskrifter om 

hur militären skulle upphandla material, men 1920 kom den första upphandlingsförordningen 

som reglerade statlig upphandling. Förordningen var tvingande, hade inga sanktioner och 

innehöll en bestämmelse om att överklagande av beslut som tagits i statliga upphandlingar inte 

fick ske. Upphandlingsförordningen reviderades ett antal gånger under åren, men fick sin 

slutgiltiga utformning så sent som 1986. Det var denna version (som fortfarande saknade 

sanktionsbestämmelser) som var gällande rätt fram tills dess att lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling (ÄLOU) fick verkan 1994.
5
 

 

Någon motsvarighet till upphandlingsförordningen för kommuner och landsting fanns inte, utan 

1973 blev de rekommenderade, av Kommunförbundets styrelse, att följa det 

upphandlingsreglemente som frivilligt hade framarbetats. Reglementet antogs av de flesta 

kommuner och landsting, dock som ett dispositivt regelverk. Om kommunerna eller landstingen 

frångått upphandlingsreglementet vid upphandlingar kunde invånare i kommunerna/landstingen 

ändå besvära sig, detta genom den kommunala besvärsrätten.
6
 

 

I och med att ÄLOU trädde i kraft 1994 påbörjades en ny era inom den offentliga upphandlingen 

i Sverige, eftersom den till stor del skulle komma att bli reglerad av EU-rätten. Bakgrunden till 

ÄLOU ligger inte i att Sverige ett år efter införande blev medlem i EU, utan i att Sverige var en 

del av EES-samarbetet, vilket förpliktade sina medlemmar, genom avtal med dåvarande EG, att 

följa upphandlingsdirektiven som fanns. Genom sitt inträde i EU åtog sig Sverige att följa även 

EU:s bestämmelser om offentlig upphandling. I ÄLOU var samtliga sex direktiv som fanns inom 

offentlig upphandling införlivade. Lagen innehöll bestämmelser om upphandling både inom den 

klassiska sektorn och försörjningssektorn, var till skillnad från upphandlingsreglementet 

tvingande och den innehöll rättsmedel som överprövning och skadestånd.
7
 

                                                 
5
 Sundstrand, 2013, s.39 

6
 ibid 

7
 ibid, s.40 
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Efter åtta år av förhandlingar mellan medlemsstaterna i EU trädde 2004 två nya direktiv i kraft. 

Ett direktiv för den klassiska sektorn och ett för försörjningssektorn. Dessa införlivades i svensk 

rätt genom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Två år efter 

införande av lagarna antogs ett nytt direktiv som införlivades genom lagen (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 
8
 

 

I början av 2014 antog EU:s ministerråd tre stycken direktiv om offentlig upphandling. 

Förhandlingar om direktiven hade pågått sedan hösten 2011 och de ska vara implementerade i 

svensk rätt senast våren 2016.
9
 

2.2 Lagens grundpelare 

De svenska lagarna om offentlig upphandling bygger, som tidigare nämnts, på fördrag och 

direktiv från EU. I EUF-fördraget återfinns flera allmänna rättsprinciper, framförallt i artiklarna 

om fri rörlighet
10

. Det finns fem allmänna rättsprinciper, vilka har ansetts haft störst betydelse för 

upphandlingsrättens område, dessa återfinns även i ingressen till de senaste direktiven
11

 för 

offentlig upphandling och är implementerade i de svenska upphandlingslagarna.
12

 Således måste 

dessa principer alltid beaktas vid ett offentligt upphandlingsförfarande. De fem rättsprinciperna 

innefattar följande:
13

 

“ 

- Principen om icke-diskriminering innebär att även om den upphandlande enheten inte 

förväntar sig några utländska anbud får den vid utformandet av förfrågningsunderlaget 

inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. 

 

 

                                                 
8
 ibid, s.41 

9
 Hansen, Anna, EU-direktiv ska förenkla offentlig upphandling, Infotorg, 2014-02-12 [www.infotorg.se] (2015-04-

08), 
10

 Artikel 28, Artikel 45, Artikel 49  
11

 Dir 2004/18/EG, Dir 2004/17/EG 
12

 1:9 LOU, 1:24 LUF, 1:11 LUFS 1:2 LOV 
13

 Nedanstående uppräkning och definitioner är ett direkt utdrag ur prop. 2006/07:128, s. 131 f. 

http://www.infotorg.se/


6 
 

- Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer skall ges så lika förutsättningar 

som möjligt. Alla måste t.ex. få den information som är av relevans för upphandlingen 

vid samma tillfälle. 

 

- Med transparens avses främst skyldigheten för den upphandlande enheten att lämna 

information om upphandling och det praktiska tillvägagångssättet vid denna samt rätten 

för leverantörer att få tillgång till denna information, för att de i förväg ska kunna känna 

till vad som gäller vid upphandlingen. 

 

- Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande enheten i en upphandling inte 

får ställa större krav på leverantören eller leveransen än som behövs och vad som får 

anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven skall således ha ett 

naturligt samband med och stå i proportion till det behov som skall täckas. 

 

- Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av 

en medlemsstats behöriga myndigheter skall anses som gällande också i andra 

medlemsstater.”  

 

Det är EU-domstolen med sin tolkningsrätt och dömande verksamhet som lagt grunden för 

rättsprinciperna. Eftersom EU-domstolens avgöranden är både tvingande och har företräde 

framför nationell rätt är de den primära vägledaren för tolkning av EU-rätten. Inom området för 

offentlig upphandling finns flera relevanta fall men det är främst i mål C-470/99 Universale-Bau, 

som syftet med upphandlingsdirektiven anges tydligt. Enligt denna praxis är syftet med 

upphandlingsdirektiven att undanröja hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster inom 

EU:s inre marknad och på detta vis skapa ett skydd för de aktörer, som är verksamma i en 

medlemsstat och som vill erbjuda varor och tjänster till upphandlande enheter i andra 

medlemsstater.
14

 Den fria rörligheten har således ett högre skyddsvärde än t.ex. ekonomisk 

optimalitet.  

 

 

                                                 
14

 Sundstrand, 2013, s.29 
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3. Hur går en upphandling till i praktiken 

3.1 Upphandlande myndighet 

För att LOU ska bli tillämplig krävs först och främst att den upphandlande enheten är en statlig 

eller kommunal myndighet, beslutande församling inom kommun och landsting, ett offentligt 

styrt organ eller en sammanslutning av myndigheter, församlingar och/eller offentligt styrda 

organ.
15

  

 

Begreppet offentligt styrt organ kommer att utredas närmare senare i uppsatsen, för att visa på 

problematiken kring gränsdragningarna för vad som klassas som ett sådant organ. Denna 

problematik ger upphov till situationer där det råder oklarheter om lagens tillämplighet.   

3.2 Tröskelvärden 

När det är fastslaget att den upphandlande enheten är en sådan upphandlande myndighet som 

faller under bestämmelserna i LOU måste upphandlingens värde beräknas. Beräkningen sker 

exklusive mervärdesskatt och för kontraktets hela löptid.
16

 Upphandlingar som understiger 

tröskelvärdet omfattas inte av det direktivstyrda området av lagstiftningen utan berörs endast av 

nationella regler i 15:e kapitlet LOU.
17

 Tjänster delas inte in efter värde utan efter vilken typ av 

tjänst det är som ska upphandlas, beteckningen delas upp i A-tjänster och B-tjänster, där B-

tjänsterna avser sådana tjänster som inte anses vara lämpade för gränsöverskridande handel. 

Dock avskaffades uppdelningen av tjänster i och med det nya direktivet som antogs 2014 varpå 

ändringar kommer att ske tidigast 2016, vad gäller upphandlingen av tjänstekontrakt.
18

  

 

Tröskelvärdena för en upphandlande statlig myndighet är 1 169 378 kr (134 000 €) för varor och 

tjänster, och 45 256 666 kr (5 186 000 €) för byggentreprenader. För övriga upphandlande 

myndigheter är tröskelvärdet för byggentreprenader samma, men tröskelvärdet för varor och 

                                                 
15

 LOU 2:19 
16

 Sveman, 2009,  s.27 
17

 LOU 3:1 1st, 1:2 1st 2p  
18

 http://www.kkv.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden (2015-05-21) 

http://www.kkv.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden
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tjänster är 1 806 427 kr (207 000 €).
19

 För bland annat B-tjänster tillämpar även statliga 

myndigheter det högre tröskelvärdet för tjänster.
20

 

3.3 Upphandlingsförfaranden 

Nästa steg i upphandlingsprocessen är val av upphandlingsförfarande. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena, dessa beskrivs i fjärde kapitlet i LOU och 

begreppen definieras i andra kapitlet. Som tidigare nämnts regleras upphandlingar under 

tröskelvärdena och upphandling av B-tjänster i 15:e kapitlet. Vi kommer i denna del av 

uppsatsen först och främst behandla hur upphandlingar över tröskelvärdena går till. Det är den 

upphandlande myndigheten själv som bestämmer vilken typ av förfarande som används, dock är 

huvudregeln att öppet eller selektivt förfarande ska tillämpas, i undantagsfall tillämpas förhandlat 

förfarande.
21

 

3.3.1 Öppet förfarande 

Vid ett öppet förfarande ges alla leverantörer möjligheten att lämna anbud. Den upphandlande 

myndigheten upprättar ett skriftligt förfrågningsunderlag som annonseras ut i TED. Därefter får 

intresserade leverantörer skicka efter förfrågningsunderlaget och vid intresse skicka in ett 

skriftligt anbud inom anbudstiden. I annonsen eller i förfrågningsunderlaget ska det finnas 

information om urvalskriterier och tilldelningskriterier för upphandlingen. När anbudstiden gått 

ut prövar den upphandlande myndigheten först om leverantörerna uppfyller urvalskriterierna, de 

leverantörer som går vidare får sedan sina anbud prövade. Att förhandla med leverantörerna är i 

detta förfarande förbjudet. Efter prövningen antas det bästa budet, antingen det med lägst pris 

eller det som ansetts vara mest ekonomiskt fördelaktigt för den upphandlande myndigheten.  

3.3.2 Selektivt förfarande 

Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer ansöka om att få delta i upphandlingen men 

endast de som bjuds in av den upphandlande myndigheten får lämna anbud. Även i detta 

förfarande börjar den upphandlande myndigheten med att annonsera i TED, i annonsen anges 

urvalskriterier samt hur många leverantörer som kommer ges möjligheten att lämna anbud. Den 

upphandlande myndigheten väljer sedan ut de leverantörer vilka bäst uppfyller urvalskriterierna 

                                                 
19

 SFS nr: 2014:5 
20

 3:1 2 st 3 p LOU 
21

 Sveman, 2009,  s.28 
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och skickar förfrågningsunderlaget till dem. Leverantörerna har sedan en begränsad tid på sig att 

komma in med anbud. Även i detta förfarande är det förbjudet att förhandla med leverantörerna 

som lämnat anbud. När anbudstiden gått ut prövas anbuden av den upphandlande myndigheten 

och det bästa anbudet antas.  

3.3.3 Förhandlat förfarande 

Vid ett förhandlat förfarande bjuder den upphandlande myndigheten in utvalda leverantörer att 

lämna anbud samt förhandlar om kontraktsvillkor. Det finns emellertid två olika former av 

förhandlat förfarande: med eller utan annonsering. Ett förhandlat förfarande med föregående 

annonsering måste uppfylla kraven i 4:2 LOU för att få tillämpas. Precis som vid selektivt 

förfarande annonseras upphandlingen i TED och intresserade leverantörer får anmäla sitt intresse 

varpå den upphandlande myndigheten sedan bjuder in utvalda leverantörer att lämna anbud. 

Efter anbudstidens utgång får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller flera av 

leverantörerna som lämnat anbud och sedan antas det bästa budet. Vid ett förhandlat förfarande 

utan föregående annonsering måste kraven i 4:5, 7 eller 8 LOU vara uppfyllda för att förfarandet 

ska få tillämpas, undantagsbestämmelserna ska dessutom tolkas restriktivt.
22

 Vid ett sådant 

förfarande sker ingen annonsering i TED, dock ska efterannonsering ske när upphandlingen är 

slutförd. 

 

Utöver dessa tre former av upphandlingsförfaranden finns två ytterligare former som får 

användas på upphandlingar både över och under tröskelvärdena. Dessa är projekttävling och 

konkurrenspräglad dialog, båda vilka regleras i 4 kap LOU. Projekttävling innebär att den 

upphandlande myndigheten utlyser en tävling, i syfte att förvärva en ritning eller 

projektbeskrivning, där alla intresserade leverantörer kan lämna in bidrag. Vinnaren utses av en 

oberoende jury. Resultatet från en projekttävling över tröskelvärdena ska efterannonseras i TED. 

Konkurrenspräglad dialog används vid särskilt komplicerade kontrakt och tillåter den 

upphandlande myndigheten att föra en dialog med en eller flera möjliga leverantörer, för att 

fastställa vilket behov som finns och hur detta bäst uppfylls. 

                                                 
22

 Sundstrand, 2013, s.132 
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3.4 Upphandlingsförfaranden som inte omfattas av direktivet 

Som tidigare nämnts är LOU i sin helhet endast tillämplig på upphandlingar som görs av en 

upphandlande myndighet och överstiger de aktuella tröskelvärdena. Upphandlingar som 

understiger tröskelvärdena eller avser så kallade B-tjänster faller istället in under nationella 

regler, i detta fall 15 kap. LOU.
23

 Generalklausulen i 1:9 är dock tillämplig på alla upphandlingar 

som regleras av LOU varpå principerna även måste beaktas vid upphandlingar som faller under 

15 kap. För upphandlingar under tröskelvärdena finns förenklat förfarande och urvalsförfarande 

att tillgå, varav förenklat förfarande även kan ske utan föregående annonsering.
24

 Vid förenklat 

förfarande kan alla leverantörer lämna anbud, annonsering sker i tidningar eller databas. Efter 

anbudstidens utgång prövar den upphandlande myndigheten alla inkomna anbud och antar det 

bästa budet, förhandlingar är vid detta förfarande tillåtet. Förenklat förfarande kan även ske utan 

föregående annonsering och i sådana fall under samma villkor som för upphandlingar över 

tröskelvärdena.
25

 Vid ett urvalsförfarande begränsas antalet leverantörer och endast inbjudna 

leverantörer får lämna anbud.  

 

På upphandlingar under tröskelvärdena, som har ett lågt värde eller om det finns synnerliga skäl, 

får direktupphandling tillämpas. Är värdet av kontraktet mindre än 28 % (505 800 kr) av de 

tröskelvärden som anges när en icke statlig myndighet ska upphandla varor eller tjänster, får 

direktupphandling ske. Direktupphandling får även ske om rekvisiten för förhandlat förfarande 

utan annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl.
26

 Direktupphandling innebär att 

en upphandling får genomföras utan krav på anbudets form, den upphandlande myndigheten kan 

således vända sig direkt till en leverantör, förhandla med denna, och anta ett anbud.
27

 I 

beräkningen av ett kontrakts värde ska options- och förlängningsklausuler, samt 

direktupphandlingar av liknande slag som gjorts under räkenskapsåret beaktas.
28

 

                                                 
23

 1:2 2 st LOU 
24

 15:3 1 st LOU 
25

 Sundstrand, 2013, s.140 
26

 15:3 2 st LOU 
27

 2:23 LOU 
28

 15:3a LOU 
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3.5 Överprövning 

För att säkra att de upphandlande myndigheterna följer lagstiftningen finns det regler som 

möjliggör för förbisedda eller missnöjda leverantörer att begära överprövning. Begäran görs hos 

förvaltningsdomstolen och överprövning kan ske för en pågående upphandling, i frågor om ett 

avtals giltighet eller vid avbruten upphandling.
29

 Förvaltningsdomstolen kan i ett mål om 

överprövning besluta antingen att upphandlingen skall göras om, rättelse av upphandlingen, 

återupptagande av upphandlingen eller avslag av överprövningsansökan. Domstolens beslut kan 

överklagas till kammarrätten, vars beslut i sin tur kan överklagas till högsta 

förvaltningsdomstolen, i båda instanser krävs prövningstillstånd. Den leverantör som anser sig ha 

lidit skada av upphandling som strider mot lagreglerna kan begära skadestånd.
30

  

 

I vissa fall har inte domstolen möjlighet att ogiltigförklara vissa upphandlingar eller avtal trots att 

de de facto är ogiltiga. Det rör sig främst om när tvingande hänsyn måste tas till allmänna 

intressen. I dessa fall faller det istället på Konkurrensverket i sin roll som tillsynsmyndighet att 

ansöka om upphandlingsskadeavgift.
31

  

 

Konkurrensverket skriver i sin rapport “siffror och fakta om offentlig upphandling” att under 

2013 överprövades nästan 8 % av de upphandlingar som gjordes, varav överprövningar på det 

direktivstyrda området överprövas nästan dubbelt så ofta som på det icke direktivstyrda. Dock 

var det endast i 30 % av fallen som domstolen dömde till favör för den sökande.
32

 Vilket visar på 

att många upphandlingar som faktiskt skett på ett korrekt sätt trots detta blir överprövade. 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 16:4,6,13 §§ LOU 
30

 16:5-6 LOU 
31

 Sundstrand, 2013, s.224 
32

 Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling - Statistik om upphandlingar som genomförts under 

2013, Rapport 2014:1 
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4. Undantag från LOU:s bestämmelser  

Innan vi går in på vad som karaktäriserar ett offentligt styrt organ, vill vi redogöra för de 

undantagsmöjligheter lagen möjliggör och där det således är irrelevant om den upphandlande 

enheten är ett offentligt styrt organ eller ej, eftersom offentlig upphandling inte behöver ske över 

huvud taget.  

4.1 Restriktiv tolkning  

Enligt EU-rättslig praxis ska undantagsbestämmelser tolkas restriktivt och bevisbördan åligger 

den part som åberopar undantagsbestämmelsen.
33

 Detta för att säkerställa att syftet med lagen, 

den fria rörligheten och fri konkurrens, eftersträvas i största möjliga mån. Därav görs en motsats 

till hellre fria än fälla, och rättstillämparen fäller med andra ord hellre än friar. Konsekvensen 

blir att LOU blir tillämplig i fler fall och syftet uppfylls därmed i större utsträckning.  

4.2 Allmänna bestämmelser  

I lagens inledande kapitel redogörs för lagens tillämpningsområde
34

 och i vilka fall lagen får 

undantas
35

. Undantagsbestämmelserna i 1:3-1:5 LOU syftar till att klargöra gränsdragningar 

mellan tillämpningsområdena för LOU och andra regelverk så som LUF eller LUFS, och när 

särskilda internationella upphandlingsregler avtalats t.ex. inom EES eller FN. Kort sammanfattat 

gäller att LOU inte är tillämplig på upphandlingar vilka omfattas av LUF eller LUFS och inte 

heller på upphandlingar vilka undantas från dessa regelverk enligt vissa bestämmelser.
36

 LOU är 

även undantagen upphandlingar som rör rikets väsentliga intressen eller omfattas av sekretess.
37

 

Ytterligare undantag görs för myndigheter vilka tillhandahåller eller driver publika telenät och 

teletjänster.
38

 Denna bestämmelse grundar sig i att telekommunikationssektorn tidigare 

omfattades av direktivet för försörjningssektorn, men till följd av den avreglering som gjordes 

när telekommunikationssektorn blev fullt konkurrensutsatt undantags numera denna sektor från 

LUF och därmed har den även undantagits från LOU. Undantaget gäller dock inte när den 

                                                 
33

 Se bl.a. Mål: C-250/07 punkt 33, Mål: C-20/01 punkt 58 
34

 1:2 LOU 
35

 1:3-1:6 LOU 
36

 Pedersen, 2013, s.24 
37

 1:5a LOU 
38

 1:4 LOU 
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upphandlande myndigheten upphandlar telekommunikationstjänster för den egna verksamheten, 

utan endast när de själva bedriver sådan verksamhet.  

4.3 Särskilda undantag  

4.3.1 Hyra eller förvärv av fastighet 

Särskilda undantag har gjorts för vissa typer av kontrakt, vilka avser hyra eller rättigheter till 

fastighet eller speciella tjänster och uppdrag. Vad gäller fastigheter undantages förvärv av 

fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller annan rätt till fastighet.
39

  

I begreppet fastighet ingår i detta sammanhang även en byggnad på annans mark, vilket enligt JB 

brukar betraktas som lös egendom, och även fastighetstillbehör vilka ägs av annan. Detta grundar 

sig i bestämmelserna i direktivet
40

 och framgår även av 1:6 2st LOU.  

 

Finansiella tjänster i samband med ett köp av en fastighet som faller in under bestämmelserna i 

1:6 1p LOU är dock inte undantagna och blir således föremål för offentlig upphandling. Detta är 

specifikt angivet i artikel 16 a)
41

, och gäller för alla former av kontrakt som avser finansiella 

tjänster oavsett om de sluts samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet.
42

 Vad 

gäller lån vid dessa typer av kontrakt har i författningskommentaren
43

 angetts att “I artikeln
44

 

anges även att transaktioner för att förse upphandlande myndigheter med pengar eller kapital 

omfattas av undantaget. Det innebär att lån inte skall upphandlas.” Trots denna raka formulering 

råder det i doktrin delade meningar om huruvida lån ska eller inte ska undantas LOU:s 

bestämmelser
45

. 

 

Vidare är det viktigt att i denna undantagsbestämmelse skilja på förvärv av fastighet och förvärv 

av byggentreprenad, vilka ska upphandlas i enlighet med LOU:s bestämmelser. Exempel på 

förvärv vilka klassas som byggentreprenader återfinns i författningskommentaren
46

. I 

författningskommentaren nämns bl.a. situationen när “...en myndighet som behöver lokaler och 

                                                 
39

 1:6 1p LOU 
40

 Dir 2004/18/EG, Artikel 16 
41

 Dir 2004/18/EG 
42

 Se även prop 2006/07:128 s.291 
43

 prop 2006/07:128 
44

 Dir 2004/18/EG, Artikel 16 
45

 Jmf Falk, 2014, s.59, och Pedersen, 2013, s.26 
46

 prop. 2006/07:128 s.290 
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som i stället för att låta uppföra en byggnad på egen mark låter ett byggföretag uppföra en 

byggnad efter myndighetens anvisningar på mark som inte ägs av myndigheten för att sedan 

förvärva fastigheten med den uppförda byggnaden.” Ytterligare situationer vilka tyder på att en 

byggentreprenad föreligger beskrivs i författningskommentaren som när “...en myndighet som 

avser att hyra lokaler och som i stället för att först göra det och sedan låta bygga om dem uppdrar 

åt fastighetsägaren att låta utföra ombyggnaden efter myndighetens anvisningar och sedan hyra 

lokalerna.” 

4.3.2 Radio- och TV-produktioner 

Vidare i 1:6 redogörs för olika typer av tjänster, vilka också är undantagna LOU:s bestämmelser. 

Här nämns anskaffning, utveckling och produktioner av programmaterial för radio- och TV-

program, samt upphandling av sändningstid. Undantaget omfattar inte teknisk utrustning vilken 

används inom dessa verksamheter och inte heller själva innehållet i programmen. Undantaget är 

även generellt och gäller oberoende av vem som är den upphandlande parten av tjänsten.
47

  

4.3.3 Skiljemanna- och förlikningsuppdrag samt anställningsavtal 

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag är även de undantagna LOU. Eftersom dessa uppdrag är 

förtroendeuppdrag, har inte reglerna i LOU ansetts vara lämpliga för upphandling av dessa 

tjänster.
48

 Det samma gäller för anställningar vilka också är undantagna LOU. Det råder dock en 

gråzon vad gäller bedömningen av när en anställning föreligger eller om det rör sig om ett 

uppdragsförhållande. Att anlita personal från t.ex. bemanningsföretag är att se som en 

upphandling av tjänst och faller således innanför LOU:s tillämpningsområde.
49

 

4.3.4 Finansiella tjänster  

Vissa finansiella tjänster undantas LOU, det rör sig främst om finansiella servicetjänster i 

samband med bl.a. avyttrande eller förvärv av värdepapper och andra finansiella instrument. 

Dessa tjänster finns även angivna i direktivet
50

 som exempel på tjänster vilka får undantas. Som 

tidigare nämnts råder oklarhet vad gäller möjligheten att undanta upphandling av lån från LOU. I 

författningskommentaren
51

 anges att lån är undantagna LOU:s tillämpningsområde medan EU-

                                                 
47

 Falk, 2014, s.59. 
48

 Dir 2004/18/EG, övervägande 26 
49

 Ytterligare information för fastställande av om ett anställningsförhållande föreligger finnes i SOU 2001:31 s.214 
50

 Dir 2004/18/EG, övervägande 27 
51

 prop. 2006/07:128 s.291 
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rätten snarare visar på den uppfattningen att upphandling av lån faller innanför direktivets 

tillämpningsområde
52

.   

4.3.5 Forskning och utveckling 

Upphandling av tjänster som rör forskning och utveckling undantas inte i de fall de betalas av 

den upphandlande myndigheten och vars resultat endast är avsett för den upphandlande 

myndighetens verksamhet. Om resultat från sådan forskning och utveckling görs allmänt 

tillgängliga och avser att tillgodose allmännyttig ändamål faller således upphandlingen utanför 

LOU:s bestämmelser.
53

  

4.3.6 Centralbanker och förvaltning av statsskuld 

I paragrafens
54

 sista punkt undantas tjänster vilka utförs av en centralbank. Dessa tjänster 

innefattar exempelvis förvaltning av statsskuld.
55

  

4.3.7 Tjänstekontrakt med ensamrätt  

I de fall en upphandlande myndighet upphandlar tjänster från en annan upphandlande myndighet, 

vilken har ensamrätt på tjänsten i fråga, undantas denna upphandling från LOU. Ensamrätten ska 

vara förenlig med EU-rätten samt ha stöd i lag eller annan förordning.
56

  

4.4 Teckal-undantaget 

Teckal-undantaget, även kallat in-house undantaget, har sin grund i praxis från EU-domstolen.
57

 

Detta undantag ger upphandlande myndigheter möjligheten att frångå LOU vid upphandlingar 

från juridiskt fristående personer, vilka den upphandlande myndigheten helt eller delvis äger, är 

medlem i eller klassas som en gemensam nämnd i enlighet med kommunallagen.
58

 Skälet bakom 

denna undantagsmöjlighet är att enheter vars verksamheter ligger så pass nära varandra, att de 

skulle kunna anses vara samma, inte ska behöva upphandla från sin egen verksamhet. Detta går 

att jämföra med att en person inte kan ingå ett avtal med sig själv. Det har tidigare varit oklart 

huruvida offentligt styrda organ faller in under benämningen upphandlande myndighet i Teckal-

                                                 
52

 Falk, 2014, s.60 
53

 1:6 6p LOU 
54

 1:6 LOU 
55

 1:6 7p LOU 
56

 Dir 2004/18/EG Artikel 18 
57

 C-107/98, Teckal 
58

 2:10a LOU 
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undantagets mening. I prop 2011/12:106 s.61 fastslår regeringen att alla slags upphandlande 

myndigheter ska innefattas i benämningen upphandlande myndighet och därmed kan offentligt 

styrda organ också tillämpa Teckal-undantaget. 

 

Ett avtal om upphandling mellan sådana parter som nämns här ovan klassas således inte som ett 

kontrakt enligt LOU och undantag från lagens bestämmelser blir således möjligt. För att en 

upphandlande myndighet ska kunna åberopa Teckal-undantaget krävs det att två kriterier
59

 

uppfylls, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet.  

4.4.1 Kontrollkriteriet 

Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över den 

juridiskt fristående personen som motsvarar den kontroll myndigheten har över sin egen 

förvaltning.
60

 Kontrollen ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att ha avgörande 

påverkan på beslut som tas inom den fristående juridiska personens verksamhet.
61

 Kontrollen 

behöver inte vara individuell utan kan utövas tillsammans med en eller flera andra 

myndigheter.
62

  

 

I de fall det finns privata ägarintressen i den juridiskt fristående personens verksamhet kan 

kontrollkriteriet inte anses vara uppfyllt och någon möjlighet till att undanta LOU finns således 

inte. Detta gäller även i de fall det privata ägandet är i minoritet till det offentliga.
63

  

Tilldelningen av ett kontrakt under sådana förhållanden skulle motverka målsättningen om icke 

snedvriden konkurrens och principen om likabehandling. Enligt lagstiftaren skulle ett sådant 

förfarande ge ett privat företag som äger en del av den juridiskt fristående personen otillbörliga 

fördelar gentemot sina konkurrenter.
64

 

4.4.2 Verksamhetskriteriet 

Verksamhetskriteriet innebär att den juridiskt fristående personen ska bedriva huvuddelen av sin 

verksamhet tillsammans med eller åt de upphandlande myndigheter vilka äger eller kontrollerar 

                                                 
59

 Teckal-kriterierna 
60

 2:10a 1p LOU 
61

 prop 2011/12:106 s.20  
62

 C-324/07 p.45-46 
63

 C-196/08 p.53-62 och mål C-26/03 p.49-50 
64

 C-26/03 p.51 
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den.
65

 All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär.
66

 EU-domstolen har i praxis 

uttryckt sig som följande angående verksamhetskriteriet; ”Vid bedömningen av om ett företag 

bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar det, i syfte 

att fastställa huruvida direktiv 93/36
67

 är tillämpligt, ska all den verksamhet som detta företag 

bedriver inom ramen för en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten beaktas, 

oberoende av vem som betalar denna verksamhet – den upphandlande myndigheten själv eller de 

som använder de tillhandahållna tjänsterna. Det saknar härvid betydelse på vilket territorium 

verksamheten bedrivs.”
68

 Detta uttalande har preciserats i flertalet efterkommande domar från 

EU-domstolen
69

, framförallt i mål C-295/05 ges ytterligare vägledning i innebörden av 

verksamhetskriteriet, vilket även kommenterats i propositionen.
70

  

I mål C-295/05 var den fristående juridiska personen ett spanskt aktiebolag vilket ägdes till 99 % 

av den spanska staten, dels direkt men även genom holdingbolag och garantifonder. Resterande 1 

% av aktiekapitalet ägdes av fyra s.k. autonoma gemenskaper, vilka kan liknas vid den nya 

svenska regionsreformen.
71

  Enligt EU-domstolen kunde det fastslås att aktiebolaget i genomsnitt 

bedrev närmare 35 % av sin verksamhet tillsammans med staten och mer än 55 % tillsammans 

med de autonoma gemenskaperna. EU-domstolen ansåg därför att huvuddelen av verksamheten 

bedrevs tillsammans med de offentliga sammanslutningar och enheter som innehade bolaget, 

varav verksamhetskriteriet ansågs vara uppfyllt.
72

 

4.4.3 Vertikal kontroll och horisontell kontroll  

Tidigare i detta avsnitt har vi utrett förhållandet mellan en upphandlande myndighet och en 

juridiskt fristående person i de fall relationen kan beskrivas som vertikal, t.ex. när den juridiska 

personen står under den upphandlande enhetens kontroll. När det kommer till det motsatta, när 

det är den juridiskt fristående personen som upphandlar från en myndighet, har lagstiftaren valt 

att inte föra in en sådan undantagsmöjlighet i lagen. Dock har möjligheterna till ett sådant 

                                                 
65

 Se prop 2011/12:106 s.24  
66

 C-340/04, Carbotermo, p.63 
67

 Dir 93/36/EEG (det äldre varudirektivet) 
68

 C-340/04, Carbotermo, p.72 samt domslut 
69

 Se bl.a. C-371/05 p.31-32, C-220/06 p.62, C-324/07 p.44 
70

 Prop. 2011/12:106 s.25 
71

 För mer information om regionsreformen se bl.a http://www.regeringen.se/sb/d/19083/a/256229 
72

 C-295/05, Tragsa,  p.63 
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förfarande diskuterats i proposition
73

; “Detta får till följd att regeringen, trots att övervägande 

skäl talar för att den omvända situationen omfattas av in house-undantaget enligt EU-rätten, inte 

föreslår att denna situation bör kodifieras uttryckligen i den svenska lagstiftningen. En sådan 

reglering skulle språkligt sett innebära ett alltför långt avsteg från hur EU-domstolen i sina 

avgöranden hittills formulerat in house-undantaget.” Vi är av den uppfattningen, att det uttryckts 

en möjlighet till att en omvänd situation kan utgöra ett undantag, men att lagstiftaren ansett detta 

vara en fråga för rättstillämparen att ta ställning till.  

Det finns dock vissa fall där Teckal-undantaget har tillämpats vid horisontell kontroll. I mål C-

480/06, Hamburg, fastslog EU-domstolen att ett avtal mellan flera offentliga myndigheter, om ett 

samarbete rörande ett framtida inrättande och drift av en avfallsanläggning, inte var föremål för 

offentlig upphandling trots att ingen av myndigheterna utövade någon kontroll över någon av de 

andra berörda myndigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 Prop. 2011/12:106 s.70 
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5. Definition av upphandlande myndighet 

Som tidigare nämnts, tillämpas reglerna i LOU endast på upphandlingar som sker i det offentliga 

av en upphandlande myndighet. Vad som anses vara en upphandlande myndighet definieras i 

2:19 LOU och omfattar statliga och kommunala myndigheter. Vid tillämpning av LOU 

innefattas också beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ och 

sammanslutningar av de ovan nämnda. Kan inte verksamheten kategoriseras in i någon av dessa, 

blir LOU således inte tillämplig. 

  

Väsentligt för avgörandet av om en verksamhet är att betrakta som en upphandlande myndighet 

är begreppet offentligt styrt organ. Offentligt styrda organ regleras i 2:12 LOU och innefattar 

bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser. 

För att en verksamhet ska klassificeras som ett offentligt styrt organ, ska den tillgodose ett behov 

i det allmännas intresse, utan att behovet är av industriell eller kommersiell karaktär, och 

antingen (1) är till störst del finansierad, (2) är under kontroll, eller (3) att mer än hälften av 

antalet ledamöter i styrelsen eller motsvarande ledningsorgan är utsedda, av staten, kommun, 

landsting eller en upphandlande myndighet.  

5.1 Praxis över vad som är ett offentligt styrt organ 

Utöver vad som sägs i LOU om begreppet offentligt styrt organ, finns det mycket praxis från 

EU-domstolen, som ger ytterligare riktlinjer vid bedömning av vad som är ett sådant organ. För 

att få en rättvis bild av vad som anses vara ett offentligt styrt organ, bör de rekvisit som 

domstolen framställer således analyseras och tolkas. De kommande rättsfallen är de vi anser vara 

relevanta för vår uppsats, eftersom de till största del berör begreppet offentligt styrt organ. 

Många av fallen refereras det frekvent till i andra domar och de är viktiga vid avgöranden av vad 

som är ett offentligt styrt organ.  

 

I dessa fall kommer det hänvisas till EU-direktiven om upphandling. Dessa direktiv har alla 

samma lydelse av artikeln om vad som är ett organ under offentlig rätt. Det är således denna 

lydelse som hänvisas till i kommande rättsfall. Bestämmelsen lyder: “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 
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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.” Det ska noteras att begreppet 

“organ under offentlig rätt” i Sverige benämns “offentligt styrt organ”. Detta för att ge begreppet 

en bredare mening. 

 

Majoriteten av fallen behandlar frågan om vad som kan anses vara “i allmänhetens intresse” samt 

vikten av att behovet är utan industriell eller kommersiell karaktär. Övriga kriterier är relativt 

klart formulerade, vilket gjort att de inte varit upphov till praxisavgöranden i samma omfattning 

som första rekvisitet. Värt att nämna är fallet C-380/98 Cambridge där det fastslås att, med 

“största del finansierade” innebär att 50 % eller mer av finansieringen ska komma från staten, 

kommun, landsting eller upphandlande myndighet. I fallet med Falu kommun, som vi nämnde i 

inledningen av uppsatsen, får detta kriterium konsekvensen att, om det kan fastslås att 

kommunen stått för merparten av alla utgifter Skid-VM i Falun 2015 AB hade under 

föreberedelserna, bör bolaget anses vara ett offentligt styrt organ, förutsatt att övriga kriterier 

också är uppfyllda.  

 

5.1.1 C-44/96 Mannesmann 

I målet C-44/96, mellan parterna Mannesmann Anlagenbau Austria AG (fortsättningsvis kallat 

Mannesmann) och Strohal Rotationsdruck GesmbH, begärde en domstol i Österrike ett 

förhandsavgörande, efter att parterna varit tvistiga angående ifall den nationella lagstiftningen 

om upphandling av bygg- och anläggningsarbeten var tillämplig på en upphandling. 

Österreichische Statsdruckeri (fortsättningsvis kallat ÖS) var ett tryckeri som bildades med 

ändamålet att hantera tryck av föremål som kräver sekretess eller där vissa föreskrifter ska 

efterföljas. I detta inkluderades pass, körkort, identifikationskort m.m, men ÖS tryckte även 

författningssamlingar, rättsfallssamlingar, förbundstidningen m.m. ÖS hade ensamrätt på denna 

typ av verksamhet och priserna på varorna fastställdes genom lag. ÖS styrelse bestod av tolv 

ledamöter, varav åtta var utsedda av förbundskanslierna eller ett ministerium. Resterande fyra 

utsågs av företagets styrelse. Utöver den statligt kontrollerade verksamheten, som stod under 



21 
 

revisionskontroll av den nationella revisionsrätten, bedrev ÖS även en kommersiell del där 

företaget utgav och distribuerade böcker, tidningar m.m.  

 

ÖS förvärvade 1995 Strohal Gesellschaft mbH, som sedan bildade bolaget SRG. När utrustning 

till fabrikslokalerna skulle upphandlas bestred ÖS och SRG i ett förlikningsförfarande med en 

Österrikisk sammanslutning av byggteknikföretag, att reglerna om upphandling skulle vara 

tillämpliga på upphandlingen, eftersom ÖS inte skulle anses vara en upphandlande myndighet. 

När ingen förlikning kom till stånd väckte Mannesmann m.fl, vilka var intressenter, talan vid 

nationell domstol.  

 

EU-domstolen fastställde att de tre villkoren, (1) att bolaget ska vara stiftat med ett allmänt 

intresse som syfte och som inte är av industriell eller kommersiell karaktär, (2) att det ska vara en 

juridisk person och (3) att det ska vara nära knutet till staten, kommun eller regionala/lokala 

myndigheter, är kumulativa. Domstolen konstaterade även att ett bolag inte endast behöver 

bedriva verksamhet som tillgodoser ett allmänt intresse, utan är fritt att bedriva verksamhet vid 

sidan av. Oväsentligt är dock storleken på de olika verksamheterna, förutsatt att bolaget 

tillgodoser ett allmänt intresse till viss del, uppfylls rekvisitet. Domstolens utlåtande i frågan 

lyder: “Det kan vidare konstateras att det följer av 1 § första stycket och 2 § första stycket i 

StDrG att ÖS har bildats i det särskilda syftet att tillgodose dessa allmänna intressen. I detta 

avseende saknar det betydelse att det står en sådan enhet fritt att vid sidan av denna uppgift 

bedriva annan verksamhet, exempelvis framställa andra trycksaker samt utge och distribuera 

böcker. Det förhållandet, som den österrikiska regeringen har påpekat i sitt skriftliga yttrande, att 

det endast är en relativt obetydlig del av den verksamhet som ÖS faktiskt bedriver som består i 

att tillgodose allmänna intressen är inte heller relevant, då en sådan enhet fortfarande ansvarar 

för de intressen som den särskilt är skyldig att tillgodose.” 

 

Relevant i denna dom anser vi vara, att rekvisiten i artiklarna om vad som är ett organ under 

offentlig rätt är kumulativa, d.v.s. att de alla måste uppfyllas för att artikeln ska vara tillämplig. 

Att domstolen inte lägger vikt vid storleken av den verksamheten som tillgodoser ett behov av 

allmänt intresse anser vi också vara intressant. Det allmännyttiga behovet, vilket ÖS anses 

tillgodose är “garanterad tillförsel samt säkerhet och konfidentialitet, vid tillverkningen av 
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handlingar i samhällets intresse”.  Detta får konsekvensen att ett bolag som endast till 5 % består 

av verksamhet som uppfyller ett allmänt intresse ska upphandla, likställt med ett bolag vars 

allmännyttiga verksamhet uppgår till 90 % av dess totala verksamhet. Här ställs således ett 

kvalitativt rekvisit, till skillnad från det kvantitativa kravet i kontrollrekvisitet.  

 

5.1.2 C-360/96 BFI Holding 

I fallet C-360/96 mellan Gemeente Arnhem och Gemeente Rheden (i fortsättningen kallade för 

kommunerna) mot BFI Holding BV (i fortsättningen kallat för BFI), yrkade BFI att tilldelningen 

av ett kontrakt om avfallsinsamling skulle omfattas av de förfaranden som finns i direktivet 

92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster. Den nationella 

domstolen bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande.  

 

Kommunerna hade tillsammans, för att beakta den miljölagstiftning som vid tidpunkten var 

aktuell i Nederländerna, bildat bolaget ARA för att sköta uppgifter som var föreskrivna i lag, till 

exempel sopphantering och vägunderhåll. Kommunerna hade således ingått ett ramavtal med 

ARA, för att låta bolaget sköta dessa uppgifter inom kommunernas områden. BFI ansåg att det 

avtal som ARA blivit tilldelat, istället borde ha blivit föremål för offentlig upphandling. 

Kommunerna bestred detta och hänvisade till art 6 i direktivet 92/50/EEG, vilket anger att 

offentlig upphandling inte är tillämplig på kontrakt en upphandlande myndighet tilldelas genom 

en ensamrätt enligt lag eller liknande författningar. Första instans i nationell domstol dömde till 

fördel för BFI, medan andra instans dömde i en mellandom till fördel för kommunerna. Den 

andra instansen begärde för vissa frågor ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Svaret har 

blivit en av många grundstenar vid bedömning av vad som är ett offentligt styrt organ och lyder 

så här:” 

 

- Artikel 1 b andra stycket i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning 

av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster skall tolkas så, att lagstiftaren har 

gjort en åtskillnad mellan dels allmännyttiga behov som inte är av industriell eller 

kommersiell karaktär, dels allmännyttiga behov som är av industriell eller kommersiell 

karaktär. 
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- Begreppet allmännyttiga behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär 

utesluter inte behov som även tillgodoses eller skulle kunna tillgodoses av privata 

företag. 

- Egenskapen att vara ett organ som lyder under offentlig rätt är inte beroende av vilken 

relativ betydelse tillgodoseendet av allmännyttiga behov som inte är av industriell eller 

kommersiell karaktär har inom det berörda organets verksamhet. Det saknar även 

betydelse att en oberoende juridisk person, vilken ingår i samma grupp eller koncern som 

detta organ, utövar affärsverksamhet. 

- Artikel 1 b andra stycket i direktiv 92/50/EEG skall tolkas så, att förekomsten eller 

frånvaron av allmännyttiga behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär 

skall bedömas objektivt. Den juridiska formen för de bestämmelser där sådana behov 

uttrycks saknar i det avseendet betydelse. “  

 

Ytterligare en viktig iakttagelse från domen vi uppmärksammat är “Förekomsten av en utvecklad 

konkurrens, och i synnerhet den omständigheten att det berörda organet handlar i en 

konkurrenssituation på marknaden, kan nämligen vara ett tecken på att det inte är fråga om ett 

allmännyttigt behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär.” 

 

Detta förhandsavgörande bygger till viss del vidare på de principer som redan fastslagits i 

Mannesmannfallet, men bidrar även med ytterligare riktlinjer för bedömningen av vad som är ett 

organ under offentlig rätt. Domstolen lägger i sitt svar stor vikt vid utomstående förhållanden, 

vilka inte är direkt hänförliga till organet i fråga. Domstolen har bland annat sett till, 

konkurrensen som organet utsätts för på marknaden samt att bedömningsgrunderna ska kunna 

fastställas objektivt. Således ska till exempel det allmänna intresset eller konkurrensen på 

marknaden kunna fastslås objektivt. Domstolen breddar även till viss del vilka som kan anses 

uppfylla ett behov av allmänt intresse, i och med yttrandet att även privata företag kan uppfylla 

ett sådant intresse. Således kan alla typer av organ, efter bedömning, uppfylla allmänna intressen, 

detta utan att alltid anses vara ett organ under offentlig rätt, eftersom rekvisiten är kumulativa.  
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5.1.3 De förenade målen C-223/99 och C-260/99  

Den 10/5 -01 lämnade EU-domstolen ett gemensamt förhandsavgörande i målen C-223/99 

(Agora srl, i fortsättningen kallat Agora, mot Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, i 

fortsättningen kallat Ente) och C-260/99 (Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C, i fortsättningen 

kallat Excelsior, mot Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano och Ciftat Soc.coop. arl, i 

fortsättningen kallat Ciftat). Frågan i de båda fallen var huruvida Ente ansågs vara en 

upphandlande myndighet i enlighet med direktiv 92/50/EEG.  

 

Ente var en juridisk person som, utan vinstsyfte, bedrev och understödde verksamhet avseende 

anordnandet av mässor och tillställningar. I C-223/99 hade Agora begärt ut handlingar från Ente, 

vilka avsåg en tidigare upphandling, med grund i de tillsynslagar som vid tillfället fanns för 

offentliga myndigheter i Italien. Ente bestred att de skulle anses vara ett organ under offentlig 

rätt. I C-260/99 hade Excelsior deltagit i en upphandling av städtjänster för Entes räkning. 

Upphandlingen gällde fem delkontrakt, varav fyra Excelsior hade lagt anbud på. Delkontrakt tre 

tilldelades ett konsortium med benämningen Miles. Detta avtal hävdes dock med grund i ett 

grovt kontraktsbrott. Delkontraktet tilldelades sedan provisoriskt till Ciftat. Excelsior 

överklagade beslutet till nationell domstol. Att Ente uppfyllde rekvisiten för en juridisk person 

och stod under kontroll av stat eller liknande, hade den nationella domstolen redan fastslagit. 

Frågan till EU-domstolen var ifall Ente kunde anses uppfylla ett allmänt intresse som inte är av 

industriell eller kommersiell karaktär.  

 

EU-domstolen ansåg inte att Ente bedrev verksamhet som kunde anses gå under lydelsen i 1 b 

andra stycket i direkt 92/50/EEG, med grund i att “ett organ; 

  

- som har till syfte att bedriva verksamhet som avser arrangemang av mässor, utställningar 

och andra liknande initiativ, 

- som saknar vinstsyfte, men som skall drivas med produktivitets-, effektivitets- och 

lönsamhetskriterier som grund, och 

- som bedriver verksamhet på ett konkurrensutsatt område 
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inte är ett organ som lyder under offentlig rätt i den mening som avses i artikel 1 b andra stycket 

i direktivet.” 

 

Det vi anser vara mest intresseväckande i denna dom är, att organ som drivs med produktivitets-, 

effektivts- och lönsamhetskriterier inte ska anses vara organ under offentlig rätt. Här ställer vi 

oss frågande till varför domstolen gjort denna bedömning. Om organet uppfyller ett 

allmännyttigt behov och saknar vinstsyfte, vad är det i dessa kriterier som gör att domstolen 

anser att de inte längre bör ligga under offentlig rätt? Vilken räntabilitet på eget kapital eller 

totalt kapital som organet än har, kommer det fortfarande att uppfylla kravet på ett allmänt 

intresse. Som tidigare konstaterats ska undantagsbestämmelser tolkas restriktivt, för att 

bestämmelserna om upphandling ska bli tillämpliga i så bred mån som möjligt och i sin tur bidra 

till en ökad konkurrens. Med grund i detta anser vi det vara oklart varför domstolen ger en 

undantagsmöjlighet, där det enligt vår åsikt inte behövs. 

 

5.1.4 C-470/99 Universale-Bau 

I målet C-470/99, mellan Universale-Bau AG (i fortsättningen kallat UB) och en företagsgrupp, 

bestående av Hinteregger & Söhne Bauges.mbH Salzburg samt ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und 

Tiefbau GmbH (i fortsättningen kallat företagsgruppen), mot Entsorgungsbetriebe Simmering 

GmbH (i fortsättningen kallat EBS), hade en domstol i Österrike begärt ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen i olika frågor. En av dessa frågor berörde huruvida EBS kunde anses vara ett 

bolag som lyder under offentlig rätt.  

 

EBS hade i målet genomfört ett selektivt upphandlingsförfarande och annonserat tilldelningen av 

ett bygg- och anläggningskontrakt. I annonsen hade EBS klargjort att de fem bästa sökande, 

baserat på urvalskriterierna, skulle få lämna anbud. UB och företagsgruppen ansökte om att få 

lämna anbud, men ansågs inte vara bland de fem bästa sökande. Efter att ha blivit nekade 

ifrågasatte UB och företagsgruppen upphandlingsförfarandet i nationell domstol.  

 

För att kunna lämna ett förhandsavgörande i sin helhet var EU-domstolen först tvungen att 

avgöra om EBS var att anse som en upphandlande myndighet. Att EBS var en juridisk person 

och var under statlig kontroll var redan konstaterat av den nationella domstolen. Det som var i 
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behov av utredning var huruvida EBS bedrev verksamhet i det allmännas intresse, som inte var 

av industriellt eller kommersiellt karaktär. EBS bildades för att i kommersiellt syfte bedriva 

anläggningar för hantering av specialavfall. Denna verksamhet kunde enligt den nationella 

domstolen inte anses tillgodose ett allmänt intresse. Ca 10 år efter EBS grundande ingick de ett 

avtal med staden Wien, om att överta driften av stadens centrala reningsverk. Ersättning skulle 

ske med ett belopp som motsvarade driftkostnaderna, med andra ord utan vinstsyfte. EU-

domstolen fastslog således att verksamheten ansågs tillgodose ett allmänt intresse och att 

verksamheten varken hade industriell eller kommersiell karaktär.  

 

EU-domstolen fastslog, att det är den verksamhet som bedrivs vid tillfället för bedömningen och 

som kan konstateras objektivt, vilken ska ligga till grund för tolkningen av om ett bolag 

tillgodoser ett allmänt intresse, som inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Grunden för 

detta menade EU-domstolen var att den fria rörligheten och konkurrensen mellan länder inte ska 

motverkas, samt att ändamålet med direktivet skulle försvinna om det så enkelt gick att kringgå. 

Därav ansågs EBS vara en upphandlande myndighet. EU-domstolen sammanfattade sitt beslut på 

följande sätt: “En enhet som inte har tillkommit i det särskilda syftet att tillgodose allmänna 

intressen som inte har industriell eller kommersiell karaktär, men som senare åtagit sig att 

tillgodose sådana intressen och numera faktiskt tillgodoser dessa, uppfyller villkoret i artikel 1 b 

andra stycket första strecksatsen i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning 

av förfaranden för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten för att anses vara ett 

organ som lyder under offentlig rätt i den mening som avses i denna bestämmelse, under 

förutsättning att åtagandet att tillgodose dessa intressen kan fastställas objektivt.“ 

 

En intressant sidoaspekt av detta fall är skillnad mellan det svenska införlivandet av direktivet 

och dess faktiska lydelse. Direktivet säger att organet ska ha tillkommit för att tillgodose ett 

allmänt intresse, medan det svenska införlivandet endast stadgar att organet måste tillgodose ett 

allmänt intresse. Skillnaden i lydelserna skulle i praktiken kunnat leda till stora skillnader, om 

EU-domstolen aldrig tagit upp Universale-Bau. Att domstolen dömt i linje med det svenska 

införlivandet, anser vi visar på hur stor vikt som läggs vid att fri konkurrens ska råda. Som 

nämns i domen, hade ett annorlunda domslut kunnat möjligöra för utnyttjande av direktivet, som 
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i sin tur hade missgynnat konkurrensen på marknaden genom att företag bildas utan att tillgodose 

allmänna intressen för att sedan ändra inriktningen på verksamheten.  

 

5.1.5 C-373/00 Truley 

Parter i mål C-373/00 var Adolf Truley GmbH (fortsättningsvis kallat Truley) och Bestattung 

Wien GmbH (fortsättningsvis kallat Bestattung Wien). Omständigheterna var sådana att fram till 

1999 bedrevs begravningsverksamhet för staden Wiens räkning genom Wiener Bestattung. 

Wiener Bestattung var en enhet under Wiener Stadtwerke, som i sin tur var ett företag under 

staden Wien. Företagen var inte egna juridiska personer på grund av nationella regler, utan 

ansågs vara enheter under Magistrat der Stadt Wien. Bestattung Wien hade tidigare genomfört 

upphandlingar, vilka Adolf Truley deltagit i med framgång. I mitten av juni 1999 genomfördes 

en stor omorganisering där staden Wien valde att dela upp sina verksamheter i egna bolag.  

Således blev Wiener Stadtwerke till Wiener Stadtwerke Holdning AG, en juridisk person, med 

sex dotterbolag under sig. Ett av dessa dotterbolag var Bestattung Wien. Alla aktier i 

holdingbolaget ägdes av staden Wien.  

 

En kort tid efter omorganisationen, annordande Bestattung Wien ett anbudsförfarande för en 

upphandling av utrustning för likkistor. Truley lämnade anbud, men detta antogs inte, eftersom 

priset på anbudet ansågs vara för högt. Truley ansåg dock att de var den enda leverantör som 

hade uppfyllt urvals- och tilldelningskriterierna och påbörjade därför ett överprövningsförfarande 

vid nationell domstol. Bestattung Wien ansåg dock att de inte var en upphandlande myndighet 

efter omorganiseringen och ansåg därför att direktivet inte var tillämpligt på upphandlingen.  

 

En av frågorna som ställdes till EU-domstolen, och den fråga som också är relevant för denna 

uppsats, var huruvida begreppet “allmänt intresse” skulle tolkas gemenskapsrättsligt eller i 

enlighet med nationell lagstiftning. Enligt tidigare praxis från EU-domstolen ska en bestämmelse 

tolkas gemenskapsrättsligt och med grund i likhetsprincipen, förutsatt att det inte uttryckligen i 

bestämmelsen hänvisas till en nationell bestämmelse. Eftersom det senare inte är fallet i 

direktivet om upphandling av varor 93/36/EEG ska således begreppet “allmänt intresse” ges en 

enhetlig tolkning inom gemenskapsrätten. Denna tolkning ska baseras på syftet med direktivet 

och i vilket sammanhang det ingår i. Syftet med direktiven om upphandling har i tidigare praxis, 
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bland annat mål C-470/99 som vi behandlat ovan, konstaterats vara att den fria rörligheten ska 

främjas och att alla sökanden ska ges samma förutsättningar, vilket land de än är verksamma i. 

Således fastslår domstolen att “mot bakgrund av detta dubbla syfte att öppna upp för konkurrens 

och insyn, skall begreppet organ som lyder under offentlig rätt ges stor räckvidd.” och att 

“...begreppet "allmänna intressen" i artikel 1 b andra stycket i direktiv 93/36 är ett självständigt 

gemenskapsrättsligt begrepp.“ 

 

Av denna dom drar vi slutsatsen, att vid bedömningen av vad som klassas som ett offentligt styrt 

organ, ska syftet med direktivet ligga till grund och principiellt sett ska “fälla hellre än fria” gälla 

genom att begreppet ges ett brett tillämpningsområde. Detta överensstämmer med reglerna om 

restriktiv tolkning för undantagsbestämmelser vid offentlig upphandling. 

 

5.1.6 C-18/01 Korhonen 

I målet C-18/01, mellan parterna Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto 

Pentti Toivanen Oy samt Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa (försättningsvis kallat Korhonen 

m.fl.) mot Varkauden Taitotalo Oy (fortsättningsvis kallat Taitotalo), begärde konkurrensrådet i 

Finland in ett förhandsavgörande angående begreppet organ under offentlig rätt, som finns i 

direktivet 92/50/EEG.  

 

Taitotalo var ett bolag vars verksamhet var inriktad på att bedriva handel och tillhörande 

verksamhet med fast egendom och fastighetsbolag. Bolaget ägdes av staden Varkaus och i 

bolagets styrelse satt tre stadstjänstemän från Varkaus stadsförvaltning. I ett av stadens ledda 

projekt skulle ett kontorlandskap byggas för att främja teknisk utveckling. Projektet skulle 

genomföras av Taitotalo på Varkaus egendom, för att när bygget var klart köpas ut av Taitotalo 

och sedan hyras ut till högteknologiska företag. Utformning, samordning och marknadsföring av 

projektet skulle skötas av Keski-Savon Teollisuuskylä Oy (fortsättningsvis kallat 

Teollisuuskylä). Teollisuuskylä har som ändamål att förvärva, förvalta och bygga industriella 

och kommersiella lokaler för överlåtelse till företag till ett självkostnadspris och ägs av ett bolag 

vars syfte var att främja den regionala utvecklingen. Detta bolag ägdes i sin tur av Varkaus och 

andra kommuner i samma region.  
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Teollisuuskylä anordnade ett öppet upphandlingsförfarande med anbudsinfordran, i vilken 

Korhonen m.fl. deltog i. I anbudsinfordran stod staden Varkaus som upphandlande myndighet, 

eftersom Taitotalo fortfarande höll på att bildas. Här ska noteras att finska associationsrättsliga 

bestämmelser anger att ägaren till ett bolag, som är under bildande, får handla i dess räkning 

innan registrering i handelsregistret skett. Därmed övertog Taitotalo alla rättigheter och 

skyldigheter för byggprojektet efter registreringen. Anbudet som Korhonen m.fl. lämnade var 

inte tillräckligt tilltalande, utan kontraktet tilldelades ett annat bolag. Korhonen m.fl. ansåg att de 

finska bestämmelserna om upphandling inte hade följts och lämnade därför in en ansökan till 

konkurrensrådet i Finland att granska ärendet. Taitotalo ansåg att de, som bolag, inte föll under 

begreppet upphandlande myndighet, och att saken därför inte skulle tas upp till prövning. 

Konkurrensrådet, som vid denna tidpunkt hade bytt namn till Marknadsdomstolen, begärde in ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen, eftersom den ansåg att utgången av målet berodde på 

tolkningar av gemenskapsrätten.  

 

I första hand tog EU-domstolen upp frågan om huruvida Taitotalos verksamhet kunde anses 

tillgodose ett allmänt intresse. Svaret där var jakande, med grund i att den verksamhet som de 

bedrev kunde anses stimulera handeln samt den sociala och ekonomiska utvecklingen inom sitt 

geografiska område, genom ökade arbetstillfällen och inkomster från skatt.  

 

I andra hand tog domstolen upp frågan huruvida detta intresse kunde anses vara av industriell 

eller kommersiell karaktär. Här lägger domstolen vikt vid om det finns ett vinstsyfte, om bolaget 

själv bär risken för verksamheten, på vilka villkor som verksamheten bedrivs och hur 

konkurrenssituationen ser ut. Bedömningen av dessa omständigheter konstaterade EU-domstolen 

ålåg Konkurrensrådet att göra, eftersom det besatt mer fakta om den faktiska situationen.  

 

Sammanfattningsvis besvarade EU-domstolen Konkurrensrådets frågor så här: “Ett aktiebolag 

som har bildats, innehas och förvaltas av en regional eller lokal myndighet tillgodoser ett 

allmännyttigt behov, i den mening som avses [...]
74

 när det förvärvar tjänster som syftar till att 

främja utvecklingen av industriell och kommersiell verksamhet på nämnda myndighets 

                                                 
74

 ... “i artikel 1 b andra stycket i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena 

vid offentlig upphandling av tjänster,” Det som avses i denna artikel är de kriterier som är uppställda för vad som är 

ett offentligt styrt organ, vilka har blivit angivna i 5.1 andra stycket. 



30 
 

territorium. För att bedöma huruvida detta behov saknar industriell eller kommersiell karaktär, 

ankommer det på den nationella domstolen att bedöma de omständigheter som var aktuella vid 

bildandet av detta bolag och de villkor på vilka det utövar sin verksamhet, vilket bland annat 

innefattar en bedömning av huruvida det saknas ett huvudsakligt vinstsyfte, huruvida det inte står 

risken för den verksamhet som utövas liksom huruvida den aktuella verksamheten åtnjuter 

offentlig finansiering.” 

 

Det är tidigare konstaterat att organ som främjar allmänna intressen som har industriell eller 

kommersiell karaktär, inte är att anse som ett organ under offentlig rätt. Det är således aningen 

udda när ett organ får ha “att främja industriell eller kommersiell verksamhet” som allmänt 

intresse att tillgodose. Om ett organ främjar utvecklingen av industriell eller kommersiell 

verksamhet, borde det automatiskt anses vara av industriell eller kommersiell karaktär. Om 

företagen främjas, främjas även den kommersiella verksamheten. Det allmännyttiga behovet, att 

öka antalet arbetsplatser, öka skatteintäkter m.m., borde således fallera och organet borde inte 

behöva upphandla. Vi anser, att istället för att genast kategorisera det allmänna behovet under 

industriell eller kommersiell karaktär, borde behovet ställas gentemot karaktären, för att bedöma 

om det är proportionerligt att verksamheten inte ska upphandla. Är det ett viktigt allmänt behov 

som tillgodoses i slutet (finansiering av välfärd eller utbildning med öronmärkta medel m.m), 

borde den industriella eller kommersiella naturen av behovet förbises. För att göra ett exempel av 

fallet ovan; om kommunen främjar industriell eller kommersiell verksamhet, och det skulle anses 

vara ett behov av industriell eller kommersiell karaktär, blir bestämmelserna om offentlig 

upphandling inte tillämpliga. Vi anser dock att bestämmelserna fortfarande borde vara 

tillämpliga, förutsatt att de intäkter kommunen genererar genom sitt främjande, går till ett 

proportionerligt viktigt allmännyttigt behov. 
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6. Analys 

6.1 Offentligt styrt organ 

Även om praxis i viss mån bidragit till att ge en någorlunda klarare bild av vad som avses med 

“tillgodose behov i det allmännas intresse, som inte är av industriell eller kommersiell karaktär”, 

är begreppet inte fullständigt klarlagt, varpå begreppet offentligt styrt organ inte är helt och fullt 

utrett, och i varje enskilt fall måste analyseras närmare. Detta försvårar självfallet för de enheter 

vars verksamhet “ligger på gränsen” att klassas som offentligt styrda och ger således upphov till 

onödiga samt kostsamma överprövningar och ett i allmänhet rättosäkert område. Vi anser att det 

vore att föredra, att vissa kriterier, vilka vi sammanställt från praxis, bör införas i lagtext, för att 

förenkla tillämpningen av lagen. Vårt förslag till lydelse av en eventuell lagändring kommer 

redogöras för senare. Vi är av den uppfattningen att det skulle underlätta för de organ vars 

verksamheter ligger på gränsen till att vara offentligt styrda, om de på ett lättillgängligt sätt kan 

tillgodogöra sig dessa regler, utan att behöva gå in i praxis för att försöka hitta en situation som 

liknar deras egen.  

 

Vi har dragit slutsatsen av ovan utredda rättsfall, att det EU-domstolen anser vara av yttersta vikt 

vid frågor rörande offentlig upphandling är att syftet, bakom reglerna för offentlig upphandling, i 

största möjliga mån ska uppfyllas. Detta uppnås på bästa sätt genom den strikt restriktiva 

tolkningen av undantagsbestämmelserna, i relation till den relativt breda tolkningen av vad som 

klassas som ett offentligt styrt organ. Båda dessa bestämmelser ökar antalet upphandlingar som 

faller under offentlig rätt och därav uppfylls även det bakomliggande syftet. Vi anser att den 

stränga tillämpningen av upphandlingsreglerna är något som, i största möjliga mån, bör fortsättas 

sträva efter. Vad offentliga medel används till ger ofta upphov till debatt i samhället, därav bör 

största möjliga reglering göras för att säkerställa hur de offentliga medlen får användas. Detta 

leder inte bara till en högre grad rättssäkerhet och förutsebarhet inom offentlig sektor, utan även 

till en ökad seriositet det offentligt styrda kan uppvisa för samhället och därmed möjligtvis även 

till “nöjdare” skattebetalare.   

 

Som tidigare nämns i uppsatsen, är det första steget när en upphandling inleds, att fastslå om 

organet som ska upphandla är en upphandlande myndighet eller inte. Som vi visat, finns det viss 
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problematik kring detta och särskilt vid begreppet offentligt styrt organ. Utöver den reglering av 

begreppet som finns i lagen och direktiven, konstaterar vi att, enligt praxis, ett organ som: 

 

- uppfyller alla rekvisiten i lag eller direktivet,  

- är en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person, 

- kan fastslås uppfyller dessa kriterier objektivt, 

- inte är utsatta för direkt konkurrens på marknaden, 

- att verksamheten tillgodoser ett behov av allmänt intresse (vilket får vara främjandet av 

industriell eller kommersiell verksamhet), oavsett om organet bildades i det ändamålet 

eller inte, 

- saknar vinstsyfte, och verksamheten inte drivs med produktivitets-, effektivitets- eller 

lönsamhetskriterier, 

- kvalitativt tillgodoser ett behov av allmänt intresse, 

 

är ett offentligt styrt organ i enlighet med gällande rätt. Vissa av dessa kriterier som ställs upp av 

EU-domstolen är, enligt oss, redan tillräckligt klart formulerade samt utredda och kan därav 

“lämnas oberörda”. Dessa är de fem första kriterierna som listas här ovan. Hade dessa fem 

kriterier varit utformade på annat vis, hade situationen och bedömningsunderlaget sett 

annorlunda ut och möjligen varit snedvridet. Hade till exempel domstolen kommit fram till att 

endast offentligrättsliga juridiska personer kan anses tillgodose ett behov av allmänt intresse, 

hade det inskränkt tillämpningsområdet för offentlig upphandling något enormt. Detta hade 

därav också fått konsekvensen att den fria marknaden hade “skadats” eller inte varit lika effektiv. 

På ett likartat vis hade ett godkännande av subjektivt fastslående av kriteriers uppfyllande varit 

en fara för rättsäkerheten, mer specifikt förutsebarheten.  

 

Att det allmänna intresse, som finns i lagens rekvisit, endast ska tolkas enligt en kvalitativ 

bestämmelse är något vi anser är oproportionerligt, i jämförelse med den nytta som utvinns av att 

ett organ måste upphandla. Om ett bolag tillgodoser ett allmänt behov motsvarande 5 % av dess 

verksamhet, är det inte proportionerligt att organet ska behöva upphandla på de resterande 95 % 

av verksamheten. Ett upphandlingsförfarande kostar mycket, kräver en hel del organisatoriska 

åtgärder samt tar lång tid och är därav inte attraktivt för alla näringsidkare. Som tidigare nämnts i 
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uppsatsen, eftersträvar Sverige en hög grad av marknadsekonomi och därmed bör inte rättsläget 

hindra vissa företag, som åtagit sig att tillgodose ett behov av allmänt intresse, från att bedriva 

den verksamheten som inte berör ett behov av allmänt intresse, på vilket sätt de vill. Därför vill 

vi se en förändring, genom att det antingen ges en kvantitativ gräns av när, det i förhållande till 

verksamhetens storlek, anses att man uppfyller ett behov av allmänt intresse, eller att en reglering 

av organets upphandlingsområde görs. Med andra ord att ett organ endast ska behöva upphandla 

inom det område där de tillgodoser ett allmännyttigt behov. Det mest optimala vore enligt oss det 

andra alternativet. Det första alternativet skulle innebära att extremt stora företag skulle kunna 

tillgodose ett behov av allmänt intresse utan att upphandla, eftersom verksamheten som knyter an 

till behovet, endast skulle vara en liten del av företagets totala verksamhet. Upphandling behöver 

i sådana fall inte ske, även om verksamheten som tillgodoser ett behov av allmänt intresse i 

allmänhet skulle betraktas ha omfattande storlek.  

 

Ett hypotetiskt exempel skulle kunna göras med NCC och Norrköpings kommun där vi som 

exempel sätter den kvantitativa gränsen till 15 % av verksamhetens storlek (bortse från övriga 

kriterier, eftersom detta exempel endast berör frågan om till vilken del upphandling ska 

tillämpas). Om NCC, som är ett av världens största byggbolag, skulle åta sig att för Norrköpings 

kommuns räkning bygga förskolor, (förutsätt att de gör detta utan vinstsyfte, men att just den 

verksamheten ändå omsätter x antal miljoner), skulle detta endast motsvara några få procent av 

NCCs totala verksamhet och därav skulle de inte behöva upphandla underentreprenörer. Således 

hade detta kunnat innebära en möjlig “förlust” för skattebetalarna, eftersom det möjligtvis hade 

kostat mindre, om jobbet hade omfattats av upphandlingsreglerna och NCC hade behövt tillämpa 

offentlig upphandling av underentreprenörer.  

 

Även om alternativ två har brister, anser vi att det är ett mer korrekt sätt att tillämpa 

upphandlingsreglerna, än de nuvarande bestämmelserna och det första alternativet som 

framställdes. Vår tanke bakom alternativ två är att offentlig upphandling bara ska ske för den 

verksamhet som tillgodoser ett behov av allmänt intresse, detta för att syftet bakom lagarna och 

direktiven om offentlig upphandling ska fullföljas. Därav bör ett organs verksamhet delas upp 

och de delar, vilka kan hänföras till ett behov av allmänt intresse, ska upphandlas offentligt, 

medan övrig verksamhet får styras fritt av organet. På detta vis skyddas syftet med offentlig 
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upphandling, samtidigt som staten inte går in och styr på områden de inte behöver. Om vi utgår 

från tidigare exempel skulle detta innebära att NCC skulle behöva upphandla allt som berör 

byggandet av förskolorna, men inte resterande verksamhet. Här uppkommer självklart problem 

med vilka varor och tjänster som ska anses vara hänförliga till vilken del av verksamheten. Är 

det oklart om en vara eller tjänst tillhör den “vanliga” verksamheten eller inte, anser vi att en 

kvantitativ bedömning bör göras. Är mer än 50 % av värdet av varan eller tjänsten möjlig att 

hänföra till någon av sidorna (“vanlig” verksamhet mot verksamheten som tillgodoser ett behov 

av allmänt intresse) ska upphandling tillämpas eller inte, beroende på vilken sida utfallet hamnar, 

detta likt hur bedömningen görs för vad som är en vara eller tjänst inom köprätten.  

 

Att ett organ inte bör ha ett vinstsyfte är något som förefaller vara självklart i detta sammanhang. 

Att ett organ, enligt EU-domstolen, inte bör bedrivas enligt produktivitets-, effektivitets och 

lönsamhetskriterier är något som inte förefaller vara lika självklart enligt oss. Om ett organ 

bedrivs med kriterier liknande dessa, kan det enligt domstolen vara tecken på att det inte är ett 

behov av allmänt intresse som är syftet med organets verksamhet. Samtidigt kan detta, vid organ 

som tillgodoser ett behov av allmänt intresse till en stor del av deras verksamhet, vara effektivt. 

Dessa kriterier kan leda till en effektivare verksamhet som kräver mindre kapital/använder det 

kapitalet de har effektivare och på så vis gynnar till exempel skattebetalare. Således skulle det 

kunna leda till att mindre kapital krävs, för samma eller större samhällsnytta. Vid bedömningen 

av kriterier likt dessa bör en domstol, enligt oss, ta i beaktning storleken av den verksamhet 

(procentuellt sett) som tillgodoser ett behov av allmänt intresse, istället för att förkasta ett sådant 

organ som inte offentligt styrt. Har ett organ endast en liten sådan verksamhet, kan dessa 

lönsamhetskriterer ha en större påverkan på ett resultat. Naturligtvis ska i ett sådant fall ett organ 

inte kunna pressa effektivitet och liknande, i syfte att med de medel de sparar in finansiera den 

huvudsakliga verksamheten. Därav borde risken för detta vara mindre, desto mindre “vanlig” 

näringsverksamhet som bedrivs av organet.  

 

Vad som nu sagts angående bedömningsgrunderna för ett offentligt styrt organ, vill vi utöver 

detta poängtera att begreppet “behov av allmänt intresse” är ett ytterst svårdefinierat begrepp, 

vars mening ständigt kommer att utvecklas i takt med samhällets utveckling. Vad som ligger i 

allmänhetens intresse är till stor del styrt av samhällets normer och värderingar, vilka med tiden 
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förändras. Därav har vi valt att inte föreslå en detaljlagstiftning av begreppets innebörd, utan 

lämnat det öppet för tolkning, för att på så sätt få en mer dynamisk lagstiftning.  

 

Sammanfattningsvis förslår vi en ändring av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. 

Det vi föreslår är delvis att ett stycke läggs till i 2:12 LOU. Lydelsen av detta tillägg bör enligt 

oss vara utformad på följande, eller snarlikt, sätt:  

 

“Vid bedömning om vad som är ett offentligt styrt organ enligt första stycket denna paragraf, ska 

särskilt beaktas huruvida organet saknar vinstsyfte eller är konkurrensutsatt på marknaden. 

 

Vid bedömning av om ett organ tillgodoser ett behov av allmänt intresse, ska organets nuvarande 

verksamhet beaktas och begreppet ges en vid tolkning. 

 

All tolkning enligt denna paragraf ska baseras på omständigheter, vilka kan fastställas objektivt.“ 

 

Utöver ändringen av 2:12 LOU föreslår vi även ett tillägg i lagen. I dagsläget anser vi inte att det 

tas tillräcklig hänsyn till vilken proportion av verksamheten som bör upphandla, eftersom ett 

offentligt styrt organ måste upphandla för all dess verksamhet. På grund av detta efterlyser vi en 

allmän bestämmelse i LOU som reglerar att offentligt styrda organ endast behöver upphandla på 

den verksamheten som tillgodoser ett behov av allmänt intresse. En sådan bestämmelse vore mer 

rättvis för privata organ som tillgodoser ett behov av allmänt intresse och skulle möjligtvis leda 

till att fler privata organ skulle ta på sig att uppfylla ett sådant behov, vilket i sin tur skulle leda 

till effektivisering av offentliga medel. Ett privat organ kan möjligtvis ha bättre förutsättningar 

för att tillgodose ett behov av allmänt intresse, tack vare exempelvis större kunskaper inom ett 

specifikt område. En bestämmelse av den typ som vi föreslår skulle även ta hänsyn till 

proportionalitetsprincipen, i en större grad än vad som görs i dagsläget.  

 

 

 



36 
 

6.2 Avslutande kommentar om fallet Falu kommun  

Exakt vad som kommer ske i fallet Falu kommun kan inte vi i dagsläget fastslå, eftersom vi 

saknar ytterligare informationen i frågan. Att bolaget är en juridisk person är obestritt. 

Kontrollkriteriet för ett offentligt styrt organ kan vi inte göra något utlåtande om, eftersom vi här 

saknar väsentlig information. Beroende på hur bolaget t.ex. finansierats eller hur styrelsen har 

utsetts, kan det dock fastslås om bolaget uppfyller detta kriterium eller ej. Med den information 

som har presenterats, anser vi att bolaget uppfyller ett behov av allmännyttigt intresse som inte är 

av industriell eller kommersiell natur. Detta eftersom de anordnar sportevent och bidrar på det 

viset till en allmän underhållning för gemene man. Utöver detta är sport något som 

sammanbinder människor och bidrar till folkhälsan genom ökat välmående för de som aktiverar 

sig, därav bör arrangemang likt VM anordnas för att öka intresset för sport. Ett arrangemang så 

som VM bidrar även med nytta för samhället i sig, genom att öka intresset för Sverige som land 

och Falu kommun som destination för skidsport. Med de fakta vi har i fallet och med bakgrund 

av det vi i denna uppsats utrett, anser vi således att det finns en god chans, eller risk beroende på 

vilken parts synvinkel det utgås ifrån, att bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB är ett offentligt styrt 

organ.  
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Källförteckning 

Offentligt tryck  

Regeringens propositioner (Prop.) 

Prop. 2006/07:128 om ny lagstiftning om offentlig upphandling 

Prop. 2011/12:106 om offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor 

Svensk författningssamling (SFS) 

Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, 2014-01-16 

Offentligt tryck från EU 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 

förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, EUT L 134, 

30/04/2004 s. 0114 - 0240 

 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 

förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(försörjningsdirektivet), upphävd av Dir 2014/25/EU 

 

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget), ikraftträdande 1 december, 2009  
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Rättspraxis  

Avgöranden från EU-domstolen 

Mål C-44/96 Domstolens dom den 15 januari 1998 - Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. 

mot Strohal Rotationsdruck GesmbH. 

 

Mål C-360/96 Domstolens dom den 10 november 1998 - Gemeente Arnhem och Gemeente 

Rheden mot BFI Holding BV.  

 

Mål C-107/98 Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 november 1999 - Teckal Srl mot 

Comune di Viano och Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia 

 

Mål C-380/98 - Domstolens dom (femte avdelningen) den 3 oktober 2000 - The Queen mot 

H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge. 

 

Mål C-223/99 och C-260/99 Domstolens dom (femte avdelningen) den 10 maj 2001 - Agorà Srl 

och Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. mot Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 

och Ciftat Soc. coop. arl. 

 

Mål C-470/99 Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 12 december 2002 - Universale-Bau 

AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN 

Hoch- und Tiefbau GmbH mot Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. 

 

Mål C-373/00 Domstolens dom (femte avdelningen) den 27 februari 2003 - Adolf Truley GmbH 

mot Bestattung Wien GmbH. 

 

Mål C-18/01 Domstolens dom (femte avdelningen) den 22 maj 2003 - Arkkitehtuuritoimisto 

Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy och Rakennuttajatoimisto Vilho 

Tervomaa mot Varkauden Taitotalo Oy. 
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Mål C-20/01 Domstolens dom (femte avdelningen) den 10 april 2003 - Europeiska 

kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland 

Mål C-26/03 Domstolens dom (första avdelningen) den 11 januari 2005 - Stadt Halle och RPL 

Recyclingpark Lochau GmbH mot Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und 

Energieverwertungsanlage TREA Leuna. 

 

Mål 340/04 Domstolens dom (första avdelningen) den 11 maj 2006 - Carbotermo SpA och 

Consorzio Alisei mot Comune di Busto Arsizio och AGESP SpA. 

 

Mål C-295/05 Domstolens dom (andra avdelningen) den 19 april 2007. 

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) mot Transformación Agraria SA (Tragsa) 

och Administración del Estado. 

 

Mål C-220/06 Domstolens dom (första avdelningen) den 18 december 2007 - Asociación 

Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia mot Administración 

General del Estado. 
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