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Summary 
This thesis examines the borderline between public contracts and 
concessions. It is only for works concessions that the procurement directives 
lay down specific provisions. All public procurements are, however, subject 
to the rules and principles of the EC Treaty, which I why these are explored 
regarding concessions. The competitive dialogue and negotiated procedure 
have been mentioned as procedures particularly well suited for awarding 
concessions, which is why these are examined regarding procedure and 
flexibility.  
 
The preconditions for a works concession are that the concessionaire is 
given the right of exploitation of the structure. The right of exploitation 
allows the concessionaire to demand payment from those that use the 
structure, and thereby carry a significant economic risk. The operation of the 
facility must principally be the source of the concessionaire's revenue. 
However, it is unclear if the economic risk is sufficient or if a part of the 
revenue must be obtained from those who use the structure. Service 
concessions are similarly characterized by the exploitation criterion. In 
addition, service concessions normally concern activities whose nature and 
purpose are likely to be the State's responsibility and may be subject to 
exclusive or special rights. Such services must also constitute economic 
activities as defined by Articles 43 to 55. 
 
For works concessions, there are few provisions regarding advertising and 
time limits for receipt of tenders, and limited provisions regulating how 
concessionaires award works contracts to third parties. The way the private 
partner is subsequently chosen is decided upon by the awarding authorities, 
which have to comply with the rules and principles of the Treaty. For 
services concessions only those rules and principles are applicable. This 
requires, among other things, that specifications must always state in a non-
discriminatory and objective manner what is asked of the candidates. 
Furthermore, the tender documents must disclose optional renewals or how 
concessions might be modified. Changes to essential terms of contracts not 
provided for in the initial tender documents are acceptable only if they are 
made necessary by unforeseen circumstances, or if they are justified on 
grounds of public policy, public security or public health. That granting of 
works concessions has to be subject to a degree of advertising may be 
concluded from court case law as well as Commission's interpretative 
documents.  
 
The fact that service concessions are outside the scope of the procurement 
directives means that the provisions in the LOU of appealing do not apply to 
those contracts. A claim for damage can however be based directly on the 
Treaty according to the circumstances laid down in the case of Brasserie du 
Pecheur SA v Germany. 
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By applying the procedures outlined in the LOU, a contracting authority can 
likely assure themselves of having complied with the regulations and 
principles of the treaty. Therefore, a concession can be granted by applying 
negotiated procedure with a notice or through selection of the procedures 
outlined in the15:th chapter of LOU. In addition the competitive dialogue 
can likely be used, even though provisions for accomplishment of the 
procedure have not been introduced.  The application of Competitive 
Dialogue does not require (at least at the initial stage) any specifications, 
which likely creates more flexibility at the beginning of the procedure.  On 
the other hand, the procedure requires tenders in a more final form, which 
limits the scope of post-tender negotiations. Since the procedure was 
introduced inter alia to facilitate granting of particularly complex contracts, 
there is a possibility that the European Court may take a less restrictive 
stance on the scope of post-tender negotiations.  
 
Even though the directive's explicit constraints in the award phase of a 
negotiated procedure are quite limited, further requirements may be implied 
by the principles of equal treatment and transparency. The exact 
implications of these principles on negotiations are uncertain, creating 
uncertainty regarding the flexibility of the procedure, most notably if the 
selection of participants and choice of winner must be based on formal 
offers. It may be concluded from the Commission decision N-264/2002, 
London Underground Public Private Partnership that there exists a 
significant scope for negotiations after the winner has been selected. The 
contracts involved where, however, unusually innovative and complex.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning 
mot offentliga upphandlingskontrakt. Endast för byggkoncessioner återfinns 
vissa bestämmelser i EU:s direktiv om offentlig upphandling. All offentlig 
upphandling omfattas dock av fördragets grundläggande regler och 
principer, varför dessa undersöks med avseende på koncessioner. 
Förhandlad upphandling respektive konkurrenspräglad dialog har vidare 
nämnts som särskilt lämpliga upphandlingsförfaranden för koncessioner, 
varför dessa undersöks med avseende på genomförande och flexibilitet.  
 
Förutsättningarna för att det ska föreligga en byggkoncession är att 
koncessionshavaren ges rätten att utnyttja en anläggning kommersiellt. 
Nyttjanderätten innebär att koncessionshavaren får betalt direkt av 
användarna, och därigenom tar en betydande ekonomisk risk. 
Koncessionshavarens ersättning ska också huvudsakligen härröra från 
nyttjandet. Det är dock inte klart om det räcker med ekonomisk risk, eller 
om det också krävs att en del av ersättningen ska härröra direkt från 
användarna. Även för tjänstekoncessioner gäller ett sådant 
nyttjanderättskriterium. Tjänstekoncessioner utmärks även av att de på 
grund av sin karaktär kan falla under det allmännas ansvarsområde och vara 
föremål för särskilda eller exklusiva rättigheter. Tjänsterna måste även vara 
en produkt av ekonomisk verksamhet enligt artiklarna 43-55 i fördraget. 
 
Vid tilldelning av byggkoncessioner gäller endast vissa bestämmelser om 
offentliggörande och tidsfrister för att motta anbud, samt vissa 
bestämmelser om underentreprenader. Det sätt på vilken den privata 
partnern därefter utses lämnas åt de upphandlande organens fria val, varvid 
dessa ska iaktta fördragets grundläggande regler och principer. Ifråga om 
tjänstekoncessioner gäller endast dessa grundläggande regler och principer. 
Detta innebär bland annat att kravspecifikationen för bygg- och 
tjänstekoncessioner måste innehålla objektiv och icke-diskriminerande 
information om vad som efterfrågas samt tydlig information om 
möjligheterna till förlängning eller ändring av koncessionen. Ändring av 
väsentliga kontraktsvillkor som inte nämnts i kravspecifikationen är endast 
tillåtna om de har nödvändiggjorts av en oförutsedd händelse, eller när de 
motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Att tilldelning 
av tjänstekoncessioner kräver åtminstone ett minimum av offentliggörande 
framgår av såväl av praxis som av kommissionens olika tolkningsdokument. 
 
Att tjänstekoncessioner faller utanför upphandlingsdirektivens 
tillämpningsområde innebär att bestämmelserna om överprövning i LOU 
inte är tillämpliga på sådana kontrakt. En skadeståndstalan kan dock baseras 
direkt på fördraget under de förutsättningar som ges i målet Brasserie du 
Pecheur SA v Germany. 
 
 

 3



Genom att tillämpa de i LOU angivna procedurreglerna torde en 
upphandlande myndighet kunna förvissa sig om att de grundläggande 
gemenskapsrättsliga principerna efterlevs. Upphandling av koncessioner kan 
då genomföras som förhandlad upphandling eller genom att tillämpa något 
av de förfaranden som föreskrivs 15 kap LOU. Även konkurrenspräglad 
dialog torde kunna tillämpas, fastän bestämmelser för förfarandets 
genomförande inte införts. Vid konkurrenspräglad dialog fordras 
(åtminstone inledningsvis) inte någon kravspecifikation, vilket innebär mer 
flexibilitet tidigare under förfarandet. Däremot kräver förfarandet anbud i en 
mer slutgiltig form, vilket sannolikt skapar mindre utrymme för förhandling 
efter det att anbud lämnats in. Eftersom konkurrenspräglad dialog 
introducerades bland annat för att underlätta tilldelning av särskilt 
komplicerade kontrakt är det dock möjligt att EG-domstolen intar en mindre 
restriktiv inställning vid tolkning av förhandlingsutrymmet efter att slutliga 
anbud har lämnats. 
 
Även om få bestämmelser styr tilldelningsfasen i det förhandlade 
förfarandet, medför principerna om likabehandling och transparens vissa 
begränsningar. Det är dock osäkert vad dessa principer exakt får för 
implikationer på förhandlingarna vilket skapar osäkerhet om förfarandets 
flexibilitet, främst när det gäller om kvalificering av deltagare och val av 
leverantörer måste baseras på ett formellt anbud. Att det finns ett betydande 
utrymme för förhandling efter kontraktstilldelning framgår av 
kommissionens beslut i mål N-264/2002, London Underground Public 
Private partnership, som dock avsåg ovanligt innovativa och komplexa 
kontrakt. 
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Förord 
Denna sista termin på min juris kandidatutbildning har varit väldigt 
annorlunda jämfört med tidigare studieterminer. Den har inneburit mycket 
mer eget och självständigt arbete, och är på så sätt en naturlig övergång till 
arbetslivet. Då ämnesområde var helt nytt för mig har jag haft stor glädje av 
alla de kontakter som arbetet har fört med sig. Jag vill i samband med detta 
tacka min handledare Lars Gorton. Jag vill även tacka Björn Öberg, advokat 
hos och delägare av Advokatfirman Oebergs AB, Andrea Sundstrand, 
advokat och doktorand vid Stockholms universitet, Annica Bengtsson, jurist 
på Vägverket samt Mathias Sylwan, förbundsjurist på Sveriges Kommuner 
och Landsting, som alla tålmodigt besvarat mina frågor samt bidragit med 
nya intressanta frågeställningar och synpunkter.  
 
Stockholm 2008 
 
Viktor Anseus 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt om koncessioner 
Med koncession menas normalt ett tillstånd som lämnas av en myndighet att 
bedriva viss verksamhet eller näring. Den moderna formen av koncession 
innebär att uppförande, drift och underhåll av en infrastruktur överförs på 
den privata sektorn under en längre period. Denna form av avtal blir allt 
vanligare, i synnerhet i samband med stora infrastrukturprojekt och vissa 
tjänster. Typiskt sett innebär koncessioner att ansvaret och risken för 
uppförande och drift av en anläggning överförs på den privata partnern, som 
betingar sig ersättning från användarna, medan kontroll över service och 
uppbörd av avgifter sköts gemensamt av parterna. Till den offentliga 
myndighetens roll räknas även att etablera regler för upphandlingsprocessen 
av koncessioner, och i förevarande uppsats behandlas regler för upphandling 
av koncessioner inom ramen för gemenskapsrätten. Från gemenskapsrättslig 
utgångspunkt har reglering vid offentlig upphandling införts för att bidra till 
genomförandet av den gemensamma marknaden genom att företag i alla 
medlemsstater ska kunna konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt i 
medlemsländerna. Budgetåtstramningar och viljan att låta den offentliga 
sektorn få ta del av den privata sektorns erfarenheter har skapat ett ökande 
intresse för koncessioner i medlemsstaterna under de senaste åren. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka koncessioner och dess avgränsning 
mot offentliga upphandlingskontrakt. Beroende på avtalets utformning kan 
till exempel byggandet av eller drift av en anläggning vara att hänföra till 
antingen ett offentligt upphandlingskontrakt eller en koncession. 
Upphandlingsreglerna för koncessioner lämnar större utrymme för 
flexibilitet och möjlighet till diskussion med leverantörerna, och det kan 
därför ligga en lockelse för den upphandlande myndigheten att rubricera ett 
avtal som koncession. Anta att en anbudsgivare anser att fel 
upphandlingsform har används, och vänder sig till domstol för att få 
tilldelningen prövad. Det måste då finnas en konstruktion på betalningen 
som kan göra det trovärdigt att det är en koncession. Ofta vet parterna inte 
på förhand vilken riskfördelning samarbetet utmynnar i, och en 
omrubricering av avtalet kan medföra att lagligheten av det 
upphandlingsförfarande som valts av den upphandlande myndigheten 
ifrågasätts. 
 
På europeisk nivå omfattas byggkoncessioner endast delvis av 
tillämpningsområdet för EU:s direktiv om offentlig upphandling, och inte 
alls när det gäller tjänstekoncessioner. Den upphandlande myndigheten 
måste emellertid följa EG:s grundläggande regler och principer i fördraget. 
Dessa principer ger dock inte alltid tillräcklig klarhet om rättsläget. I 
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uppsatsen kommer därför dessa att undersökas med avseende på tilldelning 
av koncessioner.   
 
Förhandlad upphandling respektive konkurrenspräglad dialog har vidare 
nämnts som särskilt lämpliga upphandlingsförfaranden för koncessioner på 
grund av deras flexibilitet. Bland jurister råder delade meningar om vilket av 
dessa förfaranden som är mest lämpligt vid tilldelning av koncessioner. I 
uppsatsen kommer därför dessa undersökas och jämföras med avseende på 
genomförande och flexibilitet.  

1.3 Avgränsningar 
Utgångspunkten för uppsatsen är upphandlingsskedet av koncessioner i den 
mening som avses i upphandlingsdirektiven. Vissa andra 
upphandlingsförfaranden, som offentliga byggentreprenadkontrakt, kommer 
att gås igenom för att ge en bakgrund. Eftersom de tröskelvärden som 
föreskrivs i upphandlingslagstiftningen regelmässigt överstigs i stora projekt 
som innefattar ett samarbete mellan den privata och offentliga sektorn, 
kommer dessa inte att beröras. Inom försörjningssektorerna1 finns det 
vittgående möjligheter att vid upphandling använda förhandlat förfarande, 
varför det inte finns samma behov av att avgränsa koncessioner från 
offentliga upphandlingskontrakt inom dessa sektorer. Försörjningsdirektivet 
lämnas därför utanför framställningen, och när det nedan hänvisas till 
direktivet eller ”klassiska direktivet” avses Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.2 I den jämförande 
beskrivningen av det förhandlade förfarandet och konkurrenspräglad dialog 
kommer ingen genomgång att göras avseende dessa förfarandens 
tillämplighet, eftersom koncessioner, såvitt gäller valet av partner, 
förhandling och tilldelning, inte behöver följa upphandlingsdirektiven. 
Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på EG-rätten, men även på hur 
den implementerats i svensk rätt; oklarheten kring koncessioner har gjort att 
svensk domstol tolkat svensk rätt mot bakgrund av EG-rätt.  

1.4 Metod och material 
Uppsatsen bygger på traditionell juridisk metod, som i Sverige inkluderar 
rättskälleläran. Rättskällor såsom lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin 
används för att fastslå vad som är gällande rätt. I metoden ingår även att 
behärska den juridiska argumentationen, begreppsbildningen och 
systematiken.3 Uppsatsen är vidare deskriptiv, kompletterat med vissa 
underfrågor. 

                                                 
1 Till försörjningssektorerna räknas viss verksamhet inom energi-, vatten-, transport- och 
posttjänsteområdena.  
2 Direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster (publicerat i EUT L 134, s. 114). 
3 Sandgren, C, Om empiri och rättsvetenskap I och II, Juridisk Tidsskrift Nr 3 resp. 4, 
1995/96, s. 726-747.  
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Utöver de traditionella svenska rättskällorna har jag i viss mån använt mig 
av yttranden från Nämnden för offentlig upphandling (NOU). NOU:s 
verksamhet överfördes till konkurrensverket den 1 september 2007, men 
dess yttranden beaktas fortfarande av konkurrensverket. I den del som rör 
EG-rätt har jag använt mig av upphandlingsdirektiven, fördragstext och 
praxis. För direktiv finns emellertid inte några förarbeten i egentlig mening 
att tillgå. Direktiven tolkas istället av domstolarna, och det är således ur EG-
domstolens praxis som information rörande lagens tillämpningsområde 
finns att hämta. Kommissionen har dock antagit så kallade 
tolkningsmeddelanden. Kommissionen har även publicerat grönböcker, som 
är ett diskussionsdokument som kommissionen sammanställer inför ny 
lagstiftningen, och där berörda parter ges tillfälle att inkomma med 
synpunkter inom området. Baserat på den inkomna informationen lägger 
kommissionen sedan fram vitböcker med förslag på gemenskapsåtgärder. 
Det är dock viktigt att notera att dessa dokument endast återger 
kommissionens uppfattning av rättsläget, och inte i sig är bindande som 
rättskällor. Den rätta tolkningen av EG-rätten avgörs istället av EG-
domstolen. Även generaladvokaters förslag till avgöranden har beaktats. 
Dessa är visserligen inte prejudicerande, men betraktas som opinio juris. 
Vad gäller EG-rättslig doktrin har framförallt standardverket ”The Law of 
Public and Utilities Procurement ” av professor Sue Arrowsmith använts i 
uppsatsen. Ett antal artiklar från den ledande upphandlingstidskriften på 
gemenskapsnivå, PPLR, har också medtagits i materialet. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en översiktlig presentation av de traditionella 
upphandlingskontrakten. I andra kapitlet definieras och avgränsas 
koncessioner gentemot offentliga upphandlingskontrakt. I tredje kapitlet 
redogörs för fördragets grundläggande regler och principer, som måste 
beaktas vid all offentlig upphandling. I fjärde kapitlet behandlas de regler 
som får anses gälla vid upphandling av koncessioner, med tyngdpunkt på 
tjänstekoncessioner. I femte kapitlet behandlas de rättsmedel som finns att 
tillgå för förfördelade leverantörer när en myndighet upphandlar offentliga 
kontrakt eller koncessioner. I ljuset av den praxis från domstolen som 
tillkommit efter kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner har 
olika aspekter av koncessioner preciserats ytterligare. I sjätte kapitlet 
kommer jag därför lyfta fram några rättsfall som är relevanta för 
frågeställningarna. Detta kapitel kan med fördel läsas först, för att förstå 
sammanhang och bakgrund. I sjunde kapitlet görs en jämförande 
beskrivning av de upphandlingsförfaranden som kan tillämpas vid 
upphandling av koncessioner, både de som föreskrivs i LOU och 
konkurrenspräglad dialog. Tyngdpunkten kommer här att ligga på 
förhandlad upphandling och konkurrenspräglad dialog, som har bedömts 
som särskilt lämpliga förfaranden vid tilldelning av tjänstekoncessioner. 
Diskussion och analys sker kontinuerligt i uppsatsen. 
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1.6 Historik 
Kommissionen antog i april 2000 ett tolkningsmeddelande om koncessioner 
enligt EG-rätten4, som förklarar tillämpningsområdet och innehållet i de 
principer i Fördraget som är tillämpliga på upphandling av koncessioner. I 
Europeiska kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och 
EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner5 behandlas också 
frågan om bland annat tjänstekoncessioner. Kommissionen framförde i 
denna att det med hänsyn till att de EG-rättsliga regler som finns beträffande 
koncessionsgivning är av allmän beskaffenhet och att de nationella lagarna 
saknar samordning, råder bristande rättssäkerhet som kan utgöra hinder mot 
att marknaden öppnas på detta område. Det fanns också enligt 
kommissionen en risk för att målen för den inre marknaden inte kan uppnås 
på grund av brist på effektiv konkurrens. Det finns ännu inget beslut om 
lagförslag om koncessioner, och formellt sker fortfarande en analys av 
huruvida ett EG-initiativ om koncessioner behövs, hur ett sådant initiativ 
skulle vara utformat samt dess eventuella konsekvenser. Ett framtida 
lagförslag skulle enligt kommissionen göra en tydlig åtskillnad mellan 
koncessioner och offentliga upphandlingskontrakt. Det skulle kräva lämpligt 
offentliggörande av avsikten att upphandla en koncession samt fastställa 
objektivt kontrollerbara urvalskriterier. Problem som har att göra med 
koncessioners långa varaktighet, som till exempel nödvändigheten av att 
kunna anpassa dem över tiden, skulle också kunna lösas genom ett sådant 
initiativ.6  
 
I kommissionens meddelande till rådet om offentlig-privata partnerskap och 
EG:s lagstiftning om offentlig upphandling och koncessioner7 lutade 
kommissionen åt att lagstiftning ifråga om tjänstekoncessioner var att 
föredra, men att det inte var nödvändigt med lagregler för övriga former av 
OPP-samarbeten (OPP står för offentligt privat partnerskap).  
Utifrån detta offentliggjorde kommissionen den 5 februari 2008 ett 
tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig 
upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata 
partnerskap (IOPP).8 I detta tolkningsmeddelande klargör kommissionen sin 
uppfattning om hur gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling 
och koncessioner bör tillämpas vid bildandet eller driften av institutionella 
offentlig-privata partnerskap. Kommissionens ståndpunkt när det gäller 
tjänstekoncessioner är fortfarande att ett lagstiftningsinitiativ är det bästa 
                                                 
4 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, publicerat i EUT 
nr C 121, 29/04/2000 s. 0002-00013. 
5 Europeiska kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om 
offentlig upphandling och koncessioner, KOM(2004) 327 slutlig. 
6 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén om offentlig-privata partnerskap och EG:s 
lagstiftning om offentlig upphandling och koncessioner, KOM(2005) 569 slutlig, avsnitt 
3.3. 
7 a.a., avsnitt 3.2 och 4.1. 
8 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig 
upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap, C(2007) 
6661, 5 februari 2008. 
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alternativet, och ett sådant kan komma att antas tidigast första kvartalet 
2010.9

 
Den 31 mars 2004 antog europaparlamentet och rådet två nya direktiv på 
upphandlingsområdet; direktiv 2004/18/EG (det klassiska direktivet) och 
direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet).10 För svensk del har dessa 
implementerats i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
respektive Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF) . De nya direktiven undantar uttryckligen 
tjänstekoncessioner från dess tillämpningsområde.11 För enheter i 
försörjningssektorerna anges att både tjänste- och byggkoncessioner är 
undantagna från direktivets tillämpningsområde.12Anledningen till att det 
saknas bestämmelser om tjänstekoncessioner och andra former av offentlig-
privaträttsligt samarbete i EG:s upphandlingsdirektiv är att medlemsstaterna 
och kommissionen inte har kunnat enas om hur sådana bestämmelser ska 
vara utformade. Inte heller i annan EG-rättslig lagstiftning finns någon 
reglering av de olika former av samarbete mellan det offentliga och det 
privata som kan förekomma. Genom de nya upphandlingsdirektiven 
infördes också ett nytt tilldelningsförfarande, benämnt konkurrenspräglad 
dialog, som utformats speciellt för tilldelningen av ”särskilt komplicerade 
kontrakt”. 
 
 
 

                                                 
9 Samtal med Flor Castilla Contreras, administrator på kommissionens generaldirektorat för 
inre marknaden och tjänster. 
10 Direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
vatten, energi, transporter och posttjänster (publicerat i EUT L 134, s. 1). 
11 Av artikel 17 följer att utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 
(som avser beviljande av särskilda eller exklusiva rättigheter och icke-diskriminering) ska 
direktivet inte tillämpas på tjänstekoncessioner.  
12 Direktiv 2004/17/EG, artikel 18. 
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2 Offentliga kontrakt  

2.1 Allmänt 
I det klassiska direktivet definieras offentliga kontrakt enligt följande: 
”offentliga kontrakt: skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som slutits 
mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande 
myndigheter och som avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor 
eller tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i detta direktiv.”13 
Några av dessa rekvisit utreddes i mål C-399/98, Scala.14 Med ekonomiska 
villkor avses den motprestation som den upphandlande myndigheten betalar 
direkt till leverantören. Detta ska enligt EG-kommissionen tolkas vidsträckt 
och omfattar såväl alla former av ersättning som kan kvantifieras i pengar 
och som en upphandlande myndighet åtar sig att betala till en leverantör, 
som alla olika sätt på vilka en leverantör, i utbyte mot ersättning, kan åta sig 
att ställa varor till den upphandlande myndighetens förfogande, samt utföra 
tjänster eller utföra bygg- och anläggningsarbeten för den upphandlande 
myndighetens räkning.15 Det fordras inte heller att den ekonomiska aktören 
ska kunna utföra den avtalade prestationen med egna resurser, utan att det är 
tillräckligt att denne är i stånd att utföra den aktuella prestationen genom att 
lämna nödvändiga garantier härför.16 Beträffande upphandlande myndighet 
finns detta definierat i artikel 1(9) i det klassiska direktivet. Bedömningen 
av delarna i dessa definitioner ska också ske på ett sätt som säkerställer att 
direktivets ändamålsenliga verkan inte äventyras.17

2.2 Upphandlingskontrakt och 
byggkoncessioner 

2.2.1 Offentliga byggentreprenadkontrakt 
I artikel 2(b) i direktivet anges att offentliga byggentreprenadkontrakt är 
”offentliga kontrakt som avser antingen utförande eller såväl projektering 
som utförande av sådana byggentreprenader som avser en av de 
verksamheter som avses i bilaga I eller av en byggentreprenad, eller 
utförande, oavsett form, av en byggentreprenad som tillgodoser de behov 
som den upphandlande myndigheten har specificerat. Med byggentreprenad 
avses ett resultat av bygg- och anläggningsarbeten som i sig fyller en 
teknisk funktion.”Av detta följer att det inte har någon betydelse om den 
upphandlande myndigheten ska äga byggnadsverket eller ej. Även kontrakt 
som innebär att en byggentreprenör bygger ett hus och sedan hyr ut det till 
                                                 
13 Direktiv 2004/18/EG, artikel 1.2 (a). 
14 C-399/98, Scala, REG 2001. s. I-5409. 
15 Guide to the Community rules on public procurement of services, s. 12. 
16 C-399/98, Scala, p. 90. Domen hänför sig till tiden för det gamla byggdirektivet. Enligt 
nuvarande direktiv ska avtalspartnern vara en ”ekonomisk aktör”. 
17 a.a. Se särskilt punkterna 53-55.  
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en upphandlande enhet kan vara byggentreprenadkontrakt i direktivets 
mening.18 Med byggnadsverk menas det samlade resultatet av byggnads- 
och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan utgöra en teknisk 
eller ekonomisk funktion.19  
 
Byggentreprenadkontrakt har fått en delvis preciserad definition genom 
hänvisningar till vissa klassificeringar. I definitionen görs en hänvisning till 
bilaga I i direktivet, som innehåller en förteckning över yrkesområden enligt 
de allmänna industriella klassificeringarna av ekonomiska aktiviteter inom 
Europeiska gemenskaperna (NACE).  Denna förteckning hänvisar i sin tur 
till CPV (Common Procurement Vocabulary), som är en klassifikation som 
rekommenderas vid annonsering av upphandlingen.  
 
Vad gäller den andra delen av definitionen och dess hänvisning till det 
samlade resultatet innebär definitionen att som byggentreprenadkontrakt kan 
anses inte endast sådant som uttryckligen anges vara ett sådant med stöd av 
bilaga I, utan också ett arbete som med hänsyn till sitt resultat närmast är att 
se som ett byggnadsverk. Definitionen är bland annat relevant vid beräkning 
av tröskelvärdet och när det avgörs om ett arbete har delats upp för att 
komma under detta.20  
 
Under lagstiftningsarbetets gång har definitionen av 
byggentreprenadkontrakt utvidgats till att omfatta sådant som inte ingick i 
de tidigare direktiven på upphandlingsområdet. Detta har inneburit en ökad 
risk för sammanblandning av byggkoncessioner och 
byggentreprenadkontrakt med komplicerad juridisk konstruktion.21

2.2.2 Offentliga tjänstekontrakt 
Ett offentligt tjänstekontrakt är enligt artikel 1.2(d) direktivet andra 
offentliga kontrakt än offentliga byggentreprenad- eller varukontrakt som 
avser utförande av sådana tjänster som anges i bilaga II, så kallade B-
tjänster22. I andra stycket anges att en huvudsaklighetsbedömning ska göras 
när det gäller kontrakt avseende både varor och tjänster. Den del som är 
värdemässigt högre än den andra får styra bedömningen av hela kontraktet. 
Bedömningen i tredje stycket gäller konkurrensen mellan tjänster och 
byggentreprenader enligt bilaga I. Om byggentreprenaden är underordnad 
tjänsterna eller accessoriska till dem är kontraktet ett tjänstekontrakt. I 
denna bedömning kan sannolikt värdet av tjänsterna respektive bygg- och 

                                                 
18 Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling 
och upphandling i försörjningssektorerna, Jure förlag AB 2008, Stockholm, s. 48. 
19 Direktiv 2004/18/EG, artikel 1.2(b). 
20 Peter-Armin: Public Procurement in the EU: a practitioner´s guide, Oxford University 
Press, 2:nd Edition 2007, avsnitt 4.55. 
21 Utkast till kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten om 
offentlig upphandling, EGT C 94, 7.4.1999, avsnitt 1.1(b). 
22 B-tjänster är sådana tjänster som av tradition ansetts mindre väl lämpade för 
gränsöverskridande handel. Bland B-tjänsterna återfinns till exempel hälso- och 
sjukvårdstjänster.  
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anläggningsarbetena vara till viss ledning, men är inte avgörande.23 
Gränsdragningen mellan olika typer av offentliga kontrakt är viktig 
såtillvida att olika tröskelvärden gäller för dem. 

2.2.3 Byggkoncessioner 
I artikel 1(3) i direktivet definieras byggkoncession som ett ”(…) kontrakt 
av samma typ som ett offentligt byggentreprenadkontrakt med den 
skillnaden att ersättningen för arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja 
anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning.” En 
grundförutsättning för att en byggkoncession ska anses föreligga är således 
att transaktionen uppfyller alla villkor som krävs för att ett offentligt 
kontrakt ska föreligga, det vill säga att leverantören mot ersättning åtar sig 
att utföra bygg- och anläggningsarbeten för den upphandlande 
myndighetens räkning.24 Därutöver gäller det så kallade 
nyttjanderättskriteriet, vilket innebär att koncessionshavaren ges rätt att 
kommersiellt nyttja anläggningen. Den som utför bygg- eller 
anläggningsarbetet får således inte betalt direkt av den upphandlande 
myndigheten, utan tar betalt via avgifter från de som använder den uppförda 
nyttigheten efter det att den färdigställts. Som exempel kan nämnas en 
järnväg där nyttjanderätten består i att få ta ut en trafikeringsavgift från 
tågoperatörerna. När det i direktivet anges att exploateringsrätten kan vara 
kombinerad med betalning, innebär det att koncessionshavarens ersättning 
huvudsakligen ska härröra från nyttjandet.25  
 

2.2.3.1 Ekonomisk risk 
Nyttjanderättskriteriet innebär dels att den upphandlande myndigheten ska 
överlåta en betydande ekonomisk risk på koncessionshavaren. Med 
ekonomisk risk avses här risken för att intäkterna från verksamheten inte 
täcker kostnaderna. 26 Denna risk hänger i hög grad ihop med 
nyttjanderätten. Det är till exempel koncessionshavarens sak att företa de 
investeringar som krävs för att anläggningen ska ställas till användarnas 
förfogande på lämpligt sätt. Det är även koncessionshavaren som ansvarar 
för att investeringarna amorteras. Koncessionshavaren tar inte endast risken 
under bygget utan dessutom de risker som är förenade med drift och 
nyttjandegrad av anläggningen. Bedömningen bör här göras från fall till fall, 
med hänsyn till bland annat kontraktets föremål, längd och värde, 
koncessionshavarens finansiella och ekonomiska förmåga, samt med hänsyn 

                                                 
23 Eskil Nord i Karnov 2008/09, s. 1642; Pedersen, s. 48. 
24 Detta innebär också att upphandlingsförfarandet endast aktualiseras när tröskelvärdet för 
byggentreprenader uppnåtts. 
25 EG-kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 2.1.2.  
26 Även i samband med offentliga upphandlingskontrakt vilar normalt en del risker på 
uppdragstagaren, till exempel den risk som hänger samman med ändrad lagstiftning under 
avtalstiden eller risken att tekniken blir föråldrad. Denna risk innebär att hans investeringar 
och driftkostnader överstiger den avtalade ersättningen, men inte risken för att inkomsterna 
från nyttjandet inte förslår. Sådana risker anses inte utgöra de ekonomiska risker som ska 
föreligga för att ett avtalsförhållande ska betecknas som koncession. 
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till omständigheter som i övrigt visar att koncessionshavaren faktiskt tar en 
risk.27

 
Kommissionens tolkningsmeddelande ger ingen närmare vägledning om 
vilken risknivå som måste finnas för att det ska föreligga en koncession. I 
meddelandet framhålls dock att upphandlingar där entreprenören ges 
garantier om full kostnadstäckning i de fall han utför arbetet 
tillfredsställande inte kan anses utgöra en koncession.28 Enligt 
generaladvokat Fennelly innebär den omständigheten att det är sannolikt att 
koncessionshavaren kommer att kunna bedriva verksamheten med vinst inte 
i sig att koncessionshavaren inte tagit någon ekonomisk risk: Det måste 
föreligga övertygande bevisning för att risken för förlust varit minimal eller 
obefintlig.29 I praktiken tar ofta koncessionsgivaren en del av 
koncessionshavarens ekonomiska risk. T ex bär det allmänna ibland en del 
av driftskostnaden för att sänka priset för användarna. Detta ingrepp 
behöver inte påverka avtalstypen, så länge det utbetalade beloppet endast 
täcker en del av kostnaden för och driften av anläggningen.30  Genom att 
den koncessionsgivande myndigheten även kan betala ett pris för utfört 
arbete anses överföringen av den ekonomiska risken vara den avgörande 
skillnaden mellan koncessioner och offentliga upphandlingskontrakt.31  
 

2.2.3.2 Betalningsrisk 
Det är inte klart hur stor del av ersättningen som får härröra från den 
upphandlande myndigheten för att avtalet ska kvalificeras som koncession. I 
förslag på avgörande i Telaustria talar generaladvokat Fennelly om att en 
väsentlig del ska härröra från nyttjandet, vilket enligt Arrowsmith indikerar 
att det skulle röra sig om 15 procent snarare än 50 procent. I den engelska 
avfattningen av generaladvokatens förslag anges nämligen att en 
”significant proportion” ska härröra från nyttjandet, vilket enligt 
Arrowsmith inte är detsamma som ”a larger part”, som skulle innebära 
minst 50 procent.32  
 
Enligt tolkningsmeddelandet är den ekonomiska risken karaktäristisk för 
just koncessioner, och även om det rör sig om s.k. ”skuggtullar” som betalas 
av koncessionsgivaren, anses det enligt kommissionen föreligga en 
ekonomisk risk om ersättningen görs beroende av antalet användare 33. 
Regeringen har också nyligen lagt fram ett förslag till Lag om 
valfrihetssystem, som innebär att den upphandlande myndigheten kan 
upphandla vissa typer av vårdtjänster genom att upprätta ett så kallat 
valfrihetssystem, där den enskilde patienten ges rätt att välja utförare bland 
                                                 
27 EG-kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, fotnot 8. 
28 EG-kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, fotnot 9. 
29 Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly i C-324/98, Telaustria Verlags GmbH 
m.fl. mot Telekom Austria AG, p. 40. 
30 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, avsnitt 2.1.2. 
31 a.a. 
32 Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet and Maxwell Ltd, 2:nd 
Edition 2005, s. 325.  
33 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, fotnot 13. 
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de leverantörer som myndigheten på förhand godkänt. Eftersom 
tjänsteleverantören står den ekonomiska risken för att få patienter, har 
kontrakt som tilldelas inom ramen för valfrihetssystemet bedömts vara 
tjänstekoncessioner, trots att betalningen endast utgår från den 
upphandlande myndigheten.34  
 
Sammanfattningsvis får det anses oklart om det med ekonomisk risk räcker 
med en ”efterfrågerisk”, det vill säga risken för att intäkterna inte ska täcka 
kostnaderna, eller om det också krävs ”betalningsrisk”, som innebär att en 
del av ersättningen måste härröra direkt från användarna.  Däremot står det 
klart att det inte föreligger någon ekonomisk risk om den privata partnern 
uppbär ersättning från det offentliga baserat på tillträde till anläggningen 
eller tjänsten eller ens frekvensen i utnyttjandet. Att ersättningen kopplas till 
vissa parametrar såsom tillgänglighet, miljö m.m. innebär alltså inte i sig att 
avtalet kan klassas som en koncession. I de flesta offentliga 
upphandlingsavtal erhåller leverantören minskad ersättning i de fall han inte 
uppfyller de uppställda kraven. 

2.3 Övriga koncessioner 

2.3.1 Tjänstekoncessioner 
I artikel 1.4 i klassiska direktivet definieras tjänstekoncession som ett ”(…) 
kontrakt av samma typ som ett tjänstekontrakt med den skillnaden att 
ersättning för tjänstens utförande utgörs antingen av endast rätten att 
utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning.” Det som är 
utmärkande för byggkoncessioner är emellertid även typiskt för 
tjänstekoncessioner. En koncession har alltså samma kännetecken 
oberoende av vad den har för ändamål.35 Det springande punkten för 
bedömningen av huruvida en avtalskonstruktion utgör en tjänstekoncession 
är alltså att koncessionshavaren ges rätten att utnyttja sina egna tjänster 
kommersiellt, och därigenom tar en betydande ekonomisk risk.36  
 

2.3.1.1 Särskilda eller exklusiva rättigheter 
Tjänstekoncessioner utmärks även av att de på grund av sin karaktär, sitt 
ändamål och de regler som verksamheten omfattas av kan falla under det 
allmännas ansvarsområde och vara föremål för särskilda eller exklusiva 
rättigheter.37 Enligt generaladvokat Fennelly ska begreppet tjänst till 
allmänheten inte nödvändigtvis ska tolkas så att det krävs att den är av 
”allmänintresse” i den mening som begreppet kommit att få vid 
tillämpningen av artikel 8638 i fördraget.39  NOU har också i ett yttrande 
                                                 
34 Proposition 2008/09:29 - Lag om valfrihetssystem 
35Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 2.2. 
36 C-324/98, Telaustria Verlags GmbH m.fl. mot Telekom Austria AG, p. 58. 
37Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 2.2. 
38 Artikel 86 riktar sig till företag som har anförtrotts att tillhandahålla vissa tjänster eller 
som har monopolställning. 
39Generaladvokat Fennellys förslag till avgörande i Telaustria, p. 35.  
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uttalat att driften av verksamhet i en motionsanläggning visserligen inte är 
reglerat eller exklusivt i någon sådan form som anges i kommissionens 
tolkningsmeddelande och som varit fallet i Parking Brixen40 med drift av 
parkeringsplats eller som i Telaustria tillhandahållande av kataloguppgifter. 
Enligt NOU går det dock inte att utesluta möjligheten att ingå avtal i 
koncessionsform för tillhandahållande av tjänster i andra fall än vid de i EG-
kommissionen och EG-domstolens praxis exemplifierade. Ett sådant avtal 
om tjänster om drift av motionsanläggning som här var ifråga kunde enligt 
NOU inte per automatik hänföras till offentliga tjänstekontrakt. 41

 

2.3.1.2 Ekonomisk verksamhet 
För att det ska anses föreligga en koncession som omfattas av de EG-
rättsliga bestämmelserna och principerna i fördraget måste den tilldelas 
genom åtgärder som kan tillskrivas staten, och som anger villkor för 
ekonomisk verksamhet enligt artiklarna 43-55 i fördraget. Det är alltså inte 
fråga om en koncession om tjänsterna gäller icke-ekonomisk verksamhet,  
t ex socialförsäkringar, eller åtgärder genom vilka en myndighet endast ger 
tillstånd eller befogenhet att utöva ekonomisk verksamhet.42

 

2.3.1.3 Undantag från fördraget? 
Enligt gemenskapsrättslig praxis gäller att förekommande undantag i det 
upphandlingsrättsliga regelverket ska tolkas restriktivt. Enligt 
generaladvokat Fennelly utgör dock inte tjänstekoncessioner ett undantag 
från direktivets bestämmelser, utan är snarare en typ av arrangemang som 
inte omfattas alls av upphandlingsdirektiven. Enligt Arrowsmith är dock 
denna slutsats diskutabel, eftersom det inte fanns något syfte med att 
undanta koncessioner från direktivens tillämpningsområde, utan att det 
grundades endast på historiska och politiska överväganden. Arrowsmith 
förordar istället en balanserat synsätt där hänsyn tas till samtliga 
omständigheter, istället för att utgå från en generell presumtion.43

 

2.3.1.4 Gränsdragning mellan byggkoncessioner och 
tjänstekoncessioner  

Eftersom det endast för byggkoncessioner finns bestämmelser i 
upphandlingsdirektiven, och eftersom det ofta kan förekomma ”blandavtal” 
som också innehåller tjänster, är det viktigt att klarlägga vad som utmärker 
byggkoncessioner. Kommissionen har här ansett det lämpligt att tillämpa 
samma metoder som vid avgränsningen mellan byggentreprenad- och 
tjänstekontrakt, det vill säga den del som är värdemässigt högre än den 
andra får styra bedömningen av hela kontraktet. Enligt kommissionen måste 
alltså en kartläggning ske om utförandet av ett bygg- eller anläggningsarbete 
                                                 
40 C-458/03, Parking Brixen GmbH mot Gemeinde Brixen och Stadtwerkw Brixen AG. 
41NOU:s dnr. 2006/0068-29, Yttrande till kammarrätten i Stockholm avs. mål 797-06 
mellan friskvårdarna i Enköping Handelsbolag och Enköpings kommun. 
42 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, avsnitt 2.4. 
43 Arrowsmith, p. 6.67. 
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för koncessionsgivarens räkning är huvudsyftet med kontraktet, eller om 
dessa arbeten endast är av underordnad betydelse i förhållande till det 
huvudsakliga syftet med kontraktet. Om kontraktet huvudsakligen gäller 
utförandet av ett bygg eller anläggningsarbete samt överstiger tröskelvärdet 
enligt direktivet, är reglerna i upphandlingsdirektiven tillämpliga. Om syftet 
med koncessionen däremot endast gäller driften av en befintlig anläggning 
eller då arbetena endast är av underordnad betydelse anses det däremot som 
en tjänstekoncession. 
 
I praktiken förekommer också avtal som både omfattar bygg- eller 
anläggningsarbeten och tjänster. Tjänstekoncessioner kan ingås i anslutning 
till byggkoncessioner och då gälla verksamhet som utgör ett komplement 
men ändå är fristående från nyttjandet av anläggningen.  Kommissionen 
anser att när det rör sig om separata föremål för kontrakten är det de regler 
som gäller för varje enskild typ av kontrakt tillämpliga.44

2.3.2 Varukoncessioner 
I de nuvarande upphandlingsdirektiven nämns inte varukoncessioner. Dessa 
är ovanliga men kan förekomma. Det troliga är då att det rör sig om ett varu- 
och tjänstekontrakt, men där det finns en övervikt mot tillhandahållande av 
varor. Som exempel nämner Arrowsmith ett kontrakt för tillverkning av 
busskurer, där ersättning består i en rätt för leverantören att sälja 
annonsplats i dessa. De skäl som framfördes i Telaustria45 för att undanta 
tjänstekoncessioner från upphandlingsdirektivens tillämpningsområde46 är 
dock relevanta även för varukoncessioner. Det måste således vara fråga om 
tillhandahållande av varor av allmänintresse som typiskt sett tillhandahålls 
av det allmänna. Det faktum att de nya upphandlingsdirektiven inte 
uttryckligen undantar varukoncessioner från deras tillämpningsområde 
skulle kunna tyda på att dessa omfattas av direktiven. Å andra sidan torde 
inte avsikten ha varit någon förändring av rättsläget genom införandet av de 
nya upphandlingsdirektiven, eftersom definitionen av offentliga 
varukontrakt inte ändrats.47  
 
 
 

                                                 
44 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 2.3. 
45 C-324/98, Telaustria.  
46 D.v.s. innan detta kom till uttryck i upphandlingsdirektiven. 
47 Arrowsmith, avsnitt 6.36. 
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3 Bestämmelser och principer 
enligt fördraget och 
domstolens rättspraxis 

3.1 Allmänt 
Som tidigare anförts är fördraget inte uttryckligen tillämpligt vare sig på 
offentliga upphandlingar eller koncessioner. Detta beror på att fördraget har 
karaktären av ramverk som lämnar den närmare regleringen till 
sekundärlagstiftningen, samt svårigheter att nå överenskommelser om 
offentlig upphandling som karaktäriseras av stora skillnader i de nationella 
upphandlingssystemen och upphandlingspraxis.48 Många av 
bestämmelserna i fördraget är icke desto mindre relevanta, nämligen de som 
syftar till att skapa en inre marknad. Den främsta av dessa bestämmelser 
med avseende på offentlig upphandling är förbudet mot diskriminering på 
grund av nationalitet (artikel 12 i fördraget).49 Detta framgår också av 
artikel 3 i klassiska direktivet, som stipulerar att när en upphandlande 
myndighet beviljar någon annan enhet särskilda eller exklusiva rättigheter 
att utöva en offentlig tjänsteverksamhet, ska handlingen varigenom denna 
rätt beviljas innehålla en bestämmelse att enheten i fråga om varukontrakt 
som den tilldelar tredje man skall iaktta principen om icke-diskriminering 
på grund av nationalitet.  Övriga bestämmelser är de som rör den fria 
rörligheten för varor (artikel 28), etableringsfriheten (artikel 43), liksom 
undantagen från dessa bestämmelser (artikel 30, 45 och 46). En 
upphandlande myndighet ska vidare följa de grundläggande principerna i 
fördraget avseende icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.50 Dessa principer som har 
uttolkats av EG-domstolen rör till viss del offentliga upphandlingskontrakt. 
Detta är dock generella principer, och är därmed även tillämpliga i andra 
situationer, till exempel på koncessioner.51  

3.2 Grundläggande principer 
Inledningsvis innebär principen om likabehandling att lika situationer inte 
ska behandlas olika såvida inga objektiva skäl för detta föreligger. Principen 
om likabehandling, vilka artiklarna 12, 43 och 49 EG endast är ett uttryck 
för, ”förbjuder inte endast öppen diskriminering på grund av nationalitet, 
utan även varje form av dold diskriminering som genom tillämpning av 
andra särskiljande kriterier faktiskt leder till samma resultat”.52 Principen 

                                                 
48 Trepte, avsnitt 1.10.  
49 Telaustria, p. 60. 
50 Se punkterna 60-63 i domen. 
51 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, avsnitt 3.1. 
52 C-330/91, Commerzbank. 
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om likabehandling innebär att alla presumtiva koncessionshavare ska känna 
till spelreglerna, och att dessa ska gälla för alla på samma sätt. Principen om 
likabehandling innebär dock inte endast ett krav på icke-diskriminerande 
villkor, utan omfattar en skyldighet för offentliga myndigheter att vidta alla 
åtgärder som krävs för att det ska gå att utöva verksamheten. I domarna 
Storebælt och Bus Wallons53 fick domstolen tillfälle att klargöra 
likabehandlingsprincipens räckvidd när det gäller offentlig upphandling.  
Den slog dels fast att samtliga anbud måste vara förenliga med 
bestämmelserna i kontraktshandlingarna för att möjliggöra en objektiv 
jämförelse mellan de anbud som lämnats, och att projektet inte får ändras 
under förfarandets gång på ett sådant sätt att de avviker från de krav som 
ställts i början av förfarandet. Förfarandena innebar ett brott mot 
likabehandlingsprincipen, men var inte diskriminerande i den meningen att 
de favoriserade inhemska anbudsgivare. Detta är en viktig distinktion: Även 
om inget brott mot likabehandlingsprincipen föreligger, kan ett förfarande 
likväl vara potentiellt diskriminerande.54

 
Principen om insyn och öppenhet är ett utflöde av de två tidigare nämnda 
principerna. Genom ett antal rättsfall kan domstolen sägas ha infört en 
upphandlingsspecifik tolkning av principen om icke-diskriminering, genom 
att fastslå att den principen implicerar en skyldighet till transparens för att 
den upphandlande myndigheten ska kunna försäkra sig om att principen 
iakttas. I Telaustria har kravet på öppenhet ansetts innebära att tillbörlig 
offentlighet ska iakttas också i samband med upphandling som inte omfattas 
av direktiven för att upphandlingen av tjänster ska bli öppen för konkurrens 
och förfarandet för tilldelning av kontrakt ska kunna övervakas.55  
 
Proportionalitetsprincipen innebär att offentliga ingrepp inte får gå längre 
än vad som behövs för att uppfylla det bakomliggande syftet. Denna princip 
är vägledande inom EG-rätten när en avvägning ska göras mellan intresset 
av fri rörlighet och nationella skyddsvärda hänsyn, såsom miljö, arbetsmiljö 
och allmän hälsa.56

 
Med principen om ömsesidigt erkännande menas slutligen att en 
medlemsstat skall godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer i andra 
EU-länder om produkterna är ekvivalenta med medlemsstatens egna 
godkända produkter.57

                                                 
53 C-234/89 Kommissionen mot Danmark respektive C-87/94 Kommissionen mot Belgien 
(Walloon Buses). 
54 Trepte, avsnitt 1.33. 
55 Telaustria, p. 62. 
56 Hettne, Jörgen, Subsidiaritetsprincipen: Politisk granskning eller politisk kontroll?, 
Rapport nr 4 2003, Svenska institutet för Europapolitiska studier, s. 23. 
57 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, avsnitt 3.1.4. 
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3.2.1 Kan relevanta bestämmelser i direktivet 
användas för att tolka fördraget? 

Flera av de EG-rättsliga principerna återfinns uttryckligen, eller har erkänts 
av domstolen som en underliggande princip i direktiven.58 En viktig fråga är 
då om dessa krav på transparens i direktiven, både uttryckliga och indirekta, 
kan importeras till fördraget genom fördragets bestämmelser om 
transparens. I förslag på dom i Telaustria skrev generaladvokat Fennelly att 
transparensprincipen inte kräver att upphandlande myndigheter gör en 
analogi till relevanta EG-direktiv.59 Transparensprincipen under fördraget 
skulle alltså vara mer begränsad än den som återfinns i direktiven, trots att 
principen i de båda fallen har samma syfte. Anledningen är att det annars 
skulle kunna uppstå rättsosäkerhet eftersom upphandlingsmyndigheter inte 
vet vilka bestämmelser som reglerar offentlig upphandling (både i och 
utanför direktiven) som är tillämpliga under fördraget. Detta skulle också 
innebära ett kringgående av den egentliga lagstiftningsprocessen. 
Domstolen har dock på senare tid, när den läst in positiva skyldigheter i 
fördraget till skillnad från dess mer traditionella, negativa skyldigheter, låtit 
sig inspireras av sekundärlagstiftning som en acceptabel nivå på hur 
upphandlingen ska regleras på gemenskapsnivå. Enligt Arrowsmith kommer 
också fördragets betydelse utanför det direktivstyrda området att få ökad 
betydelse i framtiden.60   
 
Med hänsyn till denna utveckling torde viss vägledning om 
tjänstekoncessioner kunna hämtas från kommissionens 
tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om 
offentlig upphandling.61 I detta tolkningsmeddelande behandlas kontrakt för 
belopp under tröskelvärdena samt kontrakt som avser B-tjänster oavsett 
värde. Även om tjänstekoncessioner inte tas upp till behandling i 
tolkningsmeddelandet, torde det kunna ge en indikation om hur 
bedömningen ska göras i fall det inte finns några specifika förfaranderegler 
vid upphandling.   

3.3 Undantagen i fördraget 
De enda tillåtna begränsningarna i den fria rörligheten för varor, 
etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster är de som går att 

                                                 
58 Se Mål C-19/00 SIAC Construction v County Council of the County of Mayo, i vilken 
domstolen erkänner transparensprincipen som en princip som genomsyrar 
upphandlingsdirektiven. 
59 Generaladvokat Fennellys förslag till dom i Telaustria, p. 43. 
60 Arrowsmith p. 4.15, som bl.a. hänvisar till domarna C-543/03 och C-85/3. 
61 Publicerat i EGT nr. C 179, 1/8/2006 s. 0002-0007. Tyskland väckte med anledning av 
tolkningsmeddelandet talan mot kommissionen. Till stöd för sin talan gör Tyskland 
gällande att kommissionen inte var behörig att utfärda det omtvistade 
tolkningsmeddelandet, eftersom det innehåller nya regler för upphandling vilka går utöver 
vad som följer av gällande gemenskapsrätt. Vid tidpunkten för denna uppsats är ärendet 
fortfarande inte avgjort. 
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motivera med något av skälen i artiklarna 30, 45, 46 och 55 i Fördraget. 
Artikel 45 tillåter begränsningar i etableringsfriheten och rätten att 
tillhandahålla tjänster vid verksamhet som, om än endast tillfälligt, är 
förenad med utövande av offentlig makt. Då detta är ett undantag från 
grundregeln om etableringsfrihet har domstolen betonat att artikeln tolkas så 
restriktivt som är absolut nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna 
tillvarata sina intressen enligt artikel 45.62 Ett sådant undantag bör således 
inskränkas till att gälla sådana verksamheter som nämns i artiklarna 43 och 
49, och som innebär ett direkt och precist deltagande i 
myndighetsutövning.63 Undantagen i artikel 45 bör alltså bara tillämpas i 
fall där koncessionshavaren deltar direkt i myndighetsutövningen, vilket inte 
nödvändigtvis gäller alla sådana uppgifter som omfattas av en lagstadgad 
skyldighet eller ensamrätt eller som av de nationella myndigheterna 
betraktas som ”offentlig service”.  
 
Enligt proportionalitetsprincipen ska dessutom de ingrepp som inskränker 
friheterna i artikel 43 och 49 vara både nödvändiga och ändamålsenliga. I 
praxis har beviljandet av en tjugoårig tjänstekoncession för sjötransport 
vilken kunde förlängas för en period på högst tio år, ansetts strida mot 
artikel 49 i fördraget. För att kunna bevilja långa tjänstekoncessioner ska 
den upphandlande myndigheten kunna visa att den måste ta tvingande 
hänsyn till allmänintresset, och enligt domstolen hade svaranden inte lyckats 
visa att en koncessionstid om tjugo år var nödvändig för att skydda 
miljökraven (genom att begränsa trafiken) eller göra transporten lönsam. 
Enligt domstolen hade svaranden inte heller visat att de investeringar som 
leverantören behövde göra endast kunde återbetalas på 20 eller 30 år. Det 
framgår dock inte av domen för hur lång tid en tjänstekoncession kan 
beviljas.64

 
 

                                                 
62 C-147/86, Kommissionen mot republiken Grekland. 
63 C-2/74, Jean Reyners mot belgiska staten. 
64 C-323-03, kommissionen mot Spanien. 
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4 Regler för koncessioner 

4.1 Bygg- och tjänstekoncessioner 
När det gäller avtal avseende byggkoncessioner återfinns vissa skyldigheter 
i det klassiska direktivet som gäller offentliggörande och iakttagande av 
minsta tidsfrist för att motta anbud, artiklarna 56-65. Detta innebär att de 
upphandlande enheterna måste offentliggöra ett koncessionsmeddelande i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) enligt förlagan i bilaga 
till klassiska direktivet, för att ge möjlighet till konkurrens på EU-nivå kring 
avtalet. Det sätt på vilken den privata partnern därefter utses lämnas åt de 
upphandlande organens fria val, varvid dessa ska iaktta de grundläggande 
principerna i fördraget avseende etableringsfriheten (artikel 43) och friheten 
att tillhandahålla tjänster (artikel 49). Vidare gäller principerna om icke-
diskriminering, likabehandling, transparens, ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet.65 Dessa principer måste alltså följas vid t ex utformningen av 
förfrågningsunderlag, kvalificering och anbudsprövning. 
 
För byggkoncessioner finns även vissa bestämmelser om 
underentreprenader. Om koncessionshavaren är en upphandlande myndighet 
i direktivets mening ska alla de bestämmelser i direktivet som gäller 
offentliga upphandlingsavtal av byggentreprenadkontrakt iakttas för den 
upphandling som måste göras för att arbetet ska kunna utföras. Om 
koncessionshavaren inte är någon upphandlande myndighet gäller endast 
direktivets bestämmelser om publicering. Inte heller dessa bestämmelser 
gäller när koncessionshavaren överlåter uppgifter åt vad som kallas för 
anknutna företag66. En fullständig förteckning över dessa ska biläggas 
anbudet på koncessionen och uppdateras så snart ändringar inträffar.67 En 
upphandlande myndigheten har dessutom möjlighet att ange som villkor att 
den som ansöker om att tilldelas en koncession ska lägga ut minst 30 
procent av kontraktsvärdet på tredje man, med möjlighet för de sökande att 
öka denna andel, eller att sökandena i sina anbud anger hur stor andel av 
koncessionens totala värde som de avser att lägga ut på tredje man.68  
 
I LOU anges i 1 kap. 2 § sista st. att i fråga om tjänstekoncessioner gäller 
endast 1 kap. 12 §, där det anges att den som beviljas särskilda rättigheter 
eller en ensamrätt att bedriva verksamhet i det allmännas intresse ska iaktta 
principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet när denne i sin tur 
tilldelar tredje man varukontrakt. Att tilldelning av tjänstekoncessioner ska 

                                                 
65 För byggkoncessioner under de tröskelvärden som anges i upphandlingsdirektiven är det 
endast dessa regler och principer i fördraget som är tillämpliga. 
66 Anknutna företag är företag som utgör en del av en grupp genom direkt eller indirekt 
kontroll av majoriteten av kapitalet eller rösterna, eller genom kapaciteten att utöva ett 
bestämmande inflytande över ett företag. 
67 Direktiv 2004/18/EG, artikel 63(2). 
68 Direktiv 2004/18/EG, artikel 60.  
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följa de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna framgår dock av 
ordalydelsen i 1 kap. 9 § LOU, där dessa principer anses komma till uttryck. 
Nedan följer en genomgång av de regler som får anses gälla vid tilldelning 
av bygg- och tjänstekoncessioner. 

4.1.1 Utformning av förfrågningsunderlag 
Av proportionalitetsprincipen följer att det koncessionsgivande 
organet har frihet att utforma ändamålet, vad avser prestanda 
och tekniska specifikationer, men att alla för detta ändamål valda åtgärder 
både ska vara nödvändiga och lämpliga. En medlemsstat får t ex inte kräva 
teknisk kapacitet eller förmåga eller finansiell kapacitet av anbudsgivarna 
utöver det som står i proportion till ändamålet för koncessionen. Ifall 
koncessionsgivaren inte kan definiera sina behov exakt vad gäller tekniska 
specifikationer kan den efterfråga anbud med alternativa lösningar. Av 
likabehandlingsprincipen följer dock att kravspecifikationen måste innehålla 
objektiv och icke-diskriminerande information om vad som efterfrågas, och 
hur anbudsgivarna förväntas utforma sina anbud.69 Med hänvisning till 
principen om transparens måste också anbudshandlingarna tydligt ange 
möjligheterna till förlängning eller ändring av koncessionen och 
möjligheterna att tilldela nya arbetsuppgifter. Anbudshandlingarna bör då 
innehålla upplysningar om antalet sådana nya arbetsuppgifter och vilka 
villkor som gäller för deras tillämpning.70   

4.1.2 Tilldelning av kontrakt 
Tillämpningen av likabehandlingsprincipen på koncessioner innebär att 
koncessionsgivaren är fri att välja lämpligt förfarandet vid tilldelningen av 
kontraktet, bland annat med hänsyn till särdragen i den berörda sektorn, och 
att fastställa de krav anbudsgivarna ska uppfylla under förfarandets 
gång. Principen innebär dock att koncessionsgivaren ska välja anbudsgivare 
på objektiva grunder och genomföra upphandlingsförfarandet enligt de 
regler och grundläggande krav som fastställts från början. Om inga regler 
fastställts, måste i vart fall valet av anbudsgivare ske på objektiva grunder. 
71  

4.1.3 Ändring av tilldelningsvillkor 
Koncessioner tilldelas vanligtvis för att tillhandahålla en tjänst under en 
ganska lång tidsperiod. För att kunna anpassa verksamheten till omvärlden 
kan det därför vara nödvändigt att ändra vissa tilldelningsvillkor efter valet 
av anbudstagare. Som framgår av domarna Storebaelt och Bus Wallons 
krävs att myndigheten har angett detta och villkoren i annonsen eller i 

                                                 
69 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsitt 3.1.1. 
70 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig 
upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP), som 
alltså reglerar även andra former av offentlig-privata partnerskap än koncessioner. 
71 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsitt 3.1.1. 
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förfrågningsunderlaget. Kommissionen anser att förändringar av väsentliga 
villkor för en tjänstekoncession som inte har nämnts i kravspecifikationen 
endast är godtagbara när de har nödvändiggjorts av en oförutsedd händelse, 
eller när de motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.72 
EG-domstolen har ansett att ett villkor är väsentligt om det rör sig om ett 
tilldelningsvillkor som, om det hade ingått i meddelandet om offentlig 
upphandling eller i kravspecifikationerna, skulle ha gjort det möjligt för 
deltagare att lämna ett väsentligt annorlunda anbud. Som exempel på 
väsentliga villkor anges ändamålet med bygg- och anläggningsarbetena eller 
tjänsterna som anbudstagaren ska tillhandahålla, eller avgifterna som tas ut 
av användarna av den tjänst som anbudstagaren tillhandahåller.73

4.2 Tjänstekoncessioner 

4.2.1 Offentliggörande 
I Telaustria faslog domstolen att den upphandlande myndigheten har en 
skyldighet att lämna insyn som innebär att varje potentiell anbudsgivare ska 
garanteras en grad av offentlighet som är tillräcklig för att marknaden skall 
kunna öppnas för konkurrens. Det framgår dock inte i domen vilken grad av 
offentlighet som krävs för att säkerställa tillräcklig konkurrens. De principer 
som utvecklades i Telaustria tillämpades senare i Coname74, som också 
innehåller två preciseringar: Dels fastslås att kravet på insyn inte 
nödvändigtvis innebär en skyldighet att göra en anbudsinfordran, men att 
företag i andra medlemsstater ska ha tillgång till relevanta uppgifter om 
upphandlingen innan kontraktet tilldelas.75 Domstolen ger dock ingen 
vägledning om vilka uppgifter som kan anses vara relevanta eller hur dessa 
ska publiceras. I domen fastslås även att annonsering inte krävs när det på 
grund av särskilda omständigheter är rimligt att anta att kontraktet i fråga 
inte är av intresse för ett företag i en annan medlemsstat. Den enda 
omständighet som domstolen här lyfter fram är att kontraktet är av mycket 
ringa värde. Enligt kommissionens tolkningsmeddelande om 
gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller 
bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling76 måste ett 
sådant beslut grundas på en bedömning av de särskilda omständigheterna i 
det enskilda fallet, till exempel föremålet för kontraktet, dess uppskattade 
värde, särskilda förhållanden inom den berörda sektorn (marknadens storlek 
och struktur, handelspraxis osv.) och den geografiska lokaliseringen för 
utförandet. Generaladvokaten går i sitt förslag till dom i Coname ännu 
längre och skriver att det här kan det vara ändamålsenligt att göra samma 
indelning i kategorier som föreskrivs i direktiven, t ex tilldelningens 
                                                 
72Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig 
upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP), fotnot 
38. 
73 C-496/99 P, kommissionen mot CAS Succhi di Frutta SpA, punkterna 116 och följande.  
74 C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) mot Comune di Cingia de Botti 
75 a.a., p. 21. 
76 Detta meddelande omfattar inte tjänstekoncessioner, men med hänvisning till vad som 
sägs i avsnitt 3.1.1 torde viss vägledning kunna hämtas från detta tolkningsmeddelande.  
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uppskattade värde och föremålet för tilldelningen. Inom kategorin tjänster 
kan t ex en differentiering göras i enlighet med kontraktens innehåll på 
samma sätt som i direktiven, där man skiljer mellan tjänster som är 
undantagna, ej prioriterade och prioriterade.77  
 

4.2.1.1 Former för offentliggörande 
Enligt kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner ska insyn för 
tjänstekoncessioner tillgodoses på lämpligt sätt, inklusive annonsering, 
beroende på varje berörd sektor och med hänsyn till dess särdrag.78 Av 
kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet 
på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven 
om offentlig upphandling kommenteras olika metoder för annonsering. Av 
meddelandet framgår att det inte är tillräckligt att kontakta ett antal tänkbara 
anbudsgivare, även om den upphandlande myndigheten skulle inbegripa 
företag från andra medlemsstater eller försöka nå alla tänkbara 
tjänsteleverantörer, eftersom detta riskerar att leda till att anbudsgivare från 
andra medlemsstater diskrimineras. De krav som EG-domstolen fastställt 
kan därför bara uppfyllas genom publicerandet av ett tillräckligt 
lättillgängligt offentliggörande före tilldelningen av kontraktet. 
Offentliggörande i EUT eller TED är enligt kommissionen inte 
obligatoriskt. Avtal med ett värde över tröskelvärdena måste däremot 
offentliggöras i ett ”medium med stor täckning”. Godkända medium är 
webbplatser, (den upphandlande myndighetens egen eller en central 
upphandlingsportal), nationella dagstidningar eller facktidskrifter. Lokal 
annonsering (lokala tidningar eller kungörelser) kan vara tillräckligt vid små 
kontrakt där endast en lokal marknad finns.79 Enligt Arrowsmith torde 
också kravet på transparens kunna tillgodoses genom att använda någon av 
de flexibla publiceringsformer som regleras i försörjningsdirektivet, till 
exempel att annonsera om ett kvalificeringssystem, artikel 41(3). Ett sådant 
system medger att den upphandlande enhet som står inför en upphandling 
kan välja en leverantör från en lista utan att dessförinnan annonsera själva 
upphandlingen.80  
 

4.2.1.2 Offentliggörandets innehåll 
Enligt kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner ska 
publiceringen innehålla den information presumtiva koncessionshavare 
behöver för att ta ställning till om de vill delta i förfarandet (t ex om 
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier). Detta innefattar även 
ändamålet med koncessionen samt uppgift om vilken typ av tjänster det rör 
sig om och hur omfattande de är. 81 Enligt kommissionens 

                                                 
77 Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl i mål C-231/03 Coname, p. 76-79.   
78 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 3.1.2. 
79 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig 
upphandling, avsnitt 2.1.2 
80 Arrowsmith, avsnitt 4.12.  
81 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner, avsnitt 3.1.2. 
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tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om 
offentlig upphandling torde annonseringen kunna begränsas till en kort 
beskrivning av de viktigaste uppgifterna i det kontrakt som ska tilldelas och 
den metod som ska användas vid tilldelningen tillsammans med en inbjudan 
att kontakta den upphandlande myndigheten. Om så är nödvändigt, kan den 
kompletteras med ytterligare information som finns tillgänglig på Internet 
eller kan rekvireras från den upphandlande myndigheten.82

4.2.2 Tidsfrister 
Vad det gäller tidsfrister för intresseanmälan och inlämning av anbud 
framgår endast av kommissionens tolkningsmeddelande om 
gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller 
bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling, att de ska vara 
tillräckligt långa för att företag från andra medlemsstater ska kunna göra en 
tillfredsställande bedömning och utarbeta ett anbud.83 Avgörande torde först 
och främst vara upphandlingens komplexitet.84 Hänsyn torde också kunna 
tas till de omständigeter som ska beaktas när det avgörs om en upphandling 
är av intresse för ekonomiska aktörer i andra medlemsstater, det vill säga 
föremålet för kontraktet, dess uppskattade värde, den geografiska 
lokaliseringen för utförandet osv. 

4.3 Koncessioner och OPP 
PPP, Public Private Partnership, (på svenska OPP – Offentlig-privata 
partnerskap eller OPS – Offentlig-privat samverkan) är ett samlingsnamn 
för en typ av ofta långsiktiga samarbetsprojekt mellan offentliga och privata 
aktörer. Det kännetecknande för denna form av oftast långsiktigt samarbete 
är den roll som spelas av den privata partnern, som medverkar i det 
ifrågavarande projektets olika steg, tar på sig de risker som vanligtvis 
belastar den offentliga sektorn och bidrar till finansieringen av projekten. 
Huvudtanken är att risken ska fördelas till den part som har möjlighet att 
hantera den till lägsta möjliga kostnad. Syftet är bland annat att överföra 
sådana risker som ger incitament till privata leverantörer att förbättra sitt 
utförande och sin service. PPP-projekt styrs också i hög grad genom det 
ersättningssystem som tillämpas för att täcka projektets kostnader. 
Kostnadstäckningen sker antingen genom att det privata projektbolaget får 
ersättning från staten baserad på användning och standard eller genom 
avgifter direkt av användarna. Beroende på riskfördelning och 
ersättningssystem kan det därför ingå någon form av koncession i ett PPP-
projekt. Ofta krävs en detaljerad granskning av samtliga juridiska och 

                                                 
82 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig 
upphandling, avsnitt 2.1.3. 
83 a.a., avsnitt 2.2.1. 
84 Detta gäller vid fastställande av tidsfrister vid förhandlad upphandling, se avsnitt 7.2.1. 
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ekonomiska omständigheter innan det kan fastställas om ett kontrakt i 
projektet i upphandlingsrättslig mening är en koncession.  
 
I kommissionens grönbok om offentliga-privata partnerskap och EG-rätten 
om offentlig upphandling och koncessioner görs en åtskillnad mellan så 
kallade institutionella OPP, där driften av projektet överlåts till ett för detta 
ändamål särskilt bildat bolag, och avtalsgrundande OPP, där projektet drivs 
direkt i leverantörens bolag.85 I grönboken ställdes också ett antal frågor 
som sedan följs upp i kommissionens tolkningsmeddelande om 
tillämpningen av EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner på 
institutionella offentlig-privata partnerskap. Tolkningsmeddelandet tillför 
inte så mycket nytt om koncessioner i förhållande till tidigare dokument av 
kommissionen. Däremot klargörs förfarandet för att bilda ett IOPP samt hur 
privat partner ska utses.     

4.3.1 Avtalsgrundande OPP 
Den ena modellen av avtalsgrundade OPP är renodlade koncessioner, som 
alltså kännetecknas av att koncessionshavaren ges rätt att kommersiellt 
nyttja anläggningen genom att ta betalt av de faktiska användarna. I den 
andra modellen åläggs den privata partnern att förvalta en infrastruktur för 
offentlig förvaltning (t ex en skola, ett sjukhus, en fångvårdsanstalt). Ett 
typiskt exempel på denna modell är så kallad PFI86, där utbetalningarna till 
den privata partnern inte utgår av tjänstens nyttjare, utan i form av 
utbetalningar från den offentliga parten grundat på t ex nyttjandet av 
tjänsten. Sådana torde vara vanligare än renodlade koncessioner, eftersom 
finansiering genom brukaravgifter kan ledan till att den färdiga 
infrastrukturen inte kommer att användas i den utsträckning som är 
samhällsekonomiskt motiverat. Detta beror på att en avgift skulle innebära 
att det blir dyrare att använda t ex en väg, och trafikanter därför avstår trots 
att den ”egentliga” kostnaden är låg. En annan orsak till att brukaravgifter är 
ovanliga som ersättningssystem är att intäktsrisken inte alltid är kalkylerbar, 
vilket leder till att entreprenören i sitt anbud lägger in en högre riskpremie.87  

4.3.2 Institutionella OPP 
Enligt kommissionen är ett institutionellt OPP ett samarbete mellan den 
offentliga och den privata sektorn inom en separat blandekonomisk enhet, 
vilken är den enhet som verkställer upphandlingskontrakten. Den privata 
                                                 
85 Denna gjorda åtskillnad utgör ingen legaldefinition av offentlig-privata partnerskap, utan 
grundar sig på en iakttagelse av de olikheter som finns mellan offentlig-privata partnerskap, 
för att därefter kunna klarlägga vilka bestämmelser i EG-rätten om offentlig upphandling 
och koncessioner som bör tillämpas på dem. 
86 Termen PFI avser ”Private Finance Initiative”, ett brittiskt regeringsprogram som gör det 
möjligt att modernisera offentliga infrastrukturer med privat finansiering. Sådana projekt 
kan röra till exempel en skolbyggnad eller ett sjukhus vilken den upphandlande 
myndigheten vill kunna nyttja, men där ansvaret för dess finansiering, byggande och 
underhåll sköts av en privat aktör under en längre period. 
87 Rapport från riksdagen 2007/08 RFR2: Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur – 
en forskningsöversikt, s. 44 och 93.   
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aktören bidrar till ett IOPP med att aktivt delta i verkställandet av de 
arbetsuppgifter som tilldelats den så kallade blandekonomiska enheten 
och/eller i driften av enheten. Därutöver bidrar den privata aktören med 
kapital och/eller anläggningstillgångar. Om en privat aktör endast bidrar 
med pengar till en gemensam ägd enhet, utgör däremot inte samarbetet ett 
IOPP.88

 

4.3.2.1 Bildandet av ett institutionellt OPP 
Ett IOPP inrättas vanligtvis genom att en så kallad blandekonomisk enhet 
bildas, vars kapital innehas gemensamt av den upphandlande myndigheten 
och den privata partnern. Ett IOPP kan också bildas genom att en privat 
partner går in som delägare i befintligt offentligt företag som genomför 
offentliga upphandlingskontrakt eller koncessioner som tidigare utförts 
direkt av myndigheten, och som därför inte omfattats av 
upphandlingslagstiftningen.89

 
Det finns idag inga bestämmelser som reglerar när en upphandlande 
myndighet väljer att i bolagsform samarbeta med ett privat bolag, t ex för att 
lämna ett anbud till myndigheten. Genom att vid valet av privat partner 
tillämpa ett rättvist och överblickbart förfarande anser dock kommissionen 
att målsättningen om fri, icke snedvriden konkurrens och principen om 
likabehandling inte undergrävs.90 Om detta innebär att den upphandlande 
myndigheten måste iaktta de EG-rättsliga bestämmelserna och principerna 
vid valet av privat partner framgår inte av meddelandet. Eftersom syftet med 
att bilda ett IOPP är att partnerskapet ska utföra tjänster eller leverera varor 
till den upphandlande myndigheten föreslår dock kommissionen ett 
förfarande där valet av partner och tilldelningen av kontraktet sker på 
samma gång. Förfarandet för att välja ut den privata partner styrs då av 
respektive regler för tilldelning av varje kontrakt. Om t ex uppdraget som 
tilldelas ett institutionellt PPP utgör ett offentligt kontrakt som omfattas av 
upphandlingsdirektiven, bestäms förfarandet av dessa direktiv, och när det 
gäller en tjänstekoncession eller ett offentligt kontrakt som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling, bör slutligen 
valet av privat partner ske med iakttagande av principerna i fördraget. När 
den privata partnern valts ut, bildas det institutionella offentlig-privata 
partnerskapet och kontraktet eller koncessionen tilldelas det nybildade 
IOPP.91 Om en privat partner väljs ut utan att några anskaffningar görs eller 
att något uppdrag ges åt det IOPP som bildas, anses det dock inte föreligga 
någon sådan åtgärd som omfattas av bestämmelserna och principerna i 
fördraget. 
 
 

                                                 
88 Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om offentlig 
upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP), 
avsnitt 1. 
89 a.a., avsnitt 2.2. 
90 a.a., fotnot 15. 
91 a.a., avsnitt 2.3.1. 
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5 Rättsmedel 

5.1 Överprövning 

5.1.1 Offentliga upphandlingskontrakt 
I artikel 1 i direktiv 89/665/EEG (första övervakningsdirektivet)92 anges att 
medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en 
upphandlande myndighets beslut prövas effektivt. I synnerhet ska en sådan 
prövning göras skyndsamt för det fall upphandlingsbeslutet innefattar 
överträdelse av gemenskapsrätten för offentlig upphandling, eller av 
nationella bestämmelser för införandet av sådan rätt.93

 
Reglerna i 16 kap. LOU bygger på övervakningsdirektivet, som även 
omfattar byggkoncessioner. De rättsmedel som erbjuds leverantören är talan 
om överprövning av riktigheten i upphandlingen, till exempel om rätt 
entreprenör tilldelades uppdraget med hänsyn till de krav som ställts i 
förfrågningsunderlaget eller om rätt upphandlingsform använts. I 1 § 1 st. 
anges grundläggande rekvisit för framställningen om överprövning, 
nämligen att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada 
av något missförhållande. I 2 och 3 st. anges den tidpunkt efter vilken 
länsrättens prövningsrätt upphör, nämligen den "tidpunkt då det finns ett 
avtal om upphandlingen". Om någon part anser att ett fel är begånget ska en 
ansökan om överprövning lämnas in till länsrätten senast tio dagar efter det 
att tilldelningsbeskedet sänts ut. Perioden gäller dock inte i fråga om 
direktupphandling, som regelmässigt inte innehåller något tilldelningsbeslut. 
En otillåten direktupphandling kan dock överprövas. I 1 § 1 st. anges 
uttömmande de åtgärder länsrätten får vidta, nämligen beslut om att 
upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter rättelse. 
Länsrätten kan också förordna att upphandlingen inte får avslutas i avvaktan 
på rättens slutliga avgörande (s.k. interimistiskt beslut). 

5.1.2 Tjänstekoncessioner 
Att tjänstekoncessioner faller utanför upphandlingsdirektivens 
tillämpningsområde innebär enligt propositionen till LOU och LUF att 
bestämmelserna i lagarna om överprövning inte är tillämpliga på sådana 
kontrakt.94 Detta har också fastslagits av regeringsrätten i mål nr 7364-2006. 
Bakgrunden till målet var följande. Brand- och räddningsnämnden i 
Stockholms kommun (nämnden) inbjöd leverantörer att lämna anbud 
angående sotning och brandskyddskontroll. Skorstensfejarmästarnas Service 
                                                 
92 Övervakningsdirektivet har ändrats genom direktiv 2007/66 EG, som ska träda i kraft på 
nationell nivå senast den 20 december 2009. 
93 Generaladvokat M. Elmer hävdade i mål C433/93 att övervakningsdirektiven är avsett att 
förstärka ”gällande bestämmelser för tillämpning av direktiven (…) på såväl nationell som 
gemenskapsnivå, (…) i synnerhet i ett skede, då överträdelser ännu kan korrigeras.” 
94 Prop. 2006/07:128, s. 180-183.  
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AB (SSA) ansökte om överprövning av upphandlingen hos länsrätten. 
Skälet för ansökan var att SSA ansåg att fel upphandlingsform använts samt 
att upphandlingsförfarandet diskriminerade vissa leverantörer, då det av 
förfrågningsunderlaget framgick att en och samma leverantör inte fick 
utföra både sotning och brandskyddskontroll inom ett och samma distrikt. 
Kammarrätten fann att entreprenader avseende sotning och 
brandskyddskontroll var att betrakta som tjänstekoncessioner och därmed 
undantagna från LOU. I förevarande upphandling hade nämligen 
framkommit att nämndens avsikt var att 
fastighetsägarna/nyttjanderättshavarna skulle betala entreprenören för den 
tjänst som utförs. Någon överprövning enligt LOU kunde därför inte göras. 
Regeringsrätten fastställde kammarrättens dom. 
 
När det gäller kontrakt som understiger tröskelvärdena för tillämpningen av 
direktiven, framgår det av EG-domstolens rättspraxis att enskilda personer 
har rätt till ett effektivt rättsligt skydd av de rättigheter de har enligt 
gemenskapens rättsordning.95 När det gäller tjänstekoncessioner framgår 
inte en sådan rätt lika tydligt. I Telaustria står att det ankommer på den 
nationella domstolen att avgöra om de grundläggande EG-rättsliga 
skyldigheterna iakttagits i målet vid den nationella domstolen och dessutom 
bedöma om anförd bevisning härom är relevant96. I Parking Brixen anges 
att det ankommer på den koncessionsgivande myndigheten att under 
kontroll av behöriga domstolar bedöma huruvida villkoren avseende 
anbudsinfordran överensstämmer med den speciella karaktären på den 
ifrågavarande koncessionen.97 I Coname anges angående 
tjänstekoncessioner att det ankommer på den hänskjutande domstolen att 
pröva huruvida tilldelning av en tjänstekoncession uppfyller de krav på 
insyn som, utan att det nödvändigtvis innebär en skyldighet att göra en 
anbudsinfordran, bland annat möjliggör för ett företag i en annan 
medlemsstat än den vari den upphandlande myndigheten är belägen att få 
tillgång till de uppgifter som krävs med avseende på nämnda koncession 
innan tilldelning sker, för att ge detta företag möjlighet att tillkännage sitt 
intresse av att tilldelas koncessionen.98 Enligt NOU får det av dessa rättsfall 
anses framgå att medlemsstaterna måste tillhandahålla en möjlighet till 
överprövning av tilldelning av tjänstekoncessioner.99    
 
För närvarande finns dock ingen möjlighet för en förfördelad leverantör att 
begära prövning av en tjänstekoncession i svensk domstol, och nya 
rättsmedel kan först bli aktuella när kommissionens kommande förslag till 
direktiv om samordning av koncessioner införlivas i svensk lagstiftning.  

                                                 
95 Se mål C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores , punkt 39 och mål 222/86 Heylens, 
punkt 14. 
96Telaustria, punkt 4 i domslutet. 
97 a.a., p. 50. 
98 a.a., p. 21. 
99 NOU:s dnr. 2006/0068-29, yttrande till KamR. i Stockholm avs. mål 797-06 mellan 
friskvårdarna i Enköping Handelsbolag och Enköpings kommun.   

 31



5.2 Skadestånd 

5.2.1 Offentliga upphandlingskontrakt 
Efter att ett upphandlingskontrakt har tecknats öppnas en möjlighet för 
leverantörer att stämma den upphandlande myndigheten och yrka 
skadestånd för uppkommen skada, 16 kap. 5 § LOU. Förutsättningarna för 
att kunna erhålla skadestånd är att det skett ett fel i upphandlingen och att 
detta har medfört att leverantören lidit skada. Med "uppkommen skada" 
avses inte bara onödiga kostnader utan även det positiva kontraktsintresset. 
Den som yrkar ersättning är bevisskyldig för skadan, och skadan ska i 
princip innebära att leverantören inte utsågs till vinnare i upphandlingen.100 
En upphandlande enhet kan således begå fel under upphandlingen utan att 
för den skull bli skadeståndsskyldig, så länge leverantören inte kan visa att 
felet under upphandlingen medfört att han inte fått kontraktet.   

5.2.2 Tjänstekoncessioner 
Sådan upphandling som är undantagen från direktivets tillämpningsområde 
omfattas inte av bestämmelserna i 16 kap. LOU om inte detta särskilt har 
angetts i lagen (se 1 § som hänvisar till 1 kap. 2 § 2 st.). Detta innebär att 
inte heller bestämmelserna om skadestånd i 16 kap. inte är tillämpliga på 
tjänstekoncessioner. I propositionen till LOU och LUF uttalas dock att 
”(d)en omständighet att de grundläggande principerna skall iakttas vid ett 
anbudsförfarande i samband med en tjänstekoncession innebär att avtalet 
kan bli föremål för prövning av talan om skadestånd på nationell nivå.”101 
Detta har även fastslagits i praxis.102  
 
I målet Francovich och Bonifaci v Italien103 fastslog EG-domstolen att 
enskilda i vissa fall har möjlighet att erhålla skadestånd då deras rättigheter 
kränks genom en stats underlåtenhet att vidta åtgärder för att införliva ett 
direktiv. I målet Brasserie du Pecheur SA v Germany104 fastslogs att om 
talan istället baseras direkt på fördraget är en skadeståndstalan bara möjlig 
om den gemenskapsrättsliga regeln har till syfte att ge enskilda rättigheter, 
om överträdelsen är tillräckligt klar och om det finns ett direkt 
orsakssamband mellan denna överträdelse och den skada som de enskilda 
har lidit. Det avgörande kriteriet för att anse att en överträdelse av 
gemenskapsrätten är tillräckligt klar är om en medlemsstat uppenbart och 
allvarligt har missbedömt gränserna för dess utrymme för skönsmässig 
bedömning. Bland de omständigheter som den behöriga domstolen kan 
behöva ta hänsyn till i detta hänseende ingår den överträdda regelns grad av 
klarhet och precision, omfattningen av det utrymme för skönsmässig 
bedömning som genom den överträdda regeln lämnas åt de nationella eller 

                                                 
100 Se prop. 1992/93:88, s. 103. 
101 Prop 2006/07:128 s. 183. 
102 Kammarrätten i Sundsvall, mål 721-07.  
103 C- 9/90, Francovich och Bonifaci v Italien, REG 1991, s. I-5357. 
104 C-46/93, Brasserie du Pecheur SA v Germany E.C.R. 1 – 1029. 
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de gemenskapsrättsliga myndigheterna, det begångna fördragsbrottets 
avsiktliga eller oavsiktliga karaktär samt om en rättsvillfarelse kan ursäktas.  
En överträdelse av gemenskapsrätten är i vilket fall som helst tillräckligt 
klar då den har fortsatt trots att det har avkunnats en dom i vilken det 
ifrågasatta fördragsbrottet fastställs, eller att det finns ett förhandsavgörande 
eller en fast rättspraxis från domstolen i av vilken det framgår att agerandet i 
fråga utgör en överträdelse.105 

 
Enligt domen ankommer på varje medlemsstat att fastställa de kriterier som 
gör det möjligt att bestämma skadeståndets omfattning, och att de inte får 
vara mindre förmånliga än de som avser liknande ersättningsanspråk som 
grundas på den nationella rätten eller sådana att det i praktiken blir omöjligt 
eller orimligt svårt att få skadestånd. Den nationella domstolen får i 
synnerhet inte göra skadeståndet beroende av att det statliga organ som 
fördragsbrottet kan tillskrivas är ansvariga för en skada (genom avsiktlighet 
eller culpa), om den går utöver en tillräckligt klar överträdelse av 
gemenskapsrätten.106 En nationell reglering enligt vilken utebliven vinst 
som enskilda har lidit utesluts, är inte heller förenlig med 
gemenskapsrätten.107

 
Oavsett om skadeståndstalan baseras direkt på fördraget eller om det 
kommande EG-direktivet om koncessioner tillhandahåller sådana rättsmedel 
torde utsikterna att få skadestånd vara små. De allmänna EG-rättsliga 
principerna är inte tillräckligt detaljerade, och ger inte tillräckligt stöd i en 
nationell domstol. I en koncession föreligger heller inga volymgarantier, 
vilket medför svårigheter för en leverantör att visa hur stor omsättning 
leverantören skulle haft om den upphandlande myndigheten tecknat kontrakt 
med leverantören.108  
 
 

                                                 
105 C-46/93, Brasserie du Pecheur SA v Germany, p. 10. 
106 a.a., p. 10.  
107 a.a., p. 11. 
108 Proposition 2008/09:29 - Lag om valfrihetssystem. 
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6 Rättspraxis avseende 
koncessioner 

6.1 Allmänt 
EG-domstolen har en vidsträckt behörighet vad gäller olika typer av talan, 
till exempel tvister mellan gemenskapens institutioner, mellan 
institutionerna och medlemsstaterna eller direkt mellan medlemsstaterna. 
Nationella domstolar kan också vända sig till domstolen med begäran om 
förhandsavgörande. I ett förhandsavgörande ska domstolen tolka de aktuella 
gemenskapsrättsliga bestämmelserna eller pröva giltigheten av en 
gemenskapsrättsakt genom att besvara ett antal frågor av den nationella 
domstolen. Domstolen tolkar endast den rättsliga giltigheten av en 
gemenskapsrättsakt och dömer inte i sak i det nationella målet. Istället 
ankommer det på den hänskjutande domstolen, med vägledning av 
domstolens yttrande, att avgöra målet i sak.109

 
Kommissionen kan också inleda ett överträdelseförfarande enligt artikel 226 
i fördraget. Om kommissionen anser att en stat bryter mot 
gemenskapslagstiftningen skickar den först officiell skrivelse till den 
aktuella medlemsstaten där den förklarar varför den anser att staten bryter 
mot gemenskapslagstiftningen, samt fastställer en tidsfrist inom vilken 
landet ska tillhandahålla kommissionen en förklaring. Om överträdelsen 
ändå inte upphör väcker kommissionen talan om fördragsbrott vid 
domstolen.110  

6.2 Domstolsavgöranden 

6.2.1 C-324/98, Telaustria 
Målet handlar om huruvida en tjänstekoncession att tillverka och ge ut 
tryckta och elektroniska abonnentförteckningar (telefonkataloger) 
omfattades av dåvarande försörjningsdirektiv111. EG-domstolen fastslog att 
sådana avtal, som består i att företaget ges rätt att utnyttja sina egna tjänster 
kommersiellt på gemenskapsrättens nuvarande stadium inte omfattades av 
tillämpningsområdet för direktivet. Kommissionen hade i sitt förslag till 
tjänstedirektivet föreslagit att tjänstekoncessioner skulle omfattas av 
direktivet. Förslaget ströks dock, bland annat med hänvisning till 
skillnaderna mellan medlemsstaterna vad avser delegation av 
tillhandahållande av offentliga tjänster och regler för hur sådan delegation 

                                                 
109 Sundstrand, Andrea, EG-domstolens domar om offentlig upphandling, avsnitt 1.2.2.1.  
110 a.a., avsnitt 1.2.1.2.  
111 Europaparlamentets och rådets direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid 
upphandling av tjänster. 
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kan ske.112 Domstolen konstaterade i domen att de upphandlande 
myndigheter trots detta är skyldiga att beakta fördragets grundläggande 
regler i allmänhet och principen om förbud mot diskriminering på grund av 
nationalitet i synnerhet. Denna princip förutsätter, enligt domstolen, bland 
annat att det finns en skyldighet för den upphandlande myndigheten att 
lämna insyn. Denna skyldighet syftar till att garantera varje potentiell 
anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas av sådan offentlighet att 
tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera om 
upphandlingsförfarandena är opartiska.113

6.2.2 C-458/03, Parking Brixen 
I denna begäran om förhandsavgörande från italiensk domstol tolkade EG-
domstolen dåvarande tjänstedirektiv samt artiklarna 43 (fördraget), 49 och 
86. Den första frågan till domstolen gällde huruvida tilldelning av driften av 
avgiftsbelagda offentliga parkeringsplatser utgjorde ett offentligt 
tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession. Någon betalning utgick inte i det 
aktuella fallet från den upphandlande myndigheten för uppdraget, som rörde 
ansvaret för en kommunal parkeringsplats. Leverantören fick istället sin 
ersättning från avgifter som togs ut av allmänheten. EG-domstolen fann 
därför att avtalet var en tjänstekoncession. 
 
Den andra tolkningsfrågan var huruvida tilldelning av en tjänstekoncession 
utan anbudsinfordran är förenligt med gemenskapsrätten då företaget som 
innehar koncession är ett aktiebolag som bildats genom omvandling av ett 
kommunalt organ, och vars samtliga aktier innehas av myndigheten, men 
vars styrelse har full befogenhet att sköta den löpande driften. Frågan var 
alltså om det förelåg ett rent internt förhållande som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för upphandlingsdirektiven. I detta fall åtnjöt 
leverantören en hög nivå av självständighet. Då företaget dessutom utvidgat 
föremålet för sin verksamhet genom att bolaget öppnats för 
aktieinvesteringar kunde upphandlingen inte ses som en intern 
angelägenhet. Att inte alls begära in anbud stred enligt EG-domstolen mot 
såväl artiklarna 43 och 49 i fördraget som mot principerna om 
likabehandling, icke-diskriminering och insyn. 

6.2.3 C-234/03, Contse  
Kärnfrågan i målet var tolkningen av artiklarna 12, 43 och 49 i fördraget och 
dess förenlighet med förfrågningsunderlaget för en offentlig upphandling av 
hälsovårdstjänster avseende hemrespiratorer. Domstolen påpekade 
inledningsvis att målet vid den nationella domstolen, i motsats till vad den 
spanska regeringen gjorde gällande, föreföll gälla en tjänsteupphandling och 
inte ett tjänsteförvaltningskontrakt som kan betecknas som en koncession. 
Den spanska förvaltningen var nämligen ansvarig för alla sorts skador som 
                                                 
112 Även i det tidigare försörjningsdirektivet ströks kommissionens förslag om bestämmelse 
att införa regler om koncession avseende offentliga tjänster på den grunden att sådana avtal 
endast förekom i en av medlemsstaterna samt att ytterligare studier krävdes. 
113 Telaustria, p. 3 i domslutet. 
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uppkom till följd av brister i tjänsten. Denna omständighet, som innebar att 
det inte skedde en övergång av de risker som är förenade med 
tillhandahållandet av den aktuella tjänsten, samt omständigheten att den 
spanska hälso- och sjukvårdsförvaltningen betalade ersättning för tjänsten, 
stödde denna slutsats.  

6.2.4 C-231/03, Coname 
I målet behandlade EG-domstolen den principiellt viktiga frågan om hur 
avtal mellan offentliga myndigheter och företag som inte faller inom 
upphandlingsdirektivens tillämpningsområde ska bedömas i ljuset av regler 
om fri rörlighet och fri konkurrens. Tolkningsfrågan som ställdes var om 
artiklarna 43, 49 och 81 EG utgjorde hinder mot en direkttilldelning, det vill 
säga utan anbudsinfordran, av offentliga tjänstekontrakt avseende 
gasdistribution till ett kommunalägt företag, när kommunens andel 
motsvarade 0,97 procent av kapitalet. Domstolen konstaterade att det rörde 
sig om en koncession, men att det ankom på den nationella domstolen att 
kontrollera om detta antagande var riktigt. Det ankom under dessa 
omständigheter på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida en 
kommunstilldelning av koncessionen uppfyller gemenskapsrättens 
grundläggande principer, som bland annat möjliggör för ett företag i en 
annan medlemsstat att få tillgång till de uppgifter som krävs med avseende 
på nämnda koncession innan tilldelning sker, så att detta företag kan 
tillkännage sitt intresse av att tilldelas koncessionen (punkt 21).  EG-
domstolen kan genom domen sägas ha infört en de minimis-regel i fråga om 
inskränkningar i den grundläggande principen om fri rörlighet när den 
hänvisar till avtal ”av mycket ringa betydelse i ekonomiskt hänseende”.   

6.2.5 C-382/05, Kommissionen mot Italien 
Den upphandlande myndigheten (nedan regionkommissarien) ingick ett 
avtal med fyra italienska leverantörer avseende utnyttjande av icke 
komposterbart hushållsavfall. Kommissionen väckte talan om fördragsbrott 
och hävdade att de omtvistade avtalen utgjorde offentliga tjänstekontrakt 
och att de krav på offentliggörande som följde på byggdirektivet inte hade 
iakttagits.  
 
Domstolen konstaterade att leverantörens ersättning i föreliggande fall 
bestod av en avgift som betalades direkt till denne av regionkommissarien. 
Det sätt att ersätta tjänsteleverantören som föreskrevs i avtalen innebar 
varken en rätt för denne att utnyttja sina egna tjänster eller att denne tog på 
sig risken i samband med nyttjandet. Ersättningen bestod nämligen 
huvudsakligen i en fast avgift per ton som överläts. Regionkommissarien 
hade även åtagit sig att garantera att samtliga berörda kommuner överlät allt 
icke-komposterbart avfall till leverantören, och att en årlig minimikvantitet 
skulle överlåtas. Avgiftens belopp skulle även justeras för det fall den årliga 
kvantitet avfall som överläts var mindre än 95 procent eller högre än 115 
procent av den årliga garanterade minimikvantiteten, detta i syfte att 
garantera leverantörens finansiella och ekonomiska stabilitet. Det föreskrevs 
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dessutom att det skulle ske en årlig uppräkning av avgiften beroende på 
utvecklingen av leverantörens kostnader. Vidare föreskrev avtalen att det 
skulle ske en omförhandling av avgiften för det fall leverantören måste göra 
investeringar överstigande en viss nivå för att kunna följa gällande 
författningar på området. Mot bakgrund av detta fastslog domstolen att det 
rörde sig om ett offentligt tjänstekontrakt och inte en tjänstekoncession. 
Beträffande den omständigheten att leverantörerna dessutom fick uppbära 
intäkter från försäljningen av den elektricitet som producerades i samband 
med hanteringen av avfallet, konstaterar domstolen att motprestationen i 
huvudsak bestod av den avgift som betalades av regionkommissarien. 
Enbart den omständigheten att leverantören har möjlighet att accessoriskt få 
vissa intäkter från tredje man innebär inte att avtalen ska kvalificeras som 
koncessioner. Inte heller det faktum att avtalen hade lång löptid (i detta fall 
20 år), eller att leverantören vid genomförandet av avtalen hade betydande 
initiala investeringar föranledde en annan bedömning. Sådant kan nämligen 
känneteckna såväl offentliga kontrakt som tjänstekoncessioner. Desamma 
gäller den omständigheten att avfallshantering är av allmänintresse. Att 
tjänsterna som erbjöds av leverantören krävde ett stort mått av oberoende 
hade heller ingen avgörande betydelse. Då tilldelningen av avtalen inte hade 
offentliggjorts i rätt form i EGT, bifölls kommissionens talan. 

6.2.6 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 797-06 
Enköpings kommun (nedan kommunen) tecknade den 9 juni 2005 tre avtal 
med Medic Operating Support AB (nedan Medic) enligt vilka Medic skulle 
hyra lokal, bedriva gymverksamhet samt finansiera en tillbyggnad i 
anslutning till den förhyrda lokalen. Enligt ett av avtalen skulle kommunen 
dessutom tillhandahålla personal för att bedriva Medics verksamhet i 
lokalen. I dom den 17 januari 2006 avslog länsrätten i Uppsala län 
Friskvårdarnas i Enköping Handelsbolag (nedan Friskvårdarna) ansökan om 
åtgärder enligt LOU med hänvisning till att det rörde sig om en 
tjänstekoncession. Efter att domen överklagats beslutade Kammarrätten att 
inhämta yttrande i målet från NOU. NOU inledde sitt yttrande med att 
konstatera att avtalen skulle ses som en helhet, med tanke på deras syfte och 
utformning. NOU konstaterar vidare att kommunen genom att tillhandahålla 
personal för att bedriva verksamhet i lokalen och genom att avgöra vilka 
tjänster som skulle anses nödvändiga för genomförandet av uppdraget, 
tycktes avtalets huvudsakliga syfte vara att Medic ska tillgodose 
kommunens behov av gymutrustning på ett sätt som snarast liknade leasing 
av Medics utrustning. Genom att konstruktionen hade en övervikt mot 
tillhandahållande av varor, förelåg upphandlingsskyldighet enligt LOU.  
 
Den centrala frågeställningen mellan parterna var dock huruvida avtalet var 
ett avtal för utförande av en tjänst eller en tjänstekoncession. Här 
konstaterade NOU att det förhållandet att Medic endast tillförsäkrades 
ersättning från tredje man var av stor betydelse. Den ekonomiska risken 
reducerades dock på grund av avsaknad av personalkostnad. De framgick 
dessutom av avtalet att lokalhyreskostnaden var omsättningsbaserad. NOU 
konstaterade att Medic inte garanterades återbetalning av en investering 
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såsom i EG-kommissionens exempel, utan att de snarare slapp ta några 
risker alls. Den huvudsakliga ekonomiska risken för Medic var enligt avtalet 
1) dess kostnader för utrustning och eventuella inventarier som skulle 
tillhandahållas för utförande av verksamheten 2) den investering som 
finansieringen av tillbyggnaden innebar 3) en viss risk i bekostnaden av 
marknadsföringen av verksamheten samt 4) ansvaret för eventuell skada 
som drabbar tredje man inom ramen för verksamheten. NOU konstaterade 
att det ekonomiska risktagandet, som ersättningen från tredje man kopplat 
till nyttjanderätten innebär, med största sannolikhet inte behöver vara den 
övervägande delen av det totala möjliga risktagandet, men inte heller bör 
vara alltför ringa för att anses som betydande.114  
 
Kammarrätten fann i likhet med länsrätten att avtalen skulle behandlas som 
en helhet. Kammarrätten instämde också i NOU:s uppfattning att avtalen 
föreskrev att Medic skulle tillgodose kommunens behov av gymutrustning 
och leverera sådana varor i ett förhållande som liknar leasing. De intäkter 
som verksamheten genererade sedan hyran och personalkostnaderna räknats 
av var att betrakta som den ersättning kommunen skulle erlägga till Medic 
för leasing av gymutrustningen, även om ersättningens storlek kunde variera 
beroende på hur många personer som utnyttjade anläggningen. Enligt 
kammarrättens uppfattning förelåg alltså ingen tjänstekoncession. Genom 
att inte upphandla tillhandahållandet av gymutrustningen hade kommunen 
brutit mot bestämmelserna i LOU. 

                                                 
114 Jfr generaladvokat Fennellys förslag till avgörande i mål Telaustria, p. 33: ”(…) 
koncessionären skall erhålla i vart fall en betydande del av sin ersättning genom att 
exploatera tjänsten kommersiellt, och inte från den som meddelat koncessionen.”  Enligt 
den engelska avfattningen ska ”a significant proportion” hörröra från nyttjandet, vilket 
enligt Arrowsmith indikerar en mindre del. 
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7 Lämpliga 
upphandlingsförfaranden 

7.1 Allmänt 
Som nämnts faller tjänstekoncessioner utanför upphandlingsdirektivens 
tillämpningsområde, och den svenska lagstiftaren har heller inte infört några 
nationella bestämmelser för upphandling av tjänstekoncessioner. LOU är 
dock konstruerad som en förfarandelag för upphandling, och genom att 
tillämpa de i lagen angivna procedurreglerna torde en upphandlande 
myndighet kunna anses ha uppfyllt de förpliktelser som följer av de 
grundläggande gemenskapsrättsliga principerna.115

 En upphandlande 
myndighet som upplåter en byggkoncession som överstiger tröskelvärdet i 
direktivet har att följa annonseringsregler och regler för tidsangivelser, men 
är därutöver tämligen fri att ange upphandlingsform. Detta innebär att 
upphandling av koncessioner kan genomföras som förhandlad upphandling, 
genom konkurrenspräglad dialog eller genom att något av de förfaranden 
som föreskrivs 15 kap LOU . Förhandlad- och förenklad upphandling 
förekommer med eller utan krav på föregående annonsering. Ett förfarande 
utan föregående annonsering liknar dock en direktupphandling, och får bara 
tillämpas i vissa undantagsfall. När uttrycken förhandlad- respektive 
förenklad upphandling används i fortsättningen avses därför endast dessa 
förfaranden med föregående annonsering.  

7.2 Upphandling som omfattas av 15 
kapitlet LOU 

Upphandling under tröskelvärdena omfattas inte av EG:s 
upphandlingsdirektiv.  Även viss upphandling över tröskelvärdena har 
undantagits från direktivens tillämpningsområde, exempelvis upphandling 
av B-tjänster eller upphandling som omfattas av sekretess eller andra 
särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet, samt även 
tjänstekoncessioner. Eftersom dessa upphandlingar till antal och värde utgör 
den största delen av upphandlingen i Sverige har dessa reglerats i 15 kap. 
LOU.116 Genom att paragraferna begreppsmässigt har anpassats till 
motsvarande skrivningar i de övriga kapitlen i LOU är det troligt att 
lagstiftaren har avsett att de ska tolkas på lika sätt, och rättspraxis måste 
således följa den tolkning EG-domstolen gjort för upphandling över 
tröskelvärdena.117 Vid upphandling enligt detta kapitel ska den 
upphandlande myndigheten iaktta den grundläggande EG-rättsliga 

                                                 
115 Se NOU:s dnr. 2005/121-29 (Carpark). 
116 NOU: Vägledning till 6 kap. LOU, Elanders Gotab, Stockholm 1999. 
117 Hentze, Margareta & Sylvén, Hans, Offentlig upphandling, 2 uppl., Norstedts juridik 
AB, Stockholm 1998, s. 396. 
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principerna118, 1 kap. 9 §, definitionsbestämmelserna i andra kap. samt 
några övriga bestämmelser. 15 kap. innehåller bestämmelser om tre olika 
upphandlingsförfaranden: förenklat upphandling, urvalsupphandling och 
direktupphandling. Direktupphandling får dock bara tillämpas i särskilda 
undantagsfall. 

7.2.1 Förenklad upphandling 
Genom annonsering bjuder den upphandlande myndigheten in leverantörer 
att lämna anbud. Efter att anbuden inkommit genomför den upphandlande 
myndigheten en kvalificering av leverantörerna och en utvärdering av 
anbuden. Den upphandlande myndigheten äger sedan rätt att förhandla med 
en eller flera anbudsgivare, under förutsättning att detta angetts i 
förfrågningsunderlaget. LOU anger inte vad som får behandlas i en 
förhandling, liksom när en sådan får äga rum. Förhandlingar torde kunna 
avse alla avtalsvillkor inklusive pris och mindre ändringar och anpassningar 
av förfrågningsunderlaget, men får inte innebära ändringar av de 
grundläggande kraven i förfrågningsunderlaget. Så har EG-domstolen 
resonerat vid förhandling över tröskelvärdena, och det finns inte anledning 
att föra något annat resonemang under tröskelvärdena.119 Vid upphandling 
under tröskelvärdena är bestämmelserna om tidsfrister inte alls lika 
detaljerade som vid upphandling över tröskelvärdena. Den enda 
bestämmelse som finns innebär att anbudsgivare och anbudssökande ska ges 
skälig tid för att lämna sina anbud eller ansökningar. 

7.2.2 Urvalsupphandling 
Urvalsförfarande är ett upphandlingsförfarande med föregående annonsering 
där alla intresserade leverantörer får ansöka om att få lämna anbud. Den 
upphandlande myndigheten genomför därefter en kvalificering av de 
anbudssökande, och inbjuder vissa av dem att lämna anbud. När anbuden 
inkommit gör den upphandlande myndigheten en utvärdering av dem, och 
får sedan förhandla med en eller flera av anbudsgivarna. Förhandlingar får 
ske under samma förutsättningar som vid förenklat förfarande: Eftersom 
syftet varit att anpassa reglerna under tröskelvärdena med dem över, måste 
rättspraxis även i denna situation följa EG-rätten.120 Även för 
urvalsförfarande gäller att tidsfristerna ska vara skäliga. Dessutom anges 
specifikt att tiden för att få lämna anbud aldrig får vara kortare än tio dagar 
från den dag då ansökningsinbjudan publicerades.  

                                                 
118 Den tidigare huvudregeln om affärsmässighet utmönstrades genom införandet av de nya 
upphandlingsdirektiven.  
119 Hentze & Sylvén, s. 396.  
120 a.a., s. 397. 
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7.3 Förhandlad upphandling 

7.3.1 Procedur 
Efter annonsering får leverantörer ansöka om att få lämna anbud. Den 
upphandlande myndigheten genomför därefter en kvalificering och bjuder in 
vissa av de kvalificerade anbudssökandena att lämna anbud enligt 
bestämmelserna i artiklarna 44-52.  Enligt artikel 44(3) ska det lägsta antalet 
leverantörer som bjuds in i en förhandlad upphandling respektive 
konkurrenspräglad dialog vara tre. Vid förhandlat förfarande i den klassiska 
sektorn finns ingen fastställd tid för lämnande av anbud, utan i stället kan 
denna tid fastställas genom förhandling mellan den upphandlande 
myndigheten och deltagarna.121 Artikel 38(1) innehåller dock ett allmänt 
krav på att den upphandlande myndighet när den fastställer tidsfrister för 
mottagande av anbud särskilt ska ta hänsyn till hur komplex upphandlingen 
är och hur lång tid som behövs för att utarbeta anbuden. Detta krav torde 
också kunna tillämpas analogt för att fastställa adekvata tidsfrister för andra 
faser i proceduren, t ex vid infordrandet av slutliga anbud efter 
förhandlingarna.122  
 
Efter att anbuden har infordrats får den upphandlande myndigheten 
förhandla med en eller flera leverantörer. Förhandlingar får omfatta alla 
aspekter av de lämnade anbuden, även priset. Enligt artikel 30(2) ska 
förhandlingarna syfta till att anpassa anbuden till de krav som framgår av 
annonsen och förfrågningsunderlaget samt för att få fram det bästa anbudet, 
vilket också följer av likabehandlingsprincipen. I artikel 30(4) anges att en 
upphandlande enhet får föra förhandlingarna i successiva steg för att minska 
antalet anbud, under förutsättning att detta framgår av annonsen eller 
förfrågningsunderlaget. Detta innebär också att den upphandlande 
myndigheten får tillämpa successiva anbudsfaser, utan att behöva bjuda in 
de anbudsgivare som var med från början. Vid den successiva minskningen 
av antalet anbud ska det på förhand angivna tilldelningskriteriet användas 
och det slutliga antalet anbud ska alltid vara så stort att tillräcklig 
konkurrens uppnås, artikel 44(4). Därefter ska myndigheten anta det anbud 
som har lägsta pris eller är ekonomisk mest fördelaktigt, artikel 53.  
 

7.3.1.1 Förhandling innan upphandlingen123 inleds 
Upphandlande myndigheter kan ha ett intresse av att föra en dialog med 
leverantörer mer informellt innan upphandlingen inleds, till exempel för att 
kunna fastställa ett lämpligt förfrågningsunderlag. Genom att förhandlingar 
tillåts efter anbudsinfordran, torde det enligt Arrowsmith vara tillåtet även i 
detta skede, då risken för missbruk inte är större. Diskussioner i detta skede 
sker också regelbundet vid upphandling av PFI-kontrakt i Storbritannien. I 

                                                 
121 Hentze & Sylvén, s. 383. 
122 Arrowsmith, p. 8.53. 
123 Det är inte fastlagt när en upphandling egentligen inleds. Här avses dock de åtgärder 
som vidtas från och med att upphandlingen publiceras.   
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regel bjuder den upphandlande myndigheten in cirka sex leverantörer att 
lämna utkast till ett förslag, diskuterar med leverantörerna utifrån dessa för 
att ta fram nya förfrågningsunderlag varefter anbud infordras. Dessa 
diskussioner måste dock föras med beaktande av 
likabehandlingsprincipen.124  

7.3.1.2 Krävs ett formellt anbud? 
Det är oklart om det i en förhandlad upphandling måste finnas ett formellt 
anbud innan förhandlingar får ta vid, eller om ens val av leverantörer måste 
baseras på ett formellt anbud.125 I det tidigare byggdirektivet framgick inte 
detta uttryckligen. I det nuvarande direktivet står i artikel 30(2) att den 
upphandlande myndigheten ska ”förhandla med anbudsgivarna om de 
anbud (min kursivering) som de har lämnat, för att anpassa anbuden till de 
krav som den upphandlande har angivit (...)”. I artikel 40(1)  står sedan att i 
”selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande 
(…) skall en upphandlande myndighet samtidigt och skriftligen bjuda in alla 
utvalda anbudssökande att lämna anbud eller (min kursivering) att förhandla 
eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.” Detta kan jämföras 
med att det i artikel 35 anges att förhandsannonsering ska ske, och att det 
senare samma artikel står att om den upphandlande myndigheten vill 
förkorta anbudstiden ska den förhandsannonsera. EG-domstolen har 
konstaterat att det då inte rimligen kan krävas att förhandsannonsering sker i 
andra lägen.126 En tolkning är att samma förhållande råder här: Genom att 
det först anges att anbud ska lämnas, men därefter anges att upphandlaren 
kan bjuda in att lämna anbud eller förhandla, kan kravet på skriftliga anbud 
inte vara tvingande.127 För att upprätthålla principerna om likabehandling 
och transparens torde dock kräva att ett skriftligt och slutligt anbud lämnas 
in av de deltagare som återstår i slutet av förhandlingarna vid en och samma 
tidpunkt. 
 

7.3.1.3 Ändring av tilldelningsvillkor  
Eftersom offentlig-privata partnerskap vanligtvis bildas för att tillhandahålla 
en tjänst under en ganska lång tidsperiod kan den upphandlande 
myndigheten vilja ändra tilldelningsvillkoren under förfarandets gång. Detta 
är möjligt så länge myndigheten har angett denna ändringsmöjlighet liksom 
villkoren för dess tillämpning i meddelandet om upphandling eller i 
kravspecifikationen, och så länge det inte rör sig om ändringar av väsentliga 
villkor i anbudsinfordran. Även om denna ändringsmöjlighet inte angetts i 
meddelandet om upphandling torde en ändring av tilldelningsvillkoren vara 
tillåten om ändringsbehovet föranleds av yttre, oförutsedda 
omständigheter.128  
 

                                                 
124 Arrowsmith, p. 8.35. 
125 Arrowsmith, p. 8.37. 
126 C-225/98, kommissionen mot Frankrike, REG 2000, s. 1-7445. 
127 Samtal med Andrea Sundstrand. 
128 Arrowsmith, p. 8.65. Se även kommissionens beslut i mål N-264/2002, London 
Underground Public Private Partnership, publicerat i EGT C 309, 2002. 
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Om det redan vid inledningen av förfarandet krävs att formella anbud 
lämnas in, fordrar en ändring av tilldelningsvillkoren ett nytt 
anbudsförfarande för de anbudstagare som blivit utvalda under de 
successiva anbudsfaserna, och som tar hänsyn till dessa ändringar.129  
Det dock möjligt att det i förhandlat förfarande inte behöver finnas en 
anbudsfas i den meningen att det ska göras en anbudsinfordran baserat på en 
formell kravspecifikation. Om detta är en korrekt tolkning innebär det att 
upphandlande myndigheter får föra parallella förhandlingar med minst tre 
leverantörer (åtminstone inledningsvis) utifrån en generell förståelse av 
projektet, till exempel om vad som ska anskaffas.130  
 

7.3.1.4 Ändring av ett anbud 
Om den upphandlande myndigheten får föra parallella förhandlingar med 
leverantör utan att göra en formell anbudsinfordran, kan ändringar i anbuden 
ske när som helst under förfarandets gång. För att principen om 
likabehandling ska upprätthållas måste dock denna möjlighet samt 
information därom ges samtliga deltagare, om inte den upphandlande 
myndigheten kan uppvisa godtagbara skäl för att särbehandla deltagarna, till 
exempel skillnader i kvalitet mellan anbuden.131 Det är dock troligt att de 
deltagare som valts ut under förhandlingarna måste lämna in ett formellt 
anbud vid en gemensam tidpunkt, och då kan ändringar av anbuden ske 
närsomhelst före denna tidpunkt. Ensidiga ändringar av anbuden av en 
deltagare tillåts dock inte såvida inte myndigheten har förbehållit sig rätten 
att tillåta sådana ändringar i meddelandet om upphandling.132

 

7.3.1.5 Förhandling med utvald leverantör 
Även efter att kontraktet har tilldelats kan det finnas ett behov av att 
avhandla vissa frågor. I privat finansierade projekt kan finansiärer vara 
ovilliga att genomföra en fullständig finansiell due diligence förrän en 
leverantör tilldelats kontraktet, och innan avtal slutligen ingås vilja göra 
ändringar i kontraktsvillkoren.  Att det finns ett betydande utrymme för 
förhandling efter att ett kontrakt tilldelats framgår av kommissionens beslut 
i mål N-264/2002, London Underground Public Private Partnership133; 
Den brittiska regeringen hade inlett ett omfattande moderniseringsprogram 
för Londons tunnelbana via ett offentligt-privat partnerskap, vilket 
omfattade ett anbudsförfarande. En fråga gällde om upphandlingen var 
förenlig med kraven i försörjningsdirektivet. Kärnfrågan var om projektet 
och kontraktsvillkoren kunde ändras efter valet av leverantörer. 
Förhandlingarna resulterade bland annat i en omallokering av risker, en 
senareläggning av tidpunkten för färdigställandet av anläggningen, en 

                                                 
129 Arrowsmith, p. 8.37. 
130 Arrowsmith, p. 6.36. 
131 Arrowsmith, p. 8.63-8.64. 
132 Arrowsmith, p. 8.64. 
133 Publicerat i EGT C 309 2002. 
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ändring av principerna för ersättning enligt en tillgänglighetsmodell134 samt 
en omfördelning av kostnaderna för försäkringspremier. Kommissionen 
konstaterade att sådana kontrakt som här var ifråga kräver ett flexibelt 
förhållningssätt. Dessa specifika kontrakt var dessutom ovanligt komplexa 
och innovativa. Ändringarna efter tilldelningsbeslutet föranleddes i detta fall 
av en bättre förståelse för Londons tunnelbanesystems specifika svårigheter 
samt förändrade och oförutsedda omständigheter135, faktorer som även 
skulle ha påverkat de leverantörer som inte blivit utvalda under 
förhandlingarna.136 Även längden på upphandlingsproceduren, i detta fall 
tre år, var relevant. Enligt Arrowsmith är utrymmet för förhandling efter 
tilldelningsfasen därmed mer begränsat vid andra, mer standardiserade PFI-
projekt.137  

7.4 Konkurrenspräglad dialog 

7.4.1 Allmänt 
Konkurrenspräglad dialog är ett av de nya upphandlingsförfaranden som 
medlemsstaterna har möjlighet att införa genom det klassiska direktivet. 
Som sägs i beaktandesats 31 till det klassiska direktivets preambel, syftar 
den konkurrenspräglade dialogen till introducera en flexibel procedur som 
både upprätthåller konkurrensen mellan de ekonomiska aktörerna och 
tillgodoser myndighetens behov av att diskutera alla aspekter av ett kontrakt 
med varje kandidat. Varje medlemsstat kan välja om direktivets 
bestämmelser om konkurrenspräglad dialog ska tas in i nationell lag eller 
inte. Upphandlingsutredningen 2004 har i sitt slutbetänkande Nya 
upphandlingsregler (SOU 2006:28) föreslagit att reglerna om 
konkurrenspräglad dialog införs i Sverige vid upphandling inom den 
klassiska sektorn. Konkurrenspräglad dialog kommer troligen att 
implementeras i svensk rätt den 1 januari 2010.138  

7.4.2 Får konkurrenspräglad dialog tillämpas 
innan regler för förfarandet införts?  

Konkurrenspräglad dialog finns inte intaget i det nya försörjningsdirektivet, 
eftersom upphandlande myndigheter som verkar inom 
försörjningssektorerna har vittgående möjligheter att vid upphandling 
använda förhandlat förfarandet. Enligt kommissionens tolkningsmeddelande 
finns det emellertid inte något som förhindrar en upphandlande myndighet 
från att i ett förhandlat förfarande inom dessa sektorer föreskriva att 
förhandlingen ska genomföras på sätt som följer av reglerna om 

                                                 
134 Förhandlingarna resulterade i att leverantörerna skulle komma att ersättas även innan 
arbetet var helt färdigställt. 
135 T ex terrorattacken den 11 september 2001, som innebar en ökad risk för terrorattacker. 
136 kommissionens beslut i mål N-264/2002, p.88. 
137 Arrowsmith, p. 8.43. 
138 Samtal med Gunilla Hulting, kansliråd på rättsenheten, Finansdepartementet. 
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konkurrenspräglad dialog i det klassiska direktivet.139 Inom 
försörjningssektorerna är det alltså möjligt att använda dialogen inom ramen 
för reglerna om förhandlat förfarande, trots att det inte finns några specifika 
regler om dialogen i försörjningsdirektivet. Detta gäller sålunda även om 
den konkurrenspräglade dialogen inte uttryckligen införlivats i svensk rätt 
vad gäller upphandling inom försörjningssektorerna. Det är dock inte lika 
klart om en konkurrenspräglad dialog får användas vid förhandlat förfarande 
inom den klassiska sektorn innan en medlemsstat infört regler om dialogens 
genomförande. Att konkurrenspräglad dialog ryms inom det förhandlade 
förfarandet inom försörjningssektorerna beror alltså på att det förhandlade 
förfarandet har ett vidare tillämpningsområde inom dessa sektorer.  
Eftersom koncessioner inte berörs av dessa begränsningar torde 
konkurrenspräglad dialog kunna användas inom ramen för det förhandlade 
förfarandet vid tilldelning av koncessioner, även inom den klassiska sektorn.  

7.4.3 Procedur 
Förfarandet inleds med att den upphandlande myndigheten offentliggör ett 
meddelande om upphandlingen där den anger sina behov och krav, 
definierade antingen i meddelandet och/eller i ett beskrivande dokument, 
artikel 29(2). Direktivet reglerar inte i närmare detalj hur förfarandet går till, 
men i kommissionens tolkningsmeddelande om konkurrenspräglad dialog 
beskrivs förfarandet närmare. Ett beskrivande dokument är enligt 
meddelandet en motsvarighet till den traditionella specifikationen. Enligt 
kommissionen har termen medvetet valts för att tydliggöra att dokumentet 
inte behöver vara lika detaljerad som en normal specifikation, utan är mer 
normativ. Det beskrivande dokumentet kan t ex innehålla juridiska, 
administrativa och kontraktuella villkor, som sedan utgör grunden för 
genomförandet av förfarandet och utformningen av anbuden.140 Fristen för 
mottagande av ansökningar till att få delta i dialogen skall vara minst 37 dagar 
från den dag då meddelande om upphandling avsänds men kan avkortas, till 
exempel om den upphandlande myndigheten tidigare offentliggjort ett så 
kallat förhandsmeddelande. Den upphandlande myndigheten väljer därefter 
ut anbudssökanden enligt bestämmelserna i artiklarna 44-52. Om den 
upphandlande myndigheten vill begränsa antalet deltagare som bjuds in till 
dialogen (dock minst tre), måste dokumentet innehålla de objektiva och 
icke-diskriminerande kriterierna för urvalet av deltagare.   
 
Efter att leverantörer valts ut inleds en dialog med dessa, där dialogens syfte 
ska vara att identifiera och definiera hur den upphandlande myndighetens 
behov bäst ska kunna tillgodoses, artikel 29(3). Dialogen får omfatta alla 
aspekter av kontraktet, vilket inte endast innebär tekniska utan även 
ekonomiska och juridiska aspekter. Exempel på ekonomiska aspekter är 
priser, kostnader och intäkter. Juridiska aspekter kan vara fördelning och 
begränsning av risker samt garantier141. Den upphandlande myndigheten 
                                                 
139 European Commission: Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive, 
fotnot 2.   
140 a.a., fotnot 9.   
141 a.a., avsnitt 3.2. 
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ska under dialogen se till att alla leverantörer behandlas lika och särskilt 
beakta att upplysningar inte lämnas ut på ett sådant sätt att vissa leverantörer 
gynnas i förhållande till andra, artikel 29(3).  
 
Dialogen kan genomföras i successiva steg varigenom antalet lösningar som 
ska diskuteras begränsas, artikel 29(4). Om den upphandlande myndigheten 
väljer tillämpa sådana successiva anbudsfaser bör förfarandet vara skriftligt, 
med tanke på de ofta komplexa avtalen och myndighetens behov av att 
kunna jämföra olika lösningar. I slutfasen måste också antalet deltagare vara 
så stort att verklig konkurrens kan garanteras, under förutsättning att det 
finns ett tillräckligt antal lösningar eller lämpliga anbudssökande, artikel 
44(4). Tillämpningen av ett successivt anbudsförfarande kan alltså visa att 
det endast finns en lämplig kandidat eller lösning, vilket inte hindrar den 
upphandlande myndigheten från att fortsätta proceduren.142  
 
Dialogen ska fortsätta fram till dess att myndigheten funnit den eller de 
lösningar som tillgodoser dess behov, varefter dialogen förklaras avslutad.  
Efter att ha identifierat och jämfört dessa lösningar ska den upphandlande 
myndigheten uppmana anbudssökandena att lämna sina slutliga anbud på 
grundval av de faktorer och lösningar som lagts fram och preciserats under 
dialogen.143 Den upphandlande myndigheten kan därefter anmoda de 
kvarvarande anbudssökandena  att klarlägga, precisera och finjustera sina 
anbud. Sådana åtgärder eller kompletterande upplysningar får dock inte 
innebära att grundläggande delar av anbudet eller inbjudan att lämna anbud 
ändras så att det påverkar konkurrensen eller leder till diskriminering, artikel 
29(6). Den upphandlande myndigheten ska därefter bedöma de inkomna 
anbuden på grundval av de i meddelandet om upphandling eller i det 
beskrivande dokumentet fastställda tilldelningskriterierna och välja det 
anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt artikel 53.  
 
På den upphandlande myndighetens begäran kan den anbudsgivare vars 
anbud har identifierats som det ekonomiskt mest fördelaktiga anmodas att 
precisera och eller bekräfta aspekter och åtaganden i anbudet, under 
förutsättning att det inte leder till ändring av väsentliga delar av anbuden, 
snedvridning av konkurrensen eller diskriminering, artikel 29(7). Den 
upphandlande myndigheten får även bestämma att priser eller betalning ska 
ges till dialogens deltagare, artikel 29(8). Detta har ansetts lämpligt med 
hänsyn till de höga kostnader som förfarandet för med sig. 
 

7.4.3.1 Förhandling innan upphandlingen inleds 
Även vid tillämpning av konkurrenspräglad dialog kan upphandlande 
myndigheter ha ett behov av att diskutera grundläggande aspekter av ett 
projekt med leverantörer innan själva upphandlingen inleds. Genom att detta 

                                                 
142 a.a., avsnitt 3.2.1. 
143 Enligt tolkningsmeddelande ska dialogen genomföras individuellt med varje leverantör 
på basis av den leverantörens lösningar. Den upphandlande myndigheten får inte utan 
samtycke avslöja de lösningar som andra deltagare föreslagit eller annan konfidentiell 
information. 
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uttryckligen tillåts vid öppet och selektivt förfarandet, torde det också vara 
tillåtet vid det mer flexibla förfarandet konkurrenspräglad dialog. Vid 
diskussionerna måste dock likabehandlingsprincipen beaktas.144  
 

7.4.3.2 Ändring av ett anbud 
Det framgår inte av artikel 29(6) hur långt utrymmet att ändra ett anbud 
sträcker sig. Enligt kommissionen baseras ordalydelsen av artikeln på ett 
liknande uttalande av rådet och kommissionen avseende det öppna och 
selektiva förfarandet.145 I detta uttalande fastslås att förhandling med 
anbudsgivare om de grundläggande delarna av anbuden är förbjuden, men 
att viss förhandling får äga rum i syfte att klarlägga och komplettera 
innehållet i anbuden, och förutsatt att detta inte leder till diskriminering. 
Enligt kommissionen indikerar detta att förhandlingar efter anbudsgivningen 
i en konkurrenspräglad dialog är tillåtet i ungefär samma utsträckning som 
vid öppet eller selektivt förfarande. Kommissionen erinrar också om att 
artikel 29(6) ska läsas i ljuset av sista meningen i beaktandesats 31 till det 
klassiska direktivets preambel146. Mot bakgrund av detta anser 
kommissionen att förhandlingsutrymmet i detta skede är ”tämligen 
begränsat”.147 Vad som också talar för att förhandlingsutrymmet i detta 
skede ska ges en restriktiv tolkning är att det i en konkurrenspräglad dialog 
uttryckligen krävs att formella anbud lämnas in. Förhandlade förbättringar 
av anbuden torde heller inte bli nödvändiga på grund av långtgående 
möjligheter till förhandling under dialogen (och genom möjligheten att 
tillämpa successiva anbudsfaser).148 Den svenska upphandlingsutredningen 
har i sitt förslag till införande av konkurrenspräglad dialog beaktat 
kommissionens tolkningsmeddelande och tolkat utrymmet för förhandling 
efter anbudsinlämnandet snävt.149

 
Det går också att anföra skäl för en mindre restriktiv tolkning av artikel 
29(6). Konkurrenspräglad dialog har skapats för tilldelningen av särskilt 
komplicerade kontrakt. Artikel 29(6) ger även möjlighet till finjustering av 
anbud, något som inte nämns i ovan nämnda uttalande av rådet och 
kommissionen. Detta kan tolkas som att mindre, förbättrande tillägg till 
anbuden är tillåtna. Arrowsmith nämner som exempel möjligheten att 
förbättra kostnadsstrukturen för driften av en specifik anläggning i ett PFI-
projekt. Om denna tolkning är den korrekta behöver inte heller denna 
möjlighet till ändring erbjudas alla anbudstagare, förutsatt att den 
upphandlande myndigheten kan visa godtagbara skäl för att särskilja 
anbudstagarna, som inte strider mot likabehandlingsprincipen.150 I 
Storbritannien har en sådan mindre restriktiv tolkning av 
förhandlingsutrymmet efter anbudsgivning gjorts. 

                                                 
144 Arrowsmith, p. 10.21. 
145 Publicerat i OJ L 210 den 21.7.1989, p. 22.  
146 Se bilagan till uppsatsen. 
147 Commission: Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive, s. 9. 
148 Arrowsmith, p. 10.44. 
149 SOU 2006:28, s. 385. 
150 Arrowsmith, p. 10.44. 
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7.4.3.3 Förhandling med utvald leverantör 
Även när det gäller artikel 29(7) understryker kommissionen att en 
precisering av åtagandena som finns i det slutliga anbudet inte medför 
någon förhandling med den valda leverantören. En sådan möjlighet 
föreslogs men förkastades under lagstiftningsprocessen.151 Även denna 
artikel ska enligt kommissionen läsas i ljuset av det klassiska direktivets 
ingress, som återfinns i bilagan till uppsatsen.  
 
En skillnad mot artikel 29(6) är att den valda leverantören dessutom kan 
anmodas att bekräfta åtaganden som gjorts i anbudet. Enligt Arrowsmith 
indikerar detta ett visst utrymme komplettering av detaljer efter valet av 
leverantör. Vad gäller utrymmet för faktiska ändringar råder dock oklarhet; 
Å ena sidan medger inte ordvalen klargöra aspekter i anbudet eller bekräfta 
åtaganden utrymme för några faktiska ändringar av anbuden. Å andra sidan 
är sådana klargöranden och bekräftelser av åtaganden tillåtna så länge det 
inte rör sig om ändring av väsentliga delar av anbuden, vilket antyder ett 
större förhandlingsutrymme än vad artikeln medger vid första anblicken.  
Liksom i en förhandlad upphandling torde gälla att det finns utrymme för 
ändringar av slutliga anbud om ändringsbehovet föranleds av yttre faktorer, 
till exempel uppkomsten av nya risker. Även en ändring av 
tilldelningsvillkor till leverantörens fördel torde vara tillåtet i begränsad 
utsträckning.152 Vilka åtaganden som kan göras beroende av senare 
bekräftelse är oklart, men enligt Arrowsmith är det lämpligt att ha ett 
flexibelt förhållningssätt vid tillämpning av konkurrenspräglad dialog.153 En 
sådant flexibelt förhållningssätt har även framförts av Ciara Kennedy-Loest 
i Public Procurement Law Rewiev.154 I artikel nämns finansiell due-
diligence, byggnadstillstånd, mindre betydelsefulla konstruktionsdetaljer 
och detaljerade besiktningar (såsom undersökning av föroreningar) som 
frågor som är möjliga att avhandla efter valet av leverantör.  
 
Finansiell due-diligence 
Om förhandling efter valet av leverantör inte vore tillåtet, skulle finansiärer 
behöva genomföra en fullständig finansiell due diligence redan när anbuden 
utarbetas. Eftersom minst tre deltagare krävs under dialogfasen, skulle det 
medföra stora kostnader för de deltagare som inte gått vidare i dialogen samt 
deras finansiärer. Enligt en flexibel tolkning kan utrymmet för att klargöra 
aspekter och bekräfta åtaganden i anbudet användas för att tillåta den valda 
leverantören och dess finansiärer att genomföra en fullständig finansiell due 
diligence. Fördelen med denna tolkning är att det minskar 
transaktionskostnaderna samt skapar incitament för finansiella institut att 

                                                 
151 European Commission: Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive, 
avsnitt 3.3. 
152 Se kommissionens beslut i mål N-264/2002, London Underground Public Private 
Partnership. 
153 Arrowsmith, p. 10.54. 
154 Loest-Kennedy, Ciara: What Can Be Done at the Preferred Bidder Stage in Competitive 
Dialogue?, PPLR 2006, 6. 
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delta i stora och komplexa upphandlingskontrakt. Det är dock möjligt att 
EG-domstolen avvisar sådana rent ekonomiska överväganden, med 
hänvisning till den möjlighet som finns för den upphandlande myndigheten 
att ersätta anbudstagare för deras kostnader med att ta fram anbud, som 
nämns i artikel 29(8). Ett annat argument mot att låta en finansiell due 
diligence påverka avtalsvillkoren är att det inte går att betrakta de rent 
kommersiella villkoren i ett anbud och anbudets finansiering separat: Ett 
ekonomiskt fördelaktigt anbud kan ofta medföra sämre lånevillkor, som i 
slutänden påverkar projektets totala kostnader.155   
 
Byggnadstillstånd 
I stora PPP-projekt söks detaljerade byggnadstillstånd typiskt sett inte förrän 
valet av leverantör skett. Istället söker den upphandlande myndigheten 
preliminära byggnadstillstånd. Anbudstagare tar sedan fram sina anbud på 
grundval av dessa, medan mer detaljerade byggnadstillstånd söks av den 
valda leverantören. Det går då att anföra att dessa detaljerade 
byggnadstillstånden endast utgör av bekräftelse av åtaganden som redan 
gjorts anbudet.156  
 
Mindre betydelsefulla konstruktionsdetaljer 
Förändringar av mindre betydelsefulla konstruktionsdetaljer får anses 
rymmas inom en bekräftelse av åtaganden. De slutliga anbuden måste vara 
så pass detaljerade att det går att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet på grundval av dem. Det innebär att mindre betydelsefulla 
konstruktionsdetaljer som inte har någon effekt på projektets kostnader, som 
t ex den exakta planeringen av ett rum, kan kompletteras i efterhand. Det är 
inte troligt att sådana ändringar skulle kunna snedvrida konkurrensen eller 
ha en diskriminerande effekt.157

 
Besiktningar 
Detaljerade besiktningar av till exempel grund- och markförhållanden 
genomförs av kostnadsskäl sällan innan valet av leverantör. Anbuden 
utformas istället på grundval av preliminära besiktningar utförda av den 
upphandlande myndigheten. Innan avtal ingås kan emellertid den valda 
leverantören vilja genomföra en egen, mer detaljerad besiktning, för att 
kunna precisera sina kostnader i anbudet. En sådan besiktning ryms rimligen 
inom bekräftelse av åtaganden. Kostnadsberäkningen måste emellertid hålla 
sig inom vissa angivna ramar. Om den valda leverantörens besiktning går 
utöver dessa ramar, eller resulterar i en ändring av tilldelningsvillkoren, är 
situationen mindre klar.158

                                                 
155 Kennedy-Loest, avsnitt 4.1–4.2. 
156 a.a., avsnitt 4.3. 
157 a.a., avsnitt 4.4. 
158 a.a., avsnitt 4.5. 
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7.5 Valet mellan konkurrenspräglad dialog 
och förhandlat förfarande 

Sammanfattningsvis företer konkurrenspräglad dialog vissa likheter med det 
förhandlade förfarandet. Båda förfarandena kan genomföras i successiva 
steg samt medger en begränsning av antalet deltagare (minst tre) som bjuds 
in till förhandling respektive dialog. Den avgörande skillnaden ligger i att 
dialogen i konkurrenspräglad dialog äger rum i en tidigare fas än 
förhandlingarna i en förhandlad upphandling. Konkurrenspräglad dialog och 
dess olika faser är också reglerade mer i detalj än det förhandlade 
förfarandet.  
 
Konkurrenspräglad dialog är mer flexibel än förhandlad upphandling i vissa 
avseenden; T ex fordras inte någon kravspecifikation (åtminstone inte 
inledningsvis), vilket innebär att färre faktorer behöver vara bestämda från 
början. När reglerna för konkurrenspräglad dialog väl införts behöver därför 
den upphandlande myndigheten inte ha bestämt på förhand om 
upphandlingen rör en koncession eller ett traditionellt upphandlingskontrakt, 
eftersom reglerna för konkurrenspräglad dialog anses uppfylla de EG-
rättsliga bestämmelserna oavsett vilken juridisk rubricering förfarandet 
ges159. Konkurrenspräglad dialog är dock mindre flexibel än det förhandlade 
förfarandet såtillvida att den kräver anbud i en mer fullständig form, vilket 
sannolikt skapar mindre utrymme för förhandling efter det att anbud lämnats 
in. En fördel med konkurrenspräglad dialog har vidare uppgetts vara de 
långtgående möjligheter till förhandling som finns under dialogfasen, vilket 
minskar behovet förhandling efter det att anbud lämnats. Enligt Arrowsmith 
förekommer det dock kontakter mellan leverantör och upphandlare innan en 
förhandlad upphandling inleds, även om diskussioner på detta stadium av 
naturliga skäl inte kan hållas lika detaljerade som dialogen i en 
konkurrenspräglad dialog.  
 
Även om tilldelningsfasen i ett förhandlat förfarandet inte uttryckligen 
regleras i direktivet, medför principerna om likabehandling och transparens 
vissa begränsningar. Det är dock osäkert vad dessa principer exakt får för 
implikationer på förhandlingarna vilket skapar osäkerhet om förfarandets 
flexibilitet, främst när det gäller om kvalificering av deltagare och val av 
leverantörer måste baseras på ett formellt anbud. Vid tillämpning av 
successiva anbudsfaser torde skriftliga, formella anbud krävas för att den 
upphandlande myndigheten ska kunna jämföra olika lösningar, och ett 
skriftligt anbud torde alltid krävas av de deltagare som återstår i slutet av 
förhandlingarna. Att det existerar ett betydande utrymme för förhandling 
efter kontraktstilldelning framgår av kommissionens beslut i mål N-
264/2002, London Underground. De kontrakt som där var ifråga bedömdes 
dock vara ovanligt innovativa och komplexa, och det är inte säkert att alla 
koncessioner kan betraktas som så komplexa. 
 
                                                 
159 European Commission: Explanatory Note - Competitive Dialogue - Classic Directive, 
avsnitt 2.3. 
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Konkurrenspräglad dialog introducerades bland annat för att underlätta 
tilldelning av särskilt komplicerade kontrakt. Enligt Arrowsmith är det 
därför nödvändigt att ha ett flexibelt förhållningssätt till förfarandet, så att 
det kan användas för de kontrakt som det ursprungligen har skapats för. 
Genom att dialog och ändring av anbud är tillåtet redan tidigare under 
förfarandet, har lagstiftaren indikerat att denne accepterar en större risk för 
diskriminering än vid öppet och selektivt förfarandet. Enligt ett sådant 
synsätt är flexibilitet vid förhandling av komplexa kontrakt viktig för att 
skapa värde för pengarna. Det är dock möjligt att EG-domstolen avvisar ett 
sådant pragmatiskt förhållningssätt: Att svårigheter och kostnader kan 
undvikas genom sena förhandlingar betyder inte nödvändigtvis att detta är 
tillåtet, om det får till följd att konkurrensen snedvrids. Enligt Loest-
Kennedy introducerades förfarandet också för att komma till rätta med 
bristen på transparens i många upphandlingar i England där förhandlat 
förfarande tillämpats, vilket talar för att domstolen kommer att inta en 
restriktiv inställning vid tolkning av reglerna. Att ett stort antal 
konkurrenspräglade dialoger ändå har inletts i andra medlemsstater kan då 
delvis förklaras med att förfarandet har ett vidare tillämpningsområde och 
mindre restriktiva tillämpningskriterier än det förhandlade förfarandet. 
Dessa begränsningar gäller dock inte upphandlande myndigheter som 
tilldelar koncessioner eftersom dessa alltid, såvitt gäller förhandling och 
tilldelning, får tillämpa konkurrenspräglad dialog. 
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Bilaga - Utdrag ur Dir. 
2004/18/EG 
 
Beaktandesats  
 
(31) Upphandlande myndigheter som genomför särskilt komplicerade projekt 
kan objektivt sett vara oförmögna att specificera vilka medel som kan tillgodose 
deras behov eller bedöma vad marknaden kan erbjuda i form av tekniska 
och/eller finansiella och rättsliga lösningar, utan att därmed behöva utsättas 
för någon kritik. Detta kan bland annat inträffa vid genomförandet av större 
integrerade projekt för transportinfrastruktur, stora datanät eller projekt som 
omfattar komplicerad och strukturerad finansiering vars ekonomiska och 
rättsliga uppläggning inte kan fastställas i förväg. Om sådana kontrakt inte kan 
tilldelas genom användning av öppna eller selektiva förfaranden, bör 
följaktligen ett flexibelt förfarande föreskrivas som garanterar såväl 
konkurrensen mellan de ekonomiska aktörerna som den upphandlande 
myndighetens behov av att diskutera alla synpunkter på kontraktet med varje 
enskild anbudssökande. Detta förfarande får dock inte användas på ett sådant 
sätt att konkurrensen begränsas eller snedvrids, särskilt inte genom att 
grundläggande delar av anbuden ändras, genom att nya väsentliga krav åläggs 
den utvalda anbudsgivaren eller genom att någon annan anbudsgivare än den 
som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan komma i fråga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52



Artikel 29  
 
Konkurrenspräglad dialog  
 
1. Vid särskilt komplicerade kontrakt får medlemsstaterna föreskriva att den 
upphandlande myndigheten, om den anser att användningen av öppet eller 
selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt, får använda sig av en 
konkurrenspräglad dialog enligt denna artikel.  
Tilldelning av offentliga kontrakt skall ske enbart på grundval av 
tilldelningskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  
 
2. Den upphandlande myndigheten skall offentliggöra ett meddelande om 
upphandling där den anger sina behov och krav, som den skall definiera i detta 
meddelande och/eller i ett beskrivande dokument.  
 
3. Den upphandlande myndigheten skall inleda en dialog med de 
anbudssökande som valts ut enligt bestämmelserna i artiklarna 44-52, där 
dialogens syfte skall vara att identifiera och definiera hur dess behov bäst skall 
kunna tillgodoses. Under denna dialog får den diskutera alla aspekter av 
kontraktet med de utvalda anbudssökandena.  
 
Den upphandlande myndigheten skall under dialogen garantera lika 
behandling av samtliga anbudsgivare. De skall i synnerhet inte särbehandla 
någon genom att lämna ut information som kan gynna vissa anbudsgivare i 
förhållande till andra.  
 
Den upphandlande myndigheten får inte röja för de övriga deltagarna vilka 
lösningar en deltagare har föreslagit eller annan konfidentiell information som 
någon deltagare har lämnat utan dennes samtycke.  
 
4. Den upphandlande myndigheten får föreskriva att förfarandet skall äga rum 
i successiva steg för att minska det antal lösningar som skall diskuteras under 
dialogen, på grundval av de tilldelningskriterier som anges i meddelandet om 
upphandling eller i det beskrivande dokumentet. Det skall anges i meddelandet 
om upphandling eller i det beskrivande dokumentet om denna möjlighet 
kommer att utnyttjas.  
 
5. Den upphandlande myndigheten skall fortsätta denna dialog tills den kan 
identifiera lösningar som tillgodoser dess behov, vid behov efter att ha jämfört 
dessa lösningar.  
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6. Efter att ha förklarat dialogen avslutad och efter att ha informerat 
deltagarna om detta skall den upphandlande myndigheten uppmana dem att 
lämna sitt slutgiltiga anbud på grundval av den eller de lösningar som lagts 
fram och specificerats under dialogen. Dessa anbud skall innehålla alla de 
faktorer och villkor som är nödvändiga för projektets genomförande.  
 
På begäran av den upphandlande myndigheten får dessa anbud klarläggas, 
preciseras och finjusteras. Sådana klarlägganden, preciseringar, finjusteringar 
eller kompletteringar får dock inte leda till att grundläggande delar av anbudet 
eller inbjudan att lämna anbud ändras, eftersom en sådan ändring riskerar att 
snedvrida konkurrensen eller ha en diskriminerande effekt.  
 
7. Den upphandlande myndigheten skall bedöma de inkomna anbuden på 
grundval av de i meddelandet om upphandling eller i det beskrivande 
dokumentet fastställda tilldelningskriterierna och välja det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga enligt artikel 53.  
 
På den upphandlande myndighetens begäran kan den anbudsgivare vars anbud 
har identifierats som det ekonomiskt mest fördelaktiga anmodas att klargöra 
vissa aspekter i anbudet eller att bekräfta åtaganden som anges i detta, under 
förutsättning att det inte leder till ändring av väsentliga delar av anbudet eller 
inbjudan att lämna anbud, snedvridning av konkurrensen eller diskriminering.  
 
8. Den upphandlande myndigheten får besluta om priser och betalning till 
deltagarna i dialogen. 
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