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Sammanfattning

”Rights and remedies are a fundamental topic in the ongoing development
of Community law” 1

Frågor rörande rättigheter och rättsmedel utgör själva kärnan i denna
examensuppsats. En leverantör som i ett upphandlingsförfarande känner sig
orättvist behandlad av den upphandlande enheten skyddas både av allmänna
gemenskapsrättsliga principer, som vuxit fram genom EG-domstolens praxis, och
av två rättsmedelsdirektiv. Det följer av principerna om EG-rättens direkta effekt
och företräde, samt av principerna om statsansvar och effektivt rättsskydd att
enskildas gemenskapsrättigheter måste skyddas effektivt av rättsmedel i de
nationella domstolarna. Rättsmedelsdirektiven utgör å sin sida en särskild reglering
av rättsmedlen överprövning och skadestånd, och gör rättsmedlen tillgängliga för
leverantörer som lidit eller riskerat att lida skada av en upphandlande enhets
överträdelse av gemenskapsrätten, främst de s.k. upphandlingsdirektiven, och av
de bestämmelser som avser att implementera dessa direktiv.

Sverige har implementerat rättsmedelsdirektivens bestämmelser i 7 kap. lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Sveriges implementering är
tillfredsställande vad avser bestämmelserna om skadestånd, däremot inte
avseende bestämmelserna om överprövning. EG-domstolen har i ett
förhandsavgörande från 1999 i det s.k. Alcatel-målet fastställt att
medlemsstaterna enligt rättsmedelsdirektiven är skyldiga att tillhandahålla ett
prövningsförfarande i ärenden om offentlig upphandling som ger en klagande
leverantör möjlighet att få en upphandlande enhets val av leverantör, ett s.k.
tilldelningsbeslut, prövat innan ett upphandlingskontrakt ingås. Svenska
bestämmelser gällande den kommersiella sekretessen omöjliggör dock
överprövning av tilldelningsbeslut i praktiken.

Upphandlingskommittén framlägger i sitt slutbetänkande (SOU 2001:31) ”Mera
värde för pengarna” förslag på hur de svenska reglerna skall anpassas, så att de
uppfyller de krav på möjlighet till överprövning av tilldelningsbeslut som
rättsmedelsdirektiven uppställer enligt EG-domstolen. Förslaget innebär att
upphandlande enheter skall vara skyldiga att informera berörda leverantörer om
tilldelningsbeslut, och får ej ingå upphandlingskontrakt förrän en skälig tidsfrist
löpt ut. Tyvärr inbegriper förslaget ej någon ändring av de sekretessbestämmelser
som gäller vissa statliga och privata bolag.

                                                
1 Ruffert, Matthias: ”Rights and Remedies in European Community Law: A Comparative
View” (1997) 34 CMLRev., s. 308.
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Rättsmedelsdirektiven ställer krav på effektiva och skyndsamma medel för
prövning av upphandlingsförfaranden.

De slutsatser som kan dras efter en studie av lagstiftning, förarbeten, doktrin och
rättspraxis är att rättsmedlen överprövning och skadestånd, såsom reglerade av
rättsmedelsdirektiven och svensk rätt, i flera avseenden inte uppfyller kraven på
effektivitet. För rättsmedelsdirektivens del innebär framför allt den knapphändiga
regleringen av skadeståndet en klar nackdel för skadeståndets effektivitet i
medlemsstaterna. När det gäller Sveriges implementering är det främst
bestämmelserna om överprövning som saknar effektivitet.
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Förord

Arbetet med denna uppsats har varit givande på många sätt. Det har gett mig
inblick i ett rättsområde som jag inte fick tillfälle att fördjupa mig i under
grundutbildningen. Det har även gett mig inspiration inför mitt framtida, och
förhoppningsvis inte alltför avlägsna, arbete som verksam jurist.

Ett varmt tack till min familj för allt stöd under skrivandets gång.
Ett stort tack till min handledare Henrik Norinder som gav mig uppslag till arbetet.

Magdalena Radziukiewicz Tesfai
Lund 10 augusti 2001



4
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1 Inledning

1.1 Syfte och problemställning

Syftet med uppsatsen är att redogöra för den gemenskapsrättsliga regleringen av
rättsmedlen överprövning och skadestånd i den offentliga upphandlingen, samt
Sveriges implementering av nämnda reglering.

Hur ser det gemenskapsrättsliga skyddet ut för en leverantör som känner sig
orättvist behandlad i ett upphandlingsförfarande? Är gemenskapsrättens allmänna
respektive särskilda krav på nationell rättsprövning likvärdiga? På vilket sätt har
Sverige valt att utforma bestämmelserna om överprövning och skadestånd i
offentlig upphandling? Kan Sveriges implementering av nämnda bestämmelser
sägas vara tillfredsställande utifrån gemenskapsrättslig synpunkt? Är rättsmedlen
effektiva?

1.2 Avgränsningar

Uppsatsen avser att redogöra för rättsmedlen överprövning och skadestånd i den
offentliga upphandlingen. Uppsatsen avser ej att redogöra för den materiella
regleringen av upphandlingsförfarandet, ej heller för rättsmedlen i det s.k. GPA-
avtalet.2

Framställningen av den gemenskapsrättsliga regleringen består av ett antal
principer som berör skyddet av enskildas gemenskapsrättigheter samt av en
särskild reglering av rättsmedel vid offentlig upphandling i de s.k.
rättsmedelsdirektiven. Upphandlingsdirektiven, som utgör den materiella
gemenskapsregleringen av upphandlingsförfarandet nämns i förbigående, och då
enbart i syfte att sätta betydelsen av de gemenskapsrättsliga principerna som
berör skyddet av enskildas gemenskapsrättigheter i ett för uppsatsen relevant
sammanhang.

Den svenska rättsmedelsregleringen framställs såsom reglerad i 7 kap. lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Lagen (1994:615) om otillbörligt
beteende avseende offentlig upphandling behandlas ej, då den förefaller vara av

                                                
2 Government Procurement Agreement, ett avtal avseende offentlig upphandling inom
världshandelsavtalet (WTO), som trädde i kraft den 1 januari 1996, och som både Sverige
och EU är anslutna till.



6

marginell betydelse.3 Framställningen gäller rättsmedel vid upphandling över
tröskelvärdena,4 även om den svenske lagstiftaren valt att låta rättsmedlen i LOU
7 kap. också vara tillgängliga för leverantörer vid upphandlingar som ligger under
tröskelvärdena. Problematiken kring direktupphandling5 och avbruten
upphandling behandlas ej.

1.3 Metod

Uppsatsen har en deskriptiv, klarläggande, ansats.6 Avsikten är att med hjälp av
gemenskapsrättsliga och svenska rättskällor, litteratur, artiklar och annat material
utreda och beskriva rättsmedlen överprövning och skadestånd i den offentliga
upphandlingen, såsom reglerade i gemenskapsrätten, respektive svensk rätt. En
generös insamling av material har möjliggjort ett klarläggande av
gemenskapsrätten och svensk rätt inom nämnda område. En fortlöpande samt
efterföljande analys av de båda regleringarna och deras inbördes förhållande
avser att göra en kunskapsförmedlande uppsats läsvärd. Fördragshänvisningar i
den löpande texten görs till Amsterdamfördraget, med Romfördragets
motsvarande artikelnummer inom efterföljande parantes.

1.4 Material

Författaren har använt sig av både gemenskapsrättsliga och svenska rättskällor,
där rättsmedelsdirektiven och LOU 7 kap. är av central betydelse. Viss
uppmärksamhet ägnas sekretesslagens bestämmelser. Kommissionsdokument
och svenska förarbeten tas upp i syfte att tydliggöra respektive lagstiftares
intentioner. Hänvisningarna till i skrivande stund högst aktuella SOU 2001:31
”Mera värde för pengarna” skall ge inblick i, och förståelse, för problematiken
kring besluten om tilldelning av upphandlingskontrakt.

En tämligen omfattande hänvisning till EG-domstolens avgöranden är på sin plats,
eftersom det är just EG-domstolen som genom sin praxis har utvecklat principer
som berör enskildas (läs: leverantörernas) gemenskapsrättigheter. Eftersom
uppsatsen ej utgör en studie av EG-domstolens avgöranden anförs rättsfallen till

                                                
3 Enligt NOU har lagen tillämpats endast i ett fall, och innebär en dubbelreglering i
förhållande till LOU. Se NOU:s remissvar på betänkande SOU 1999:139, s. 28.
4 Tröskelvärdena är de gränsvärden som är avgörande för om upphandlingsdirektiven, och
därmed rättsmedelsdirektiven, skall följas. Gränsvärdena varierar mellan
upphandlingsdirektiven.
5 Upphandling utan infordrande av skriftligt anbud.
6 För en utveckling av begreppet se Lindblom, Per Henrik och Rylander, Staffan: Att skriva
uppsats. Råd och anvisningar för uppsats och PM-arbeten med rättslig inriktning,
Uppsala 1990, s. 17.
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övervägande del i form av just hänvisningar. Avgörandet i Alcatel-målet7 gällande
möjlighet till prövning av tilldelningsbeslut får en framträdande roll, då det föranlett
ovan nämnda ansats från den svenske lagstiftarens sida att anpassa de svenska
bestämmelserna till rättsmedelsdirektivens bestämmelser, såsom tolkade av EG-
domstolen. Hänvisningen till avgöranden från svenska domstolar är begränsad,
delvis p.g.a. det än så länge relativt sett begränsade antalet rättsavgöranden
gällande överprövning eller skadestånd i offentlig upphandling.

Närmast rykande färsk information rörande offentlig upphandling har kunnat
inhämtas på http//:www.nou.se, en på alla sätt mycket god informationskälla som
regelbundet uppdateras av Nämnden för offentlig upphandling (NOU).

Bland anförd litteratur bör särskilt nämnas The EC Public Procurement Rules:
A Critical Analysis av José M. Fernández Martín, en innovativ bok om offentlig
upphandling som möjliggör en förståelse för hur upphandlingsbestämmelserna
verkar i den sociala, politiska och ekonomiska kontexten. En uppdaterad analys
av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet tillhandahålls av Dorthe Dahlgaard
Dingel i Public Procurement: A Harmonization of the National Judicial
Review of the Application of European Community Law. I
lagbokskommentaren Sveriges rikes lag: kommentarer. Offentlig upphandling
av Margareta Hentze och Hans Sylvén kommenteras LOU i direkt anslutning till
lagtexten på ett probleminriktat sätt och med jämförelser med
rättsmedelsdirektiven. Kommentaren har, förutom att ge värdefull information,
varit till stor hjälp rent språkmässigt. Även om huvuddelen av den anförda
litteraturen är författad på engelska har uppsatsen skrivits på svenska för att
kunna nå en så stor läsarkrets som möjligt.

1.5 Disposition

Avhandlingen är indelad i fem huvudkapitel och en avslutande analys. I kap. 2
anges några förutsättningar för effektiva rättsmedel. Kap. 3 behandlar mycket
översiktligt strukturen för de relevanta rättsmedelskategorierna, nämligen
indelningen i gemenskapsrättsliga samt nationella rättsmedel. I kap. 4 anges några
grundläggande principer för offentlig upphandling, varpå det följer en redogörelse
för gemenskapsrättsliga principer som berör skyddet av enskildas
gemenskapsrättigheter. I kap. 5 behandlas rättsmedelsdirektivens bestämmelser
gällande överprövning och skadestånd, och i kap. 6 presenteras Sveriges
implementering av nämnda bestämmelser. I analysen i kap. 7 besvaras
problemställningen.

                                                
7 Mål C-81/98, Alcatel Austria m.fl. mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
(1999) REG I-7671.
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Definition av några centrala begrepp i framställningen är på sin plats:

Anbudsgivare den som lämnar anbud

Anbudssökande de som ansöker om att få lämna anbud vid
särskild typ av upphandling

Förfrågningsunderlag underlag för anbud som en upphandlande
enhet tillhandahåller en leverantör

Leverantör 1. Enligt rättsmedelsdirektiven den som har
eller haft intresse av att få ett visst
upphandlingskontrakt inom den klassiska
sektorn

2. Enligt LOU den som tillhandahåller varor
eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster
även om han inte varit den som i det särskilda
fallet tillhandahållit eller utfört det som
upphandlats

Rättsmedelsbestämmelser bestämmelser i rättsmedelsdirektiven

Upphandlande enhet samlingsbegrepp som generellt sett omfattar
centrala, regionala och lokala myndigheter,
samt vissa offentliga och privata bolag

Upphandling köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor,
byggentreprenader eller tjänster

Upphandlingsbestämmelser bestämmelser i upphandlingsdirektiven

Upphandlingskontrakt skriftligt avtal som upphandlande enhet ingår
med leverantör
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2 Förutsättningar för effektiva
rättsmedel

2.1 Inledning

En rättsregels effektivitet kan endast uppnås genom ett lyckat samspel mellan
vissa faktorer, såsom regelns faktiska innehåll, dess lämplighet för den verklighet
den avser att reglera, dess korrekta implementering av behöriga myndigheter samt
förekomsten av en uppsättning adekvata kontrollmekanismer som skall säkra
dess efterlevnad.8

En rättsregels effektivitet kan mätas på två skilda nivåer. Å ena sidan kan en
rättsregel anses vara effektiv om den är välkonstruerad för att uppnå de mål som
samhället anser vara önskvärda. Å andra sidan kan en rättsregels effektivitet
anses vara oberoende av om dess mål är socialt legitimerat eller ej; rättsregeln är
effektiv om den följs, d.v.s. när verkställighetsmekanismen i sig själv är tillräcklig
för att säkra dess efterlevnad.9 Det är på denna andra nivå, verkställighetsnivån,
som uppsatsens tyngdpunkt ligger.

För att en upphandlingsbestämmelse skall kunna vara effektiv på
verkställighetsnivån krävs möjlighet till skyndsam prövning av
upphandlingsförfarandet innan upphandlingskontrakt tilldelas samt möjlighet till
interimistiska åtgärder. Vidare krävs tillräckliga incitament för att den enskilde
som lidit skada aktivt skall söka upprättelse samt sanktioner som hindrar
normernas adressater, de upphandlande enheterna, från att ostraffat undanfly sina
rättsliga förpliktelser. När en överträdelse begås måste den enskilde som lidit
skada garanteras ett fullt och tillfredsställande återställande av sina kränkta
rättigheter.10

2.2 Skyndsam prövning före tilldelning av kontrakt

En klar förutsättning för att rättsmedlen i den offentliga upphandlingen skall vara
effektiva är att de verkar så fort som möjligt när en oegentlighet upptäcks. I den
offentliga upphandlingen bör tillgripande av rättsmedel dessutom alltid vara möjligt
innan upphandlingskontrakt ingås, så att definitiva och oåterkalleliga situationer

                                                
8 Fernández Martín, José M.: The EC Public Procurement Rules: A Critical Analysis,
Oxford 1996, s. 2.
9 A st s. 2.
10 A st s. 208.
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kan undvikas. Syftet med den skyndsamma prövningen är att möjliggöra en
lösning på tvisten innan kontraktet tilldelas, så att laglighet kan återställas och
tilldelningsförfarandet fortgå under optimala konkurrensförhållanden.11

Enligt kommissionens undersökningar äger de flesta överträdelser mot
upphandlingsbestämmelserna rum innan beslut om tilldelning av kontrakt har
fattats. Dessa brott består i ringaktande av det obligatoriska formella
upphandlingsförfarandet eller bristfällig implementering av någon del av
förfarandet, vare sig det sker med eller utan uppsåt. Om dessa brott upptäcks
omedelbart kan de, och bör enligt kommissionen, korrigeras innan
upphandlingsförfarandet kommer till ända.12

Slutligen krävs det snabba rättsmedel som verkar innan kontrakt ingås så att både
de inblandade offentliga och privata intressena skyddas. Även om vissa
oegentligheter kring upphandlingsförfarandet upptäcks efter att kontrakt slutits
ingåtts bör dock redan ingångna kontrakt lämnas orörda. Ogiltigförklarande av
upphandlingskontrakt anses ej vara någon effektiv lösning bl.a. med anledning av
att om ett nytt upphandlingsförfarande måste genomgås kommer tillfredsställandet
av det allmännas behov fördröjas. Den vinnande anbudsgivarens befogade
förväntningar skulle omintetgöras, och anbudsgivare som handlat i god tro skulle
komma att bestraffas.13

2.3  Interimistiska åtgärder

Också de interimistiska åtgärderna behövs för att leverantören ej skall ställas inför
ett fullbordat faktum – ett slutet kontrakt. Även om interimistiska åtgärder kan
vara av avgörande betydelse för leverantörer som lidit skada är det viktigt att
handskas mycket försiktigt med dem, då onödigt dröjsmål med
upphandlingsförfarandet kan skada både privata och offentliga intressen. Om
upphandlingsförfarandet suspenderas, uppskjuts, tvingas de anbudsgivare som
inte på något sätt är ansvariga för upphandlande enhets överträdelse att anpassa
sina anbud till det nya förfrågningsunderlaget, vilket ökar deras omkostnader. När
det gäller det offentliga intresset innebär ökade kontraktskostnader också ökade
offentliga utgifter till förfång för skattebetalarna. Likaså försenas eller förhindras
tillfredsställandet av allmänhetens behov. Mot bakgrund av det sagda måste de

                                                
11 Fernández Martín s. 209.
12 Kommissionsdokument COM (87) 134 final, Proposal for a Council Directive
coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the
application of Community rules on procedures for the award of public supply and public
works contracts, s. 2; Kommissionsdokument COM (88) 733 final, Amended proposal for a
Council Directive on the coordination of the laws, regulations and administrative
provisions relating to the application of Community rules on procedures for the award of
public supply and public works contracts, s. 6f.
13 Fernández Martín s. 209f.
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interimistiska åtgärderna utformas utifrån mycket bestämda förutsättningar. Deras
beviljande borde också ske så skyndsamt som möjligt.14

2.4  Incitament och sanktioner

Det sägs vara allmänt känt att leverantörer som lidit skada i ett
upphandlingsförfarande är ovilliga att utmana de upphandlande enheternas
överträdelser.15

Den allmänt accepterade förklaringen på leverantörernas beteende är deras ovilja
att ”bita den hand som föder en”16 samt rädsla för att svartlistas av den
upphandlande enheten.17 Leverantörerna har föredragit att ge upp de kortsiktiga
fördelar som en framgångsrik process skulle kunna medföra för möjligheten att av
samma upphandlande enhet tilldelas framtida upphandlingskontrakt.18 Ekonomiskt
sett är det inte effektivt för ett företag som handlar enligt affärsmässiga principer
att stämma en upphandlande enhet om inte tillgängliga rättsmedel kompenserar
risken att ej tilldelas kontraktet samt risken för att svartlistas. Med några få
undantag är återställandet av lagligheten inte ett av de kriterier som får
leverantörer att vidta rättsliga åtgärder och riskera framtida relationer med sina
klienter, de upphandlande enheterna.19

Leverantörerna skulle dock vidta rättsliga åtgärder mot de upphandlande
enheternas olagliga beteende om den gottgörelse som de nationella rättssystemen
hade att erbjuda kompenserade förutnämnda risker.20 Upphandlande enheter i
ond tro skulle å sin sida vara mindre benägna att bryta mot upphandlingsreglerna
om de riskerade att mötas av sanktioner.21

Skadeståndet kan fungera både som incitament och sanktion. Möjligheten att få
höga skadestånd kan få leverantörer som lidit eller riskerat att lida skada att vidta
rättsliga åtgärder mot upphandlande enheters överträdelser av gemenskapsrätten.
Ett tillräckligt högt skadestånd kan dessutom utgöra en påtryckning på de

                                                
14 Fernández Martín s. 211.
15 A st s. 212.
16 Kommissionsdokument COM (96) 583 slutlig, Grönboken om offentlig upphandling inom
Europeiska unionen: överväganden inför framtiden; Martín s. 212.
17 NOU: Effekter av lagen om offentlig upphandling, Stockholm 1998, s. 60.
18 NOU:s utredning om effekterna av LOU visar att leverantörernas ovilja att begära rättelse
eller skadestånd påverkas av rädslan för försämrade möjligheter vid framtida upphandlingar.
A st s. 42.
19 Fernández Martín s. 212f.
20 Becker, Gary S. och Stigler, George J.: ”Law Enforcement, Malfeasance and Compensation
of Enforcers” (1974) Journal of Legal Studies, s. 3f.
21 Fernández Martín s. 213.
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upphandlande enheterna som, för att undvika risken att betala höga skadestånd,
rättar sig efter sina rättsliga förpliktelser.22

                                                
22 A st s. 213f.
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3 Rättsmedelskategorier

3.1 Inledning

Den fullständiga regleringen av rättsmedel i den offentliga upphandlingen består av
både gemenskapsrättsliga rättsmedel och nationella rättsmedel. Samtliga
rättsmedel kan ses som en källa till potentiella verkställighetsförfaranden; ett eller
flera rättsmedel kan tillgripas av en leverantör som söker upprättelse.23

3.2 Gemenskapsrättsliga rättsmedel

Gemenskapens rättsmedelssystem kan delas in i två kategorier av rättsmedel;
förfarande enligt Amsterdamfördraget art. 226 (Romfördraget art. 169) och enligt
art. 234 (177). Förfarandena kan inledas parallellt. Dessa rättsmedel, som är helt
och hållet beroende av gemenskapsrätten, påverkar ej en leverantörs rätt till
rättsmedel enligt de nationella rättssystemen.24

3.2.1 Förfarande enligt art. 226

Art. 226 (169) föreskriver:

”Om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt
detta fördrag, skall kommissionen avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att ha givit den
berörda staten tillfälle att inkomma med synpunkter.

Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av
kommissionen, får denna föra ärendet vidare till domstolen.”

Medlemsstaterna är först och främst förpliktigade enligt art. 249 st. 3 (189 st. 3)
att införliva direktiven i de nationella rättsordningarna. En medlemsstats
underlåtelse att implementera ett upphandlingsdirektiv kan leda till att den, till följd
av ett kommissionsförfarande enligt art. 226 (169), fälls i EG-domstolen.25

Vidare kan kommissionen enligt art. 226 (169) inleda ett förfarande mot en
medlemsstat för brott mot gemenskapsrätten, däribland upphandlingsdirektiven. I

                                                
23 Digings, Lee och Bennett, John: EC Public Procurement: Law and Practice, London
1992, s. C1/3.
24 A st s. C1/3.
25 Se t.ex. C-433/93, Kommissionen mot Tyskland (1995) REG I-2303.
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fall som rör offentlig upphandling inleder kommissionen förfarandet till följd av
egna undersökningar eller efter inkommet klagomål från en leverantör.26

Förfarandet kan ses som ett indirekt förfarande, eftersom parter är ej
leverantören och den upphandlande enheten, utan kommissionen och
medlemsstaten via regeringen.27

Kommissionen kan slutligen ta medlemsstaten inför EG-domstolen.28 Domstolen
kan endast fastställa att en medlemsstat ej lyckats uppfylla sina
gemenskapsrättsliga förpliktelser. Medlemsstaten är däremot enligt art. 228 (171)
förpliktigad att följa EG-domstolens avgörande. Om medlemsstaten inte följer
EG-domstolens dom kan kommissionen åter väcka talan i EG-domstolen. Finner
EG-domstolen att medlemsstaten har underlåtit att efterkomma dess dom kan den
förelägga medlemsstaten att betala ett standardbelopp eller ett vite.29

För leverantörer kan ett förfarande enligt art. 226 (169) upplevas vara en
långdragen administrativ process.30

Inom ramen för ett förfarande enligt art. 226 (169) kan kommissionen enligt art.
243 (186) ansöka om interimistiska åtgärder inför EG-domstolen. På yrkande av
kommissionen kan då EG-domstolen i ett förfarande enligt art. 226 (169)
suspendera ett redan slutet upphandlingskontrakt.31 En medlemsstat kan också i
motsvarande förfarande förpliktigas att så snart som inom en veckas tid inkomma
med sina synpunkter gällande upphandlingsförfarandet, samt att inom
motsvarande tid rätta sig efter kommissionens motiverade yttrande i frågan.32

3.2.2 Förfarande enligt art. 234

I art. 234 (177) sägs:

”Domstolen skall vara behörig att meddela förhandsavgöranden angående tolkningen av
detta fördrag [och] giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutats av gemenskapens
institutioner …

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den
anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att domstolen
meddelar ett förhandsavgörande.”

                                                
26 Digings, Bennett s. C1/21.
27 A st s. C1/2.
28 Se t.ex. mål 45/87, Kommissionen mot Irland (Dundalk Water Supply), (1988) ECR 4929.
29 Art. 228 pkt. 2 st. 3 (art. 171 pkt. 2 st. 3).
30 Digings, Bennett s. C1/21.
31 Se mål C-272/91, Kommissionen mot Italien (Lottomatica) (1992) ECR I-457.
32 Så var fallet i mål C-243/89, Kommissionen mot Danmark (Storebaelt) (1993) ECR I-3353,
se Report for the Hearing pkt. II.16 och 19.



15

Enligt art. 234 (177) kan enskilda inleda ett förfarande inför nationella domstolar
för att tillvarata rättigheter som ges dem genom upphandlingsdirektiven.
Förfarandet gör det möjligt för enskilda, som ju ej har talerätt i EG-domstolen, att
ändå få sina fall prövade av EG-domstolen.33 Förfarandet inleds inför nationell
domstol direkt mot den upphandlande enheten genom att den enskilde hävdar att
den upphandlande enheten, som en del av staten, har brutit mot
gemenskapsrätten. Sådant förfarande kan dock ej gälla en implementerad
bestämmelse.34 Även om processen inleds inför nationell domstol kan frågan
slutligen hamna inför EG-domstolen, eftersom den nationella domstolen kan
behöva vända sig till EG-domstolen för ett förhandsavgörande enligt art. 234.35

3.3 Nationella rättsmedel

Nationella rättsmedel ges enskilda av nationella rättsregler och åberopas av
leverantörer direkt mot de upphandlande enheterna i nationella domstolar.

                                                
33 Digings, Bennett s. C1/20.
34 A st s. C1/3.
35 Se t.ex. mål 31/87, Gebroeders Beentjes mot Nederländerna (1988) ECR 4635.
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4 Allmänna principer

4.1 Den inre marknaden

Ett av målen för gemenskapen är upprättandet av en inre marknad, där effektivitet
och konkurrens skall leda till ekonomiska fördelar för gemenskapens
medlemsstater. Enligt Amsterdamfördraget art. 14 (7a) skall en inre marknad
gradvis upprättas, och denna marknad skall omfatta ett område utan inre gränser
där fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital skall säkerställas.

Medlemsstaterna är enligt Amsterdamfördraget art. 10 (5) förpliktigade att verka
för att den Europeiska gemenskapen (EG) skall kunna fungera som en inre
marknad:

”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som
vidtagits av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att
gemenskapens uppgifter fullgörs.”

I vitboken från 1985 om förverkligandet av den inre marknaden36 framhävde
kommissionen att nationella myndigheters preferens att upphandla inom den egna
statens gränser utgör ett betydande icke-tarrifärt handelshinder, och ett väsentligt
hinder mot uppnåendet av en fungerande inre marknad.37

4.2 Grundläggande principer för offentlig upphandling

För att offentliga kontrakt skall var öppna för europeisk konkurrens, och
företagen medvetna om de affärsmöjligheter som utländska offentliga marknader
har att erbjuda, krävs att upphandlande enheters handhavande av
upphandlingsförfarandet följer särskilda principer. De grundläggande
gemenskapsrättsliga principerna som ligger bakom upphandlingsdirektivens
detaljerade regler gällande upphandlingsförfarandet är principen om icke-
diskriminering, transparensprincipen och proportionalitetsprincipen.38

Principernas syfte är att förhindra diskriminerande metoder, öka
genomsynligheten samt garantera proportionalitet i upphandlingsförfarandet.

                                                
36 Kommissionsdokument COM (85) 310 final, Completing the Internal Market, White Paper
from the Commission to the European Council.
37 A st s. 23f.
38 Kommissionsdokument COM (96) 583, pkt. 3.29.
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Principen om icke-diskriminering har sitt ursprung i fördragets art. 12 (6), enligt
vilken all diskriminering p.g.a. nationalitet är förbjuden. I upphandlingsförfaranden
innebär principen att det är förbjudet för upphandlande myndigheter att direkt
eller indirekt diskriminera leverantörer p.g.a. deras nationalitet.39Även om den
upphandlande enheten inte tror sig få några utländska anbud får den vid
utformandet av förfrågningsunderlaget inte införa krav som endast den egna
medlemsstatens leverantörer känner till eller kan utföra.40

Enligt transparensprincipen skall upphandlingsförfarandet kännetecknas av
förutsägbarhet och öppenhet. Förfrågningsunderlaget skall vara klart och tydligt
utformat, och upphandling över tröskelvärdena skall annonseras i Europeiska
gemenskapernas tidning (EGT). Alla leverantörer skall ha rätt att deltaga i
upphandlingsförfarandet.41

Av proportionalitetsprincipen följer att upphandlande enhet ej får ställa högre
krav på leverantören än vad som är nödvändigt och ändamålsenligt för den
aktuella upphandlingen. Kraven skall ha ett naturligt samband med, och stå i
proportion till, det som efterfrågas.42

4.3 Gemenskapsrättsliga principer som berör
skyddet av enskildas gemenskapsrättigheter

Upphandlingsdirektiven innehåller mycket detaljerade regler rörande
upphandlingsförfarandet, och de ger intresserade leverantörer en lång rad
rättigheter som skall upprätthållas gentemot de upphandlande enheterna.43 Nedan
följer en redogörelse för ett antal principer som vuxit fram genom EG-domstolens
praxis. Var och en av principerna berör på sitt sätt det gemenskapsrättsliga
skyddet av enskildas gemenskapsrättigheter.

4.3.1 Gemenskapsrättens företräde

Principen om gemenskapsrättens företräde44 har vuxit fram genom EG-
domstolens ändamålsorienterade, teleologiska, tolkning av gemenskapsrätten.45

Principen innebär att gemenskapsrätten, som ett högre rättssystem i förhållande till
                                                
39 Hentze, Margareta och Sylvén, Hans: Sveriges rikes lag: kommentarer. Offentlig
upphandling, Stockholm 1999, s. 15.
40 A st s. 15.
41 A st s. 16.
42 A st s. 16.
43 Fernández Martín s. 180, s. 200.
44 Principle of the supremacy of Community law.
45 Pålsson, Sten och Quitzow, Carl Michael: EG-rätten: ny rättskälla i Sverige, Stockholm
1993, s. 118-119.
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de nationella rättssystemen, skall av nationella myndigheter ges full verkan framför
nationell lagstiftning:

”…[E]very national court must, in a case within its jurisdiction, apply Community law in its
entirety and protect rights which the latter confers on individuals and must accordingly set
aside any provision of national law which may conflict with it, whether prior or subsequent
to the Community rule.”46

Ingen nationell regel kan gå före gemenskapsrätten utan att gemenskapens
rättsgrund hotas.47

4.3.2 Fördragsenlig tolkning

Enligt principen om fördragsenlig tolkning48 är nationell domstol vid
tillämpningen av nationell rätt förpliktigad att tolka den i enlighet med fördraget,49

men även i enlighet med direktiven,50 däribland upphandlingsdirektiven.51 Särskilt
de nationella bestämmelser som avser att implementera direktiven måste tolkas i
enlighet med direktivens ordalydelse och syfte.52

4.3.3 Direkt effekt

Enligt Amsterdamfördraget art. 249 st. 3 (189 st. 3) är direktiv bindande för varje
medlemsstat till vilken de är riktade vad avser det resultat som skall uppnås, men
lämnar åt nationella myndigheter att välja form och tillvägagångssätt för
genomförandet. Direktiven måste således implementeras i den nationella rätten via
nationella bestämmelser. När ett direktiv implementerats på rätt sätt kan enskilda
endast åberopa direktivet indirekt inför den nationella domstolen genom att
åberopa den nationella bestämmelsen.53

                                                
46 Mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal (1978) ECR 629,
pkt. 21.
47 Mål 6/64, Costa mot ENEL (1964) ECR 585, s. 593-594.
48 Principle of Community-conform interpretation.
49 Pålsson, Quitzow s. 118.
50 Se t.ex. mål 14/83, von Colson och Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR
1891, pkt. 26.
51 Mål 31/87, Gebroeders Beentjes, pkt. 39; mål C-54/96, Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mot Bundesgesellschaft Berlin (1997) ECR I-4961 avseende
fördragsenlig tolkning av nationell rätt trots felaktig implementering av rättsmedelsdirektiv I.
52 Mål 14/83, von Colson och Kamann, pkt. 26.
53 Dahlgaard Dingel, Dorthe: Public procurement: A Harmonization of the National
Judicial Review of the Application of European Community Law, Boston 1999, s. 68.
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Syftet med principen om direkt effekt är en effektiv implementering av
gemenskapsrätten i medlemsstaterna.54 En bestämmelse som har direkt effekt
avser att ge enskilda rättigheter som de kan åberopa direkt inför de nationella
domstolarna.55 Bestämmelser som kan åberopas av enskilda gentemot staten har
s.k. vertikal direkt effekt,56 nedan kallad ”direkt effekt”.

För direktiv i allmänhet gäller att dess bestämmelser kan få direkt effekt först efter
att implementeringstiden gått ut.57 Om ett direktiv ej implementerats i tid eller på
rätt sätt kan dess bestämmelser efter utgången implementeringstid ha direkt effekt
under förutsättning att bestämmelserna är ovillkorliga och tillräckligt precisa:

”Thus, wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject-matter is
concerned, to be unconditional and sufficiently precise [min kursivering], those provisions
may, in the absence of implementing measures adopted within the prescribed period, be
relied upon as against any national provision which is incompatible with the directive or in
so far as the provisions define rights which individuals are able to assert against the
state.”58

EG-domstolen sägs aldrig mer ha upprepat det andra ledet i sitt resonemang (in
so far as …) eller någon motsvarande formulering i sina efterföljande avgöranden
rörande direktivens direkta effekt.59 Dess betydelse sägs vara oklar.60 Det har
dock betonats att förekomsten av en rättighet i en direktivbestämmelse ej utgör
någon förutsättning för att bestämmelsen skall anses ha direkt effekt.61 Förutom
utgången implementeringstid är de enda villkoren för direkt effekt att
bestämmelsen är ovillkorlig och tillräckligt precis.62

De flesta bestämmelserna i upphandlingsdirektiven har antagligen direkt effekt då
implementeringstiden gått ut,63 eftersom de är ovillkorliga och mycket precisa.64

Dessutom är det så, att var gång som EG-domstolen fått ta ställning till om viss

                                                
54 Ruffert, Matthias: ”Rights and Remedies in European Community Law: A Comparative
View” (1997) 34 CMLRev., s. 316.
55 Se t.ex. mål 26/62, van Gend en Loos mot Nederländska skatteförvaltningen (1963) ECR 1.
56 Craig, Paul och de Búrca, Gráinne: ”EU Law: Text, Cases, and Materials”, Oxford 1998, s.
194. Pålsson och Quitzow använder begreppet ”vertikal direkt verkan”, se Pålsson, Quitzow
s. 140.
57 Quitzow s. 139.
58 Mål 8/81, Becker mot Finanzamt Münster-Innenstat (1982) ECR 53, pkt. 25.
59 Ruffert s. 314. Se t.ex. mål 152/84, Marshall mot Southampton och South-West Hampshire
Area Health Authority (1986) ECR 723, pkt. 46-47 (som i och för sig gällde horisontell direkt
effekt, d.v.s. enskilds talan mot annan enskild); mål C-103/88, Fratelli Costanzo mot
Commune di Milano (1989) ECR 1839, pkt. 29. Rufferts påstående är dock inte helt sant, se
förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl. mot Italien (1991) ECR I-5357, pkt. 11.
60 Ruffert s. 313-321.
61 A st s. 321.
62 A st s. 321.
63 Så menar kommissionen i kommissionsdokument COM (96), pkt. 3.4; Fernández Martín s.
115, 200; Dahlgaard Dingel, s. 73.
64 Fernández Martín s. 115.
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direktivbestämmelse på den offentliga upphandlingens område har direkt effekt
eller ej, har den fastställt att bestämmelsen har direkt effekt.65

Eftersom gemenskapsbestämmelser som har direkt effekt kan åberopas av
enskilda gentemot staten, är statsbegreppets definition av avgörande betydelse i
förevarande sammanhang. Begreppet ”staten” omfattar alla administrativa organ,
inklusive decentraliserade myndigheter,66 och därmed alla lokala och regionala
enheter som omfattas av upphandlingsdirektiven.67 Begreppet omfattar vidare alla
offentliga bolag.68 Dessa statsorgan och bolag, som ej har någon del i den
formella implementeringen av gemenskapsrätten, är alltså förpliktigade att tillämpa
direktivbestämmelserna i praktiken.69

Ett bolag vars uppgift var att tillhandahålla ”public service”, och som
kontrollerades av staten, har av EG-domstolen ansetts omfattas av gemenskapens
statsdefinition.70 Frågan om i hur stor utsträckning andra bolag skulle, p.g.a. sin
koppling till staten, kunna åläggas rättsligt ansvar för att ej ha följt
ickeimplementerade direktiv, är oklar.71

4.3.4 Processuell autonomi

Medan gemenskapen utgör en ny, oberoende rättsordning72 är den ändå på sätt
och vis en beroende rättsordning i den bemärkelsen att den för sin verkställighet
är beroende av medlemsstaternas rättsordningar.73 Enligt principen om
processuell autonomi74 skall gemenskapsrätten, i brist på federal organ för sin

                                                
65 Fernández Martín s. 115. Art. 20, 26 och 29 i upphandlingsdirektiv 71/305/EEC förklarades
ha direkt effekt i mål 31/87, Beentjes, pkt. 44. Eftersom motsvarande bestämmelser i
upphandlingsdirektiv 93/37/EEC (art. 18, 27, 30) är närmast identiska, sägs också de med all
sannolikhet direkt effekt. Dahlgaard Dingel s. 72; Fernández Martín s. 115. Art. 29.5 i
upphandlingsdirektiv 71/305/EEC, som motsvaras av art. 25.5 i upphandlingsdirektiv
77/62/EEC, har förklarats ha direkt effekt i mål 103/88, Fratelli Costanzo , pkt. 32. Artikelns
direkta effekt sägs ha varit underförstådd redan i mål 76/81, Transportroute mot Ministère
des travaux publics (1982) ECR 417. Dahlgaard Dingel s. 71. Art. 26 och 27 i
upphandlingsdirektiv 93/36/EEC, art. 36 och 37 i upphandlingsdirektiv 92/50/EEC och art.
34.1,2,5 i direktiv 93/38/EEC är i princip identiska med art. 29 i upphandlingsdirektiv
71/305/EEC, och har därmed sannolikt direkt effekt. Dahlgaard Dingel s. 72. Generaladvokat
Lenz anser att art. 9 i upphandlingsdirektiv 77/62/EEC har direkt effekt, se förslag till
avgörande i mål C-247/89, Kommissionen mot Portugal (1991) ECR I-3659, pkt. 15.
66 Mål 103/88, Fratelli Costanzo , pkt. 31.
67 Dahlgaard Dingel s. 75ff.
68 A st s. 76f.
69 Craig, de Búrca s. 194.
70 Mål 188/89, Foster m.fl. mot British Gas (1990) ECR I-3313, pkt. 18-20.
71 Craig, de Búrca s. 197; Dahlgaard Dingel s. 77.
72 Mål 26/62, van Gend en Loos, s. 12.
73 Bridge, John: ”Procedural Aspects of the Enforcement of European Community Law
through the Legal Systems of the Member States” (1984) 9 ELRev. s. 28.
74 Principle of procedural autonomy.
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verkställighet, verkställas av nationella myndigheter och i enlighet med nationella
författningar.75

”… [I]n the absence of Community rules … it is for the domestic system of each Member
State to designate the courts having jurisdiction and to determine the procedural conditions
governing actions at law intended to ensure the protection of the rights which citizens have
from the direct effect of Community law, it being understood that such conditions cannot be
less favourable than those relating to similar actions of domestic nature … [The conditions
must not be such as to make] it impossible in practice to exercise the rights which the
national courts are obliged to protect.”76

Enskildas gemenskapsrättigheter skall således enligt principen om processuell
autonomi skyddas av nationella rättsmedel, verkställda av nationella domstolar
och enligt nationella processregler.77 Principen utgår ifrån att nationella
prövningssystem är självtillräckliga vad gäller tillhandahållande av adekvata
mekanismer för att säkra ett effektivt rättsskydd av enskildas
gemenskapsrättigheter.78

EG-domstolens praxis sägs dock peka entydigt på att principen om
gemenskapsrättens företräde (se ovan 4.3.1) skall ha företräde framför principen
om procedurmässig autonomi.79

4.3.5 Effektivt rättsskydd

Principen om processuell autonomi är även underordnad principen om effektivt
rättsskydd80, som har utvecklats av EG-domstolen genom en vid teleologisk
tolkning av Amsterdamfördraget art. 10 (5).81 Principen om effektivt rättsskydd
förpliktigar nationella myndigheter att säkra ett effektivt rättsskydd av enskildas
gemenskapsrättigheter.82 Det åligger medlemsstaterna, oavsett rättstradition, att se
till att enskildas gemenskapsrättigheter skyddas effektivt i varje enskilt fall.83 Till
följd av EG-domstolens praxis hävdas det vara en oeftergivlig förpliktelse för

                                                
75 Fernández Martín s. 94.
76 Mål 33/76, Rewe Zentralfinanz och Rewe-Zentral mot Landwirtschaftskammer für das
Saarland (1976) ECR 1989, s. 1997-1998.
77 Fernández Martín s. 181.
78 A st s. 181.
79 A st s. 183.
80 Principle of effective judicial protection.
81 Fernández Martín s. 184.
82 Principen nämndes redan i mål 13/68, Salgoil mot Italiens ministerium för utrikeshandel
(1968) ECR 453, s. 462-463. Den utvecklades i mål 33/76, Rewe Zentralfinanz, s. 1997 samt
mål 45/76, Comet mot Produktschap voor Siergewasser (1976) ECR 2043, s. 2053, och
fastställdes slutligen, enligt generaladvokat van Gervens förslag till avgörande i mål C-
271/91, Marschall mot Southampton och South-West Hampshire Area Health Authority
(1993) ECR I-4383, i mål 222/84, Johnston mot Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary (1986) ECR 1651, pkt. 18-19.
83 Mål 179/84, Bozetti mot Invernizzi och Ministero del Tesoro (1985) ECR 2301, pkt. 17.
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medlemsstaterna att ha effektiva rättsmedel till skydd för enskildas
gemenskapsrättigheter.84

Factortame85 utgör den första långtgående tillämpningen av principen om
effektivt rättsskydd.86 Enligt avgörandet skall en nationell domstol, som i ett
ärende som rör gemenskapsrätten hindras av en nationell regel från att besluta om
interimistiska åtgärder, låta bli att tillämpa den regeln. Av Factortame följer att
gemenskapsrätten tillhandahåller rättigheter som de nationella domstolarna är
skyldiga att ge effektivt rättsskydd, och detta även om rättigheterna ej skyddas i
den nationella rätten.87 Domens praktiska konsekvens var att den förpliktigade de
nationella domstolarna, och indirekt de nationella lagstiftarna, att på nationell nivå
skapa ett verkställighetsförfarande för enskildas gemenskapsrättigheter.88

I enlighet med EG-domstolens tidigare praxis kunde enskilda inför nationella
domstolar endast kräva verkställighet av ovillkorliga och tillräckligt precisa
gemenskapsbestämmelser. I Francovich89 slog EG-domstolen fast, att även om
en direktivbestämmelse saknar tillräcklig precision för att ha direkt effekt kan den
ändå avse att ge enskilda rättigheter. De enskilda i fallet hade berövats sina
rättigheter p.g.a. Storbritanniens icke-implementering och kunde kräva staten på
skadestånd för skada som uppstått till följd av icke-implementeringen.
Avgörandet innebär att domstolarna kan utdöma skadestånd för brott mot en
gemenskapsbestämmelse som saknar direkt effekt.90 En av förutsättningarna för
skadestånd är dock att bestämmelsen ger enskilda rättigheter, vilkas innehåll
måste kunna fastställas.91

I Brasserie du Pêcheur92 utvecklade EG-domstolen sitt avgörande i Francovich
och angav de förutsättningar som gäller för rätten skadestånd. Enligt domstolen
själv uppfyller dessa förutsättningar kravet på effektivt rättsskydd av de rättigheter
som följer av de gemenskapsrättsliga normerna.93 Rätt till skadestånd för enskilda
föreligger då den rättsregel som har överträtts har till syfte att ge enskilda
rättigheter, överträdelsen är tillräckligt klar, och det finns ett direkt
                                                
84 Barav, Ami: ”Enforcement of Community Rights in the National Courts: the Case for
Jurisdiction to Grant an Interim Relief” (1989) 26 CMLRev. s. 369, 389f.; Curtin, Deirdre:
”Directives: the Effectiveness of Judicial Protection of Individual Rights” (1990) 27 CMLRev.
s. 729.
85 Mål 213/89, The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame m.fl.
(1990) ECR I-2433.
86 Fernández Martín s. 187.
87 Allgårdh, Olof och Norberg, Sven: EU och EG-rätten: en handbok och lärobok om EU
och i EG-rätt: Europeiska unionen, institutionerna, de fyra friheterna,
konkurrensreglerna, politikområdena, EMU, Stockholm 1999, s. 131.
88 Fernández Martín s. 189.
89 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl .
90 Craig, de Búrca s. 238.
91 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl . pkt. 40.
92 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur mot Tyskland och The Queen
mot Secretary of State for Transport ex parte: Factortame m.fl. (1996) REG I-1029.
93 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 52.
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orsakssamband mellan medlemsstatens skyldighet och den skada som den
drabbade lidit.94

Avgörandena i Factortame och Francovich innebär att villkoren för direkt
effekt ej längre är tillräckliga för att avgöra en medlemsstats förpliktelser
beträffande effektivt rättsskydd.95 Detta har också bekräftats av Brasserie du
Pêcheur. Principen om effektivt rättsskydd skall, i avgörandenas efterföljd,
tillämpas i de fall en bestämmelse avser att förse enskilda med konstaterbara
rättigheter, oberoende av om den är ovillkorlig och tillräckligt precis. Har en
bestämmelse ej direkt effekt måste enskilda, för att vara berättigade till
skadestånd från staten, övertyga nationella domstolar om att rättighetens innehåll
kan konstateras utifrån bestämmelsens ordalydelse.96 Dessa enskildas rättsskydd
förefaller därmed vara beroende av hur bestämmelsen formulerats.

På området för offentlig upphandling gäller att effektiva prövningsförfaranden,
aktiverade av intresserade leverantörer inför nationella organ, ses som det enda
medel genom vilket upphandlande enheter kan kontrolleras. Principen om
effektivt rättsskydd får särskild betydelse på upphandlingsområdet p.g.a.
upphandlingsreglernas karakteristika. De detaljerade bestämmelserna i
upphandlingsdirektiven, som de upphandlande enheterna åläggs att följa, går
utöver enheternas administrativa sfär och tilldelar intresserade leverantörer
rättigheter som av nationella domstolar skall skyddas effektivt i enlighet med
principen om effektivt rättsskydd.97

4.3.6 Statsansvar

Även om EG-fördraget ej uttryckligen förpliktigar medlemsstaterna att betala
skadestånd till enskilda p.g.a. brott mot gemenskapsrätten, har EG-domstolen i
Francovich slagit fast att rätten till ersättning ”grundas direkt på
gemenskapsrätten”.98

Både sådana gemenskapsbestämmelser som saknar direkt effekt99 och sådana
som har direkt effekt100 kan ge upphov till rättigheter för enskilda, som måste
skyddas av de nationella domstolarna. När en stat bryter mot en
gemenskapsbestämmelse som ger enskilda rättigheter kan brottet orsaka förlust

                                                
94 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 51.
95 Fernández Martín s. 197.
96 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl ., pkt. 40.
97 Fernández Martín s. 200.
98 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl., pkt. 33, 35, 41. EG-domstolen har
även senare bekräftat att den hade jurisdiktion att avgöra frågan huruvida en princip om
statsansvar existerar, samt att en sådan princip är inneboende i EG-fördragets system, se
förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 25, 27, 29.
99 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl., pkt. 34.
100 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 20, 22.
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och skada för enskilda, och i så fall skall den nationella domstolen hålla staten
ansvarig för förlusten och skadan.101 Detta är innebörden av principen om
statsansvar.102

Principen om statsansvar skall i Francovichs efterföljd tillämpas nationellt som ett
gemenskapsrättsmedel, och inte bara som ett nationellt rättsmedel.103 Enskildas
rätt till skadestånd har blivit en gemenskapsrättslig fråga.104

För att säkra en effektiv tillämpning av gemenskapsrätten har EG-domstolen i
Brasserie du Pêcheur ställt upp de förutsättningar under vilka en medlemsstat blir
skadeståndsansvarig. Som ovan nämnts har enskilda rätt till skadestånd då den
rättsregel som har överträtts har till syfte att ge enskilda rättigheter, överträdelsen
är tillräckligt klar, och det finns ett direkt orsakssamband mellan medlemsstatens
skyldighet och den skada som den drabbade lidit.

4.3.6.1 Rättigheter åt enskilda

Den överträdda gemenskapsrättsliga bestämmelsen måste ha avsett att ge
enskilda rättigheter.105 Detta villkor uppfylls när bestämmelsen har direkt effekt.106

Emellertid kan det också uppfyllas om bestämmelsen ej ger rättigheter åt enskilda
på ett så ovillkorligt och tillräckligt precist sätt att den har direkt effekt, vilket
följer av Francovich.

De upphandlingsbestämmelser som har direkt effekt avser att ge rättigheter åt
enskilda.107 De bestämmelser i upphandlingsdirektiven som saknar direkt effekt
ger rättigheter åt enskilda om rättigheternas innehåll kan fastställas utifrån
bestämmelsernas ordalydelse.

4.3.6.2 Tillräckligt klar överträdelse

Överträdelsen av gemenskapsrätten skall ha varit tillräckligt klar.108 Överträdelsen
är tillräckligt klar då en medlemsstat ”uppenbart och allvarligt har missbedömt
gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning”.109 Vid fastställelse av
huruvida en överträdelse är tillräckligt klar kan den nationella domstolen bl.a.
bedöma följande:

                                                
101 Dahlgaard Dingel s. 138.
102 Principle of state liability.
103 Craig, de Búrca s. 238.
104 Ross, Malcolm: ”Beyond Francovich” (1993) 56 MLR nr. 1, s. 55.
105 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 51.
106 Dahlgaard Dingel s. 145.
107 A st s. 145.
108 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 51.
109 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 55.
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”… den överträdda regelns grad av klarhet och precision, omfattningen av det utrymme för
skönsmässig bedömning som i den överträdda regeln lämnas åt de nationella eller de
gemenskapsrättsliga myndigheterna, det begångna fördragsbrottets eller den vållade
skadans avsiktliga eller oavsiktliga karaktär, den ursäktliga eller oursäktliga karaktären av en
eventuell rättsvillfarelse, den omständigheten att en av en gemenskapsinstitution intagen
ståndpunkt har kunnat bidra till underlåtenheten [att införa bestämmelser i enlighet med
gemenskapsrätten] samt antagandet eller upprätthållandet av bestämmelser eller nationell
praxis som strider mot gemenskapsrätten.

En överträdelse av gemenskapsrätten är i vilket fall som helst klar då den har fortsatt, trots
att det har avkunnats en dom i vilken det ifrågasatta fördragsbrottet fastställs eller det finns
ett förhandsavgörande eller en fast rättspraxis från domstolen i frågan, av vilka det framgår
att agerandet i fråga utgör en överträdelse.” 110

En medlemsstats skyldighet att ersätta skada som vållats enskilda får ej göras
beroende av en förutsättning utifrån culpabegreppet som går utöver vad som är en
tillräckligt klar överträdelse av gemenskapsrätten.111

I den offentliga upphandlingen måste ovanstående normalt innebära exempelvis att
upphandlande enhet som avsiktligen bryter mot annonseringsbestämmelserna i
upphandlingsdirektiven genom att inte annonsera i EGT begår en tillräckligt klar
överträdelse av gemenskapsrätten. Emellertid är det ej säkert att den
upphandlande enheten därmed ådrar sig skadeståndsansvar, eftersom det ej är
säkert att leverantören kan visa att han lidit skada till följd av överträdelsen.112

I British Telecom113 ansågs överträdelsen ej vara tillräckligt klar, varmed staten
ej ansågs vara skadeståndsskyldig gentemot en enskild. Det faktum att
Storbritannien felaktigt implementerat ett upphandlingsdirektiv114 var ej tillräckligt
för att överträdelsen skulle vara tillräckligt klar.115 EG-domstolen fastställde att
bestämmelsen i upphandlingsdirektivet ej var precis, att Storbritannien hade tolkat
den i god tro samt att denna tolkning inte var oförenlig med direktivets
ordalydelse eller syfte.116 Staten hade heller ingen vägledning från EG-domstolens
rättspraxis avseende tolkningen av bestämmelsen i fråga, och kommissionen hade
ej yttrat sig närmare över den.117

4.3.6.3 Direkt orsakssamband

                                                
110 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 56-57.
111 A st pkt. 79-80.
112 Dahlgaard Dingel s. 147.
113 Mål C-392/93, The Queen mot H.M. Treasury ex parte: British Telecommunications
(1996) REG I-1631.
114 Upphandlingsdirektiv 90/531/EEC.
115 Mål C-392/93, British Telecom, pkt. 45.
116 A st pkt. 43.
117 A st pkt. 44.
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Det måste föreligga ett direkt orsakssamband mellan åsidosättandet av
medlemsstatens förpliktelse och den skada som den drabbade har lidit.118

Förekomsten av detta orsakssamband skall bedömas av den nationella
domstolen.119

4.3.6.4 Skadeståndets omfattning

Enligt Francovich och Brasserie du Pêcheur ankommer det på varje enskild
medlemsstat att fastställa kriterierna för bestämmande av skadeståndets
omfattning, förutsatt att principen om ickediskriminering iakttas, samt att
kriterierna ej i praktiken gör det omöjligt eller orimligt svårt för enskilda att få
skadestånd.120

Skadeståndet skall vara adekvat i förhållande till den lidna skadan, så att ett
effektivt rättsskydd av enskildas rättigheter garanteras.121 Vidare kan nationell rätt
ej helt utesluta ersättning för utebliven vinst. Ett sådant uteslutande skulle nämligen
innebära, särskilt i fråga om tvister av ekonomisk eller kommersiell art, att det i
praktiken blir omöjligt att få ersättning för skadan.122 Även kommissionen betonar
i grönboken om offentlig upphandling att det på den offentliga upphandlingens
område ej är tillräckligt med skadestånd motsvarande anbudskostnaderna,
eftersom sådan ersättning ej till fullo kompenserar den skada som leverantören
lidit genom att inte erhålla kontraktet. Kommissionen tar även upp frågan om inte
skadeståndsbeloppet skall överstiga full ersättning för liden skada, så att
skadeståndet får en avskräckande effekt.123

Nationella preskriptionsregler för skadestånd gäller, och enskilda är förpliktigade
att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika eller begränsa skadan.124

Skadeståndet kan begränsas då den som lidit skada ej har visat rimlig aktsamhet
för att förhindra skadan eller begränsa dess omfattning, och den nationella
domstolen kan särskilt undersöka om den skadelidande i god tid använt sig av alla
de rättsmedel som står till hans förfogande.125

                                                
118 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 51.
119 Mål C-5/94, The Queen mot Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte:
Hedley Lomas (1996) REG I-2553, pkt. 30.
120 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl., pkt. 42, 43; förenade målen C-46/93
och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 83.
121 Mål 14/83, von Colson och Kamann, pkt. 23; förenade målen C-46/93 och C-48/93,
Brasserie du Pêcheur, pkt. 82.
122 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 87.
123 Kommissionsdokument COM (96), pkt. 3.38.
124 Förslag till avgörande av generaladvokat Giuseppe Tesauro i förenade målen C-46/93 och
C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 113.
125 Förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur, pkt. 84.
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5 Rättsmedelsdirektiven

5.1 Inledning

Rättsmedelsdirektiven ger leverantörer inom gemenskapen möjlighet att ställa
upphandlande enheter till svars för brott mot upphandlingsdirektiven. Enligt
rättsmedelsdirektiven skall leverantörerna ha möjlighet att söka interimistiska
åtgärder för att korrigera eller suspendera upphandlingsförfaranden, så att deras
rätt att inkomma med anbud innan upphandlingskontrakt ingås bevaras.
Leverantörerna skall dessutom ha möjlighet att söka skadestånd.

Rättsmedelsdirektiven utgör det verktyg med hjälp av vilket leverantörer kan
komma in på offentliga marknader i andra medlemsstater, och med vilket de
också kan öppna upp regionala marknader i den egna medlemsstaten.126 Det skall
således ej förbises att rättsmedelsdirektiven inte bara ger leverantörerna
rättsmedel gentemot utländska upphandlande enheter i främmande jurisdiktion,
men även mot inhemska upphandlande enheter inom den egna jurisdiktionen. De
upphandlande enheter som omfattas av rättsmedelsdirektiven definieras i
respektive upphandlingsdirektiv.

Det finns två rättsmedelsdirektiv, ett för varje upphandlingssektor.

Direktiv 89/665/EEG127 (av praktiska skäl kallat rättsmedelsdirektiv I) gäller
offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten, eller den s.k.
klassiska sektorn.

Direktiv 92/13/EEG128 (av praktiska skäl kallat rättsmedelsdirektiv II) gäller
upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-,
transport- och telekommunikationssektorerna, eller de s.k.
försörjningssektorerna.

Rättsmedelsdirektiv I skall ha implementerats i medlemsstaterna före den 1
december 1991129 och rättsmedelsdirektiv II skall ha implementerats före den 1
januari 1993.130

                                                
126 Tyrrell, Alan och Bedford, Becket: Public Procurement in Europe: Enforcement and
Remedies, London 1997, s. 3.
127 EGT L 395/33.
128 EGT L 76/14.
129 Art. 5 i rättsmedelsdirektiv I.
130 Art. 13.1 i rättsmedelsdirektiv II.
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5.2 Talerätt

Enligt art. 1.3 skall medlemsstaterna tillerkänna talerätt åt var och en som har eller
har haft intresse av att få ett visst upphandlingskontrakt inom den klassiska
sektorn eller försörjningssektorerna, och som har lidit eller riskerar att lida skada
p.g.a. en upphandlande enhets överträdelse. Bestämmelsen är en kombination ett
behov av goda möjligheter till rättslig granskning för kränkta leverantörer med en
rimlig grad av rättssäkerhet för övriga anbudsgivare.131

Direktivens breda definition av talerätten omfattar alla leverantörer som på ett
eller annat sätt tydligt gett uttryck för ett intresse att deltaga i ett
upphandlingsförfarande, och vilkas möjligheter att deltaga eller tilldelas kontraktet
har påverkats av den påstådda överträdelsen.132 Medlemsstaterna kan fritt
utvidga kretsen av taleberättigade.133

5.3 Effektiva och skyndsamma rättsmedel

Art. 1.1 ålägger medlemsstaterna att förse leverantörerna med effektiva och
skyndsamma medel för prövning av upphandlingsförfaranden vid upphandlande
enhets överträdelse av gemenskapens upphandlingsbestämmelser eller av
nationella regler som tillkommit för att implementera nämnda bestämmelser. Enligt
artikeln skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att beslut
av upphandlande enheter skall kunna prövas snabbt och effektivt. Denna
förpliktelse anses vara ovillkorlig och precis.134

Förfarandet vid prövning av upphandlingsförfaranden är ej överlämnat åt
medlemsstaternas bestämmande. Art.1.1 kräver att det system för prövning som
antas inom varje medlemsstat överensstämmer med rättsmedelsdirektivens
bestämmelser, och prövningsorganens beslut måste kunna verkställas effektivt.135

Prövningsförfarandet skall alltid ske inför domstol eller annat prövningsorgan, vars
besluts laglighet i sin tur måste kunna prövas av domstol eller myndighet som är
domstol enligt Romfördraget art. 177 (Amsterdamfördraget art. 234) och som är
oberoende av den upphandlande enheten och prövningsorganet.136

                                                
131 Fernández Martín s. 209.
132 A st s. 210.
133 Tyrrell, Bedford s. 3.
134 A st s. 3.
135 Art. 1 hänvisar till art. 2.7 i rättsmedelsdirektiv I och art. 2.8 i rättsmedelsdirektiv II.
136 Art. 2.8 i rättsmedelsdirektiv I och art. 2.9 i rättsmedelsdirektiv II.
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5.4 Rättsmedlen

Art. 2 skildrar i detalj de rättmedel som nationella prövningsorgan måste ha till sitt
förfogande under varje prövningssystem som inrättas enligt art. 1. Rättsmedlen
inbegriper interimistiska åtgärder, undanröjande av beslut som tagits utan
stöd av lag samt skadestånd.

Verkan av att prövningsorganet utövat sin behörighet att bevilja något av
rättsmedlen i art. 2.1 på ett redan ingånget upphandlingskontrakt skall enligt art.
2.6 st. 1 regleras i nationell lag. Motsvarande artiklar i rättsmedelsdirektivens
engelska översättningar framhäver en viktig distinktion:

”The effects of the exercise of the powers referred to in paragraph 1 on a contract
concluded subsequent to its award [min kursivering] shall be determined by nationel
law.”137

Det bör betonas att ett beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt ej är
synonymt med ett avtalsslut. Det faktiska slutandet av upphandlingsavtal dröjer
ofta en tid efter tilldelningsbeslutet.138

5.4.1 Interimistiska åtgärder

Enligt art. 2.1.a skall medlemsstaterna se till att bestämmelserna om prövning
enligt art. 1 innefattar behörighet att så tidigt som möjligt vidta interimistiska
åtgärder för att rätta påstådda överträdelser eller förhindra ytterligare skada för
berörda intressen. Dessa åtgärder kan enligt art. 2.1.a inbegripa:

1. behörighet att suspendera, uppskjuta, upphandlingsförfarandet, och
2. behörighet att förhindra verkställighet av upphandlande enhets beslut.

Sistnämnda rättsmedel kan användas tillsammans med ett åsidosättande av
olagliga beslut139 (se nedan 5.4.2). Enligt art. 2.3 behöver inte
prövningsförfarandet i sig innebära att upphandlingen automatiskt skjuts upp.140

Art. 2.4 sätter ut en allmän ram inom vilken medlemsstaterna fritt kan formulera
det test som skall tillämpas vid övervägande gällande beviljande av interimistiska
åtgärder. Enligt artikeln får medlemsstaterna bestämma att det behöriga organet,

                                                
137 Direktiv 89/665/EEC, OJ L 395/33, s. 33.
138 Trepte, Peter-Armin: Public Procurement in the EC, Bicester 1993, s. 222.
139 A st s. 222.
140 Denna bestämmelse introducerades av rådet som ville klargöra att beslut om interimistiska
åtgärder skulle få tolkas fritt enligt de nationella rättsordningarna; prövningsmekanismerna
skulle inte i något fall tolkas som att de automatiskt avbröt upphandlingsförfarandet.
Fernández Martín s. 223.
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som vid sin prövning överväger interimistisk åtgärd, får ta hänsyn till de sannolika
konsekvenserna av åtgärden för alla berörda intressen, inklusive de allmännas
intresse. Interimistiska åtgärder får vägras på nationell nivå om deras negativa
konsekvenser väger tyngre än de positiva. Vidare sägs i art. 2.4 att beslut att ej
bevilja interimistisk åtgärd skall inte påverka andra yrkanden från den part som
söker åtgärden, d.v.s. en vägran att bevilja interimistiska åtgärder skall ej inverka
menligt på en leverantörs yrkande om skadestånd.141

Generellt sett har kommersiella överväganden varit av avgörande betydelse för
gemenskapsbestämmelserna samt för kommissionens policy på den offentliga
upphandlingens område, och art. 2.4 introducerades på medlemsstaternas initiativ
för att korrigera detta. Emellertid har omfattningen av undantaget lämnats
odefinierad. Vilka är gränserna till undantaget om det allmännas intresse? Vilka är
riktlinjerna för dess tolkning? Rättsmedelsdirektiven besvarar ej dessa frågor;
ansvaret att ge dem substans faller på de nationella domstolarna, och ytterst sett
på EG-domstolen. 142

5.4.2 Åsidosättande av olagliga beslut

Enligt art. 2.1.b skall ett prövningsorgan ha behörighet att åsidosätta olagliga
beslut. Detta rättsmedel kan tillgripas exempelvis av anbudsgivare som genom
upphandlande enhets beslut uteslutits ur upphandlingsförfarandet i strid med
upphandlingsdirektiven. Andra beslut som kan åsidosättas är en tillämpning av
otillåtna tilldelningskriterier eller kriterier som ej medtagits i förfrågningsunderlaget.
Ett beslut att utesluta ett anbud som verkar vara onormalt lågt, utan att
anbudsgivaren givits möjlighet att förklara skälen till detta, kan också
åsidosättas.143

Prövningsorganet skall även enligt art. 2.1.b ha behörighet att undanröja
diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbuds-
eller kontraktshandlingarna, eller i varje annat dokument som har samband med
upphandlingen. Genom denna bestämmelse kan en leverantör angripa en
specifikation på ett tidigt stadium i upphandlingsförfarandet, och behöver ej
invänta ett kommande avslagsbeslut från den upphandlande enheten, grundat på
en olaglig specifikation.144

Prövningsorganet har således behörighet inte bara att suspendera ett
upphandlingsförfarande (se ovan 5.4.1), men även att tillåta att
upphandlingsförfarandet fortsätter under vissa förutsättningar, exempelvis att en

                                                
141 Tyrrell, Bedford s. 4.
142 Fernández Martín s. 224.
143 Trepte s. 224. Angående sistnämnda exempel jfr. mål 76/81, Transportroute.
144 Trepte s. 224.
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utesluten anbudsgivare åter tas in i upphandlingsförfarandet, eller efter att en
teknisk, ekonomisk eller finansiell specifikation undanröjts.145

Även om direktiven ger prövningsorganen behörighet att åsidosätta olagliga beslut
som fattas i upphandlingsförfarandet, anger de ej de förutsättningar under vilka
olagliga beslut skall åsidosättas. De säger ej att ett beslut måste åsidosättas när en
överträdelse bevisats. Medlemsstaterna har med andra ord rätt att ge
prövningsorganen full bestämmanderätt angående när olagliga beslut skall
åsidosättas.146

Om ett prövningsorgan utövar sin behörighet att åsidosätta ett olagligt beslut i ett
upphandlingsförfarande, är åsidosättandets verkan på ett slutet kontrakt enligt art.
2.6 st. 1 uttryckligen en fråga för nationell lag. Följaktligen förpliktigar direktiven
ej medlemsstaterna att åsidosätta kontrakt som slutits efter ett
upphandlingsförfarande som ej följt upphandlingsdirektiven.147

5.4.3 Skadestånd

Genom rättsmedelsdirektiv I och II åläggs medlemsstaterna att i sina nationella
rättsordningar införa bestämmelser om att skadestånd skall kunna utgå till den
som lidit skada p.g.a. överträdelser vid offentlig upphandling. Skadeståndet är det
enda rättsmedel som måste vara tillgängligt för leverantörer efter att
upphandlingsavtal slutits.148

Allmänt beträffande skadeståndets funktion kan noteras att syftet bakom
rättsmedelsdirektivens regler är att åstadkomma ett tryck på de upphandlande
enheterna att ha korrekta förfaranden. En leverantör bör kunna utgå ifrån att ett
anbud som han lägger ner möda och kostnader på kommer att beaktas på ett
rättvist sätt.149

Rättsmedelsdirektiv I anger i preambeln:

”Det är nödvändigt att se till att lämpliga förfaranden finns inom alla medlemsstater, så att
beslut i strid mot dess bestämmelser kan upphävas och ersättning kan ges till dem som
skadas av överträdelserna”.

Art. 2.1.c anger att av en medlemstat införda bestämmelser om

                                                
145 Tyrrell, Bedford s. 4.
146 A st s. 4.
147 A st s. 5.
148 Art. 2.6 st.2 i rättsmedelsdirektiv I och art. 2.6 men. 2 i rättsmedelsdirektiv II. Se också
Trepte s. 225.
149 Nord, Eskil i Karnov: svensk lagsamling med kommentarer, 1999/2000, band 2,
Stockholm 1999, s. 1480.
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prövning av en offentlig upphandling skall innefatta behörighet att ”ge ersättning åt
en person, som skadas av överträdelsen”.

I rättsmedelsdirektiv II anges i preambeln dels att möjlighet att begära skadestånd
skall alltid finnas, dels att:

”Om någon har begärt skadestånd som svarar mot kostnaderna för att utarbeta anbud eller
på annat sätt delta i ett upphandlingsförfarande, skall denne för att få sina kostnader täckta
inte behöva visa att han skulle ha fått kontraktet om överträdelse inte skett”.

I art. 2.1.d anges att ett prövningsorgan skall ha behörighet att tillerkänna
skadestånd till den som lidit skada av en överträdelse och art. 2.7 anger:

”Har någon begärt skadestånd som svarar mot kostnaderna för att förbereda anbud eller
deltaga i ett upphandlingsförfarande, skall denne för att få sina kostnader täckta behöva
visa endast att en överträdelse skett av gemenskapsregler om upphandling eller av
nationella regler som införlivar sådana gemenskapsregler, att han haft realistisk möjlighet att
erhålla kontraktet och att överträdelsen minskat denna möjlighet.”

Förutsättningarna för att kunna erhålla skadestånd anges ej i direktiven. I brist på
politisk vilja att ha övernationella regler om detta har det överlämnats åt
medlemsstaterna själva att utforma reglerna för skadestånd.150

Rättsmedelsdirektiven säger heller inget om hur skadeståndet skall beräknas.
Kommissionen anger dock i grönboken om offentlig upphandling att enbart
ersättning för anbudskostnaderna, även om denna kan vara omfattande, inte på
något sätt utgör full ersättning vid överträdelser av upphandlingsdirektiven.151

5.5 Bevisbörda och beviskrav

Frågan om beviskrav är sparsamt reglerad i rättsmedelsdirektiven. Ordalydelsen i
rättsmedelsdirektiv I ger ingen vägledning rörande beviskraven. Söker en
leverantör ersättning för utebliven vinst är det dock klarlagt att han måste, både
vid upphandling inom den klassiska sektorn och försörjningssektorerna, visa att
han skulle ha tilldelats kontraktet.152

Rättsmedelsdirektiv II ger vägledning avseende beviskrav vid ersättning för
anbudskostnaderna. Anbudsgivaren är enligt art. 2.7 berättigad till ersättning för
kostnaderna för att förbereda anbud eller deltaga i ett upphandlingsförfarande om
han kan visa att han haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och
att överträdelsen minskat denna möjlighet. Det har framhållits att det ej verkar

                                                
150 Fernández Martín s. 205f.; NOU: Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s
rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s medlemsstater, s. 13.
151 Kommissionsdokument COM (96) 583, pkt. 3.38.
152 Trepte s. 229.
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finnas någon anledning till varför inte samma beviskrav skall gälla för ersättning
motsvarande anbudskostnaderna i rättsmedelsdirektiv I, d.v.s. för leverantörer
som upphandlar inom den klassiska sektorn.153

Även om överträdelse har bevisats sägs det inte finnas någon förpliktelse för
prövningsorganet att tillerkänna leverantörer något rättsmedel, eftersom art. 2
endast kräver att medlemsstaterna ser till att prövningsorganen har behörighet att
åsidosätta beslut eller tilldöma skadestånd. Emellertid görs det gällande att om en
leverantör kan bevisa att det har skett en överträdelse av upphandlingsdirektiven,
och han som följd därav har lidit skada, skulle ett prövningsorgans efterföljande
vägran att bevilja ett rättsmedel kunna utgöra ett brott mot förpliktelsen i art. 1,
som ålägger medlemsstaterna att garantera att upphandlande enhets beslut prövas
effektivt.154

5.6 Kommissionens korrigeringsförfarande

Enligt de båda rättsmedelsdirektiven får kommissionen tillgripa ett
korrigeringsförfarande om den, innan ett upphandlingskontrakt slutits, finner att en
klar och konkret överträdelse av gemenskapsreglerna ägt rum vid upphandling.155

Kommissionen skall skriftligen underrätta den berörda medlemsstaten och den
upphandlande enheten om skälen till att den funnit att en överträdelse av reglerna
skett samt begära att överträdelsen skall åtgärdas på lämpligt sätt.156

Medlemsstaten skall inom 21 respektive 30 dagar från mottagandet av
underrättelsen lämna kommissionen bekräftelse på att överträdelsen rättats till,
förklaring till varför eventuell rättelse inte har skett, och underrättelse om att
upphandlingsförfarandet har avbrutits, antingen på den upphandlande enhetens
eget initiativ eller genom ett prövningsförfarande.157

Om upphandlingen avbrutits endera på den upphandlande enhetens initiativ eller
genom en dom i ett överprövningsärende skall regeringen meddela kommissionen
när upphandlingen återupptas eller en ny upphandling avseende samma leverans
påbörjas. Ett sådant meddelande skall innehålla bekräftelse på att den påstådda
överträdelsen har rättats eller en förklaring till att rättelse inte skett.158

                                                
153 Trepte s. 229.
154 Tyrrell, Bedford s. 5.
155 Art. 3.1 i rättsmedelsdirektiv I och art. 8.1 i rättsmedelsdirektiv II.
156 Art. 3.2 i rättsmedelsdirektiv I och art. 8.2 i rättsmedelsdirektiv II.
157 Art. 3.3 i rättsmedelsdirektiv I och art. 8.3 i rättsmedelsdirektiv II.
158 Art. 3.5 i rättsmedelsdirektiv I och art. 8.5 i rättsmedelsdirektiv II.



34

Korrigeringsförfarandet sägs utgöra en särskild tillämpning av kommissionens
allmänna övervakningsplikt, utövad under Amsterdamfördraget art. 226 (169).159

Förhållandet mellan korrigeringsförfarandet och Amsterdamfördraget art. 226
(169) har av EG-domstolen uttryckts på följande sätt:

”Detta särskilda förfarande som följer av direktiv 89/665 [korrigeringsförfarandet] utgör
emellertid en förebyggande åtgärd som inte kan avvika från eller ersätta de befogenheter
som kommissionen har enligt artikel 169 [numera art. 226] i fördraget. Den sistnämnda
bestämmelsen ger i själva verket kommissionen handlingsfrihet att väcka åtal vid domstolen
när den bedömer att en medlemsstat har åsidosatt de skyldigheter som åligger den enligt
fördraget och medlemsstaten inte anpassar sig till det motiverade yrkandet från
kommissionen.”160

5.7 Alcatel-målet

EG-domstolen har i ett förhandsavgörande i det  s.k. Alcatel-målet161 uttalat sig
angående tolkningen av rättsmedelsdirektiv I. Målet vid den nationella domstolen
avsåg tilldelning av kontrakt rörande offentlig upphandling av varor samt bygg-
och anläggningsarbeten.

Frågan var huruvida medlemsstaterna är skyldiga att tillhandahålla ett
prövningsförfarande som innebär att en klagande kan utverka undanröjande av ett
tilldelningsbeslut om förutsättningarna för detta är uppfyllda, och det oberoende
av möjligheten att erhålla skadestånd när kontraktet har ingåtts.

EG-domstolen konstaterade inledningsvis:

”Syftet med direktiv 89/665 är … att såväl på det nationella planet som på gemenskapsplanet
förstärka de redan förekommande medlen för att säkerställa att gemenskapens direktiv i
ämnet offentlig upphandling verkligen tillämpas, särskilt på ett stadium där överträdelserna
ännu kan rättas till.”162

Domstolen hänvisade i sammanhanget till att det i art. 1.1 i rättsmedelsdirektiv I
föreskrivs att medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att en
upphandlande myndighets beslut skall kunna prövas effektivt och så skyndsamt
som möjligt för att säkerställa att gemenskapsdirektiven om offentlig upphandling
iakttas.163

Domstolen fann vidare att tillämpningen av den österrikiska lagstiftningen

                                                
159 Trepte s. 230f.
160 C-358/93, Kommissionen mot Nederländerna (UNIX)  (1995) REG I-157, pkt. 13.
161 Mål C-81/98, Alcatel Austria m.fl. mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
(1999) REG I-7671.
162 A st pkt. 33.
163 A st pkt. 34.
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innebär att den upphandlande enhetens viktigaste beslut, nämligen tilldelningen av
kontraktet, på ett systematiskt sätt undkommer de åtgärder om undanröjande av
olagliga åtgärder som rättsmedelsdirektivet skall skydda, och att direktivets syfte
därigenom äventyras.164

Domstolen konstaterade att det redan av själva ordalydelsen i rättsmedelsdirektiv
I görs en åtskillnad mellan stadiet före ingåendet av kontraktet – på vilket art. 2.1
skall tillämpas – och stadiet därefter, angående vilket en medlemsstat enligt art.
2.6 st.2 kan begränsa prövningsorganens behörighet till att lämna ersättning till
den som lidit skada av en överträdelse.165

Det förhållandet att det inte i direktivet anges hur lång tid som skall förflyta mellan
beslutet att tilldela ett kontrakt och ingåendet av kontraktet saknar enligt
domstolen betydelse:

”Den omständligheten att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i detta avseende kan
inte heller berättiga en tolkning av direktiv 89/665 som skulle medföra att besluten om
tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt på ett systematiskt sätt skulle undkomma de
åtgärder som enligt artikel 2.1 i direktiv 89/665 skall vidtas för att garantera den prövning
som avses i artikel 1.166

Domstolen fann följaktligen att art. 2.1.a och b samt art. 2.6 st. 2 i
rättsmedelsdirektiv I skulle tolkas så att medlemsstaterna är skyldiga att, vad
gäller den upphandlande myndighetens tilldelningsbeslut, i samtliga fall
tillhandahålla ett prövningsförfarande genom vilket klaganden kan utverka
undanröjande av det beslutet, om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Detta
gällde enligt domstolen oberoende av möjligheten att erhålla skadestånd när
kontraktet har ingåtts.167

                                                
164 Mål C-81/98, Alcatel Austria, pkt. 38.
165 A st pkt. 37.
166 A st pkt. 40.
167 A st pkt. 43.
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6 Svenska bestämmelser

6.1 Inledning

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft den 1 januari
1994 och har väsentligen tillkommit som en följd av Sveriges anslutning till EES-
avtalet och medlemskapet i EU.

Sverige är ett av de få länder som skrivit om rättsmedelsdirektiven och redigerat
dem vid införlivningen. LOU är således en tolkning av direktivens regler för
offentlig upphandling. Ambitionen har varit att anpassa reglerna till den svenska
lagstiftningstraditionen.168

Genom LOU kom upphandlande enheters169 upphandling att regleras på ett nytt
sätt i Sverige. En av nyheterna var att LOU 7 kap. innehöll rättsmedlen
överprövning och skadestånd som kunde tillgripas av leverantör som ansåg att en
upphandlande enhet överträtt reglerna i LOU.170

Den s.k. huvudregeln om affärsmässighet i LOU 1 kap. 4 § föreskriver att:

”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även
i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall
behandlas utan ovidkommande hänsyn.”

Affärsmässighetsbegreppet är särskilt åberopat i 7 kap. som grund för både
överprövning och skadestånd. Det är dock inte närmare definierat i lagen och
förekommer inte i EG-direktiven.171 Av förarbetena kan utläsas att 1 kap. 4 §
skall ha en koppling till gemenskapsrätten.172 En tydligare hänvisning till

                                                
168 NOU: Synpunkter på Riksdagens revisorers rapport 1997/98:3, Offentlig upphandling,
kommentar till s. 102. Viss information från exempelvis direktivens ingresser eller vissa
föreskrifter i direktiven återfinns inte i den svenska lagstiftningen. Hentze, Sylvén, s. 10.
Normalt är det dock inte nödvändigt för upphandlande enheter att läsa
upphandlingsdirektiven, eftersom avsikten med LOU är att lagen skall ha samma innehåll
som dessa direktiv. Ansvaret för lagens förenlighet med direktiven ligger på den svenska
staten. NOU info sept –93 – dec –95, s. 7.
169 För närmare definition, se LOU 1 kap. 2 §, 5 § och 6 §.   
170 Hänvisningarna i förevarande huvudkapitel till 7 kap. avser LOU 7 kap.
171 Bestämmelsen sägs t.o.m. vara ”ett utflöde av reglerna om de fyra friheterna och icke-
diskrimineringsregeln i Romfördraget.” Nord, Eskil i Karnov, s. 1456. Nämnda koppling
hävdas dock vara alltför otydlig i lagtexten, särskilt som paragrafen är lagens huvudregel.
Hentze, Sylvén, s. 41.
172 Prop. 1992/93:88 s. 59f.
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gemenskapsrätten skulle dock vara att föredra, antingen i 7 kap. 2 § eller i 1 kap.
4 §.173

6.2 Talerätt

Berättigad att påtala ett missförhållande är enligt 7 kap. 1 § den leverantör som
antingen lidit skada eller som kan komma att lida skada. Även potentiella
leverantörer har talerätt.174 I LOU 1 kap. 5 § definieras leverantören som:

”den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även om han
inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.”

En leverantör kan vara en fysisk eller juridisk person, eller en grupp av
leverantörer.175 Underleverantörer kan inte ses som leverantörer till den
upphandlande enheten och har således inte talerätt.176

Även leverantör som ej avgett anbud kan ha talerätt.
Departementspromemorian177 anger som skäl för detta att ett upphandlingsfel kan
bestå i just att upphandlingen inte annonserats, och även den som därför inte haft
kostnader för att utarbeta anbud skall kunna få skadestånd: ”Visserligen är det en
svår uppgift för honom att visa kausalitet i frågan, men rätten att få ersättning
måste finnas.”178

Det har under de senaste åren diskuterats om inte kretsen av talerättsberättigade
skulle utvidgas. Enligt NOU:s utredning ”Effekter av lagen om offentlig
upphandling” uppgav inte mindre än 40% av leverantörerna i undersökningen att
de övervägt att ansöka om överprövning, men avstått. 20% hade övervägt, men
avstått, från att föra en skadeståndstalan. Det främsta skälet till att leverantörerna
avstått eller skulle avstå från överprövning var rädsla för att svartlistas av de
upphandlande enheterna.179 Riksdagens revisorer föreslog till riksdagen att
tillsynsmyndigheten borde ges talerätt och att talerätt åt branschorganisationerna
borde övervägas, eftersom den enskilde leverantörens beroendeförhållande enligt
revisorerna kunde leda till att han inte väckte talan mot en upphandlande enhet
som bröt mot upphandlingsreglerna. 180 Efterföljande motioner följde samma

                                                
173 Hentze, Sylvén s. 351.
174 Prop. 1992/93:88 s. 103.
175 Hentze Sylvén s. 73.
176 Svea hovrätt, mål RH 1999:122.
177 Ds 1992:62.
178 A st s. 57.
179 NOU: Effekter av lagen om offentlig upphandling, s. 42.
180 Riksdagens revisorers förslag till riksdagen, 1997/98:RR10 s. 17. Remissinstanserna var
delade i frågan om talerätten. Offentliga upphandlare och deras organisationer var negativa
till utvidgad talerätt, framförallt till branschorganisationerna, men även för
tillsynsmyndigheten. Andra organisationer, som branschföreträdare samt
tillsynsmyndigheten, förordade talerätt framförallt för tillsynsmyndigheten, men även för
branschorganisationerna. 1997/98:RR10 s. 17f.
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linje.181 Upphandlingskommittén utarbetade ett förslag om utvidgad talerätt till
tillsynsmyndigheten182 samt branschorganisationerna.183 Enligt regeringens
bedömning behövde frågorna kring LOU 7 kap. såväl som organisationen av
tillsynsmyndigheten övervägas ytterligare, och regeringen bestämde sig för att
skjuta frågan på framtiden.184

6.3 Överprövning

Enligt 7 kap. 1 § och 2 § har en leverantör som anser att han lidit eller kan
komma att lida skada möjlighet att hos länsrätten ansöka om överprövning av
pågående upphandling. Enligt 7 kap. 1 § 2 st. får sådan ansökan inte prövas efter
den tidpunkt då avtal om upphandlingen slöts.185

Överprövning är ett eget rättsinstitut och inte något överklagande. Alla beslut
under upphandlingsförfarandet, d.v.s. fram till dess avtal om upphandling slutits,
kan bli föremål för överprövning.186 Genom Regeringsrättens dom RÅ 1996, ref.
50 och en lagändring187 har också upphandlande enhets beslut om val av
leverantör, s.k. tilldelningsbeslut, inkluderats bland besluten som kan
överprövas.

7 kap. 1 § riktar sig främst till den leverantör som finner att en pågående
upphandling sker på ett sådant sätt att han inte kan delta på ett korrekt och i
LOU förutsatt sätt. Exempel på sådana situationer kan vara att annonserna är så
utformade att de utesluter från deltagande, eller att de kvalifikationskrav som den
upphandlande enheten valt att tillämpa formulerats på sådant sätt att någon reell
anbudstävlan inte kan uppkomma.188

6.3.1 Tilldelningsbeslut

Ett tilldelningsbeslut är ett beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt där en
upphandlande enhet beslutar att ingå sådant kontrakt med en viss leverantör

                                                
181 Motion 1999/2000 Fi805 s. 10; motion 1999/2000 Fi810 s. 20.
182 En ny myndighet, det s.k. ”Konkurrens- och upphandlingsverket”, bestående av ett
sammanslaget Konkurrensverk och NOU.
183 SOU 1999:139 s. 328f.
184 Prop. 1999/2000:128 s. 18f.
185 ”Avtal om upphandling” är den formulering som används i 7 kap. I andra kapitel i LOU,
liksom i övriga kapitel i denna framställning, används begreppet ”upphandlingskontrakt”.
För att följa lagtextens formulering används i detta kapitel ”avtal om upphandling”, alt.
”upphandlingsavtal” istället för ”upphandlingskontrakt”.
186 Hentze, Sylvén s. 346.
187 SFS 1997:1068.
188 Prop. 1992/93:88 s. 101.
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avseende ett visst anbud.189 Ett tilldelningsbeslut är i svensk rätt inte en handling
med särskilda rättsverkningar och tilldelningsbeslutet är normalt sett inte något
som en anbudsgivare eller annan leverantör kan ta del av, i vart fall inte innan
upphandlingskontrakt ingåtts.190 I det svenska systemet sammanfaller ofta beslutet
att tilldela en leverantör upphandlingskontraktet och dess ingående, och det
saknas ett beslut som de berörda leverantörerna kan få kännedom om.191

För att tilldelningsbeslutet skall kunna vara föremål för överprövning krävs att
beslutet tillkännages och att alla handlingar som är nödvändiga för ansökan om
överprövning finns tillgängliga i tid för en eventuell klagande innan avtal tecknas.
Idag finns det ingen skyldighet för upphandlande enheter att informera förlorande
anbudsgivare om tilldelningsbeslutet innan upphandlingskontrakt ingås. I regel
gäller också sekretess för anbud fram tills att kontraktet ingåtts, och p.g.a.
sekretessreglerna kan en leverantör inte få information som kan ligga till grund för
en ansökan om överprövning av ett tilldelningsbeslut. Utomstående får i regel
kännedom om tilldelningsbeslutet först när kontrakt redan ingåtts, och då kan
överprövning enligt 7 kap. 1 § 2 st. inte längre ske.192

Enligt upphandlingskommittén kan de svenska reglerna inte sägas uppfylla de krav
på överprövning av tilldelningsbeslut som rättsmedelsdirektiv I uppställer enligt
EG-domstolens beslut i Alcatel-målet.193 Den nuvarande regleringen i LOU och
Sekretesslagen (1980:100) (SekrL) innebär enligt kommittén att det i praktiken
inte är möjligt för en leverantör att få ett tilldelningsbeslut överprövat.194 Därför
har kommittén utarbetat ett förslag på hur överprövning av tilldelningsbeslut skall
möjliggöras i Sverige.195

6.3.1.1 Information om tilldelningsbeslut

Enligt gällande rätt är upphandlande enhet skyldig att lämna information endast
sedan begäran framställts av anbudsgivare eller anbudssökande.196

Kravet på informationsinnehållet varierar beroende på vad upphandlingen rör.
Generellt gäller att information skall lämnas om vem som fick upphandlingen. Vid

                                                
189 SOU 2001:31 s. 339.
190 SOU 2001:31 s. 254.
191 A st s. 339f.
192 A st s. 339f.
193 Mål C-81/98, Alcatel Austria. SOU 2001:31 s. 340. Även om EG-domstolens beslut avser
bestämmelser i rättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn bör samma sak troligen gälla
beträffande överprövning av tilldelningsbeslut vid upphandling inom
försörjningssektorerna. NOU info okt –00, s. 7.
194 SOU 2001:31 s. 339.
195 För sammanfattning av förslaget, se SOU 2001:31 s. 338.
196 Se LOU 2 kap. 7 a §, 3 kap. 11 §, 4 kap. 15 § och 5 kap. 13 §.
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upphandling inom försörjningssektorn skall information därutöver lämnas om
skälet till att en viss anbudsgivare fick upphandlingen.197

Den nuvarande sekretessregleringen innebär att anbud i regel är hemliga till dess
upphandlingskontrakt ingås eller upphandlingen på annat sätt avslutas. Detta får till
följd att de upphandlande enheter som omfattas av reglerna om
handlingsoffentlighet och sekretess kan fullgöra sin informationsskyldighet först
sedankontrakt ingåtts. De upphandlande enheter som inte omfattas av reglerna
om handlingsoffentlighet och sekretess kan själva välja när de vill offentliggöra
sina beslut198 (se vidare nedan 6.3.1.2).

En nödvändig förutsättning för att överprövning av tilldelningsbeslutet skall vara
möjlig är, enligt kommitténs mening, att det införs en skyldighet för upphandlande
enheter att informera berörda leverantörer om tilldelningsbeslutet.199 En sådan
informationsskyldighet skall, enligt förslaget, införas i en ny bestämmelse i LOU, 1
kap. 28 §, som skall vara tillämplig vid all upphandling som regleras av LOU.
Informationsskyldigheten skall gälla från den tidpunkt då den upphandlande
enheten fattat ett tilldelningsbeslut.

Enligt förslaget skall upphandlande enheter, när beslut om leverantör och anbud
fattats, på eget initiativ informera anbudssökande och anbudsgivare om vem som
tilldelats upphandlingskontraktet, samt skälen till beslutet. Samtidigt skall
upplysningar lämnas om den dag då giltigt upphandlingskontrakt tidigast kan slutas
samt om möjligheten att ansöka om överprövning eller väcka talan om
skadestånd. Till den leverantör som så begär skall upphandlande enhet genast
lämna upplysningar om vem som tilldelats kontraktet, samt skälen till beslutet.200

Ett avtal om upphandling skall, enligt förslaget, vara ogiltigt om det inte sluts
genom ett upphandlingskontrakt. Ett avtal skall även vara ogiltigt om det sluts
innan en skälig tidsfrist på minst 10 dagar gått. Tidsfristen skall räknas från det att
den upphandlande enheten avsänt information till anbudssökande och
anbudsgivare om vem som tilldelats upphandlingskontraktet, samt skälen till
beslutet.201

6.3.1.2 Anbudssekretess

Varken upphandlingsdirektiven eller LOU innehåller några uttryckliga
bestämmelser om sekretess. Uttalanden från EG-domstolen202 verkar tala för att
upphandlingsdirektiven förutsätter att anbuden är ovillkorligen hemliga endast till

                                                
197 SOU 2001:31 s. 341.
198 SOU 2001:31 s. 341f.
199 A st s. 342.
200 A st s. 338.
201 A st s. 338.
202 Se t.ex. mål C-359/93, UNIX, pkt. 20 och 21.
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den tidpunkt vid vilken de senast skall ha inkommit till den upphandlande enheten.
Offentlighet och sekretess efter denna tidpunkt regleras på olika sätt i
medlemsstaterna.203

Den kommersiella sekretessen regleras i SekrL 6 kap. 2 § och 8 kap. 10 §.
I SekrL 6 kap. 2 § finns föreskrifter om skydd för det allmännas intresse
(myndigheter, samt kommunala och landstingsägda bolag) och i SekrL 8 kap. 10
§ finns föreskrifter om skydd för enskilds, i förevarande sammanhang leverantörs,
intresse. Enligt nämnda bestämmelser är uppgifter i anbud och anbudsansökningar
ovillkorligen hemliga till dess avtal slutits, upphandlingen avslutats på annat sätt,
t.ex. avbrutits, eller alla anbuden offentliggörs. Uppgift som rör anbud får inte i
något fall lämnas till någon annan än den som har avgett anbudet. Av detta följer
bland annat att enheten vid förhandlingar inte får avslöja något om t.ex. prisnivåer
i konkurrenters anbud till en viss anbudsgivare i syfte att pressa priserna i dennes
anbud. Namnen på konkurrerande leverantörer får heller inte röjas.204

Efter avslutad upphandling är huvudregeln att alla handlingar i ärendet blir
offentliga, dvs. leverantören och andra har på egen begäran rätt att få ta del av
handlingarna i upphandlingsärendet. Det tävlingsmoment som ligger i
anbudssystemet förstärks genom att leverantörer i efterhand kan bedöma skälen
för upphandlingsbeslutet. Avsikten är också att öppenheten skall minska risken
för eventuellt misstroende från missnöjda leverantörer mot enhetens sätt att sköta
upphandlingen och utvärderingen.205 För att kunna besluta om sekretess efter en
avslutad upphandling krävs stöd i SekrL, och sådant beslut innebär ett avsteg från
offentlighetsprincipen. En upphandlande enhets beslut att inte lämna ut en begärd
handling, t.ex. ett anbud från en leverantör eller en viss uppgift i ett anbud, skall
föranledas av en bedömning att företaget eller den upphandlande enheten skulle
lida skada om uppgiften lämnades ut.206

Sekretesslagens bestämmelser gäller inte alla upphandlande enheter. Statliga
bolag samt de privata bolag som anges i LOU 4 kap. 1 § omfattas inte av
reglerna. Enligt NOU bör reglerna för bolag med statligt ägande snarast bli
föremål för en utredning avseende kravet på transparens vid offentlig upphandling.
Reglerna bör enligt NOU tillgodose leverantörers behov av information i samband
med upphandling så att de kan tillvarata sin rätt, samt för att i praktiken
möjliggöra eventuell ansökan om överprövning och skadeståndstalan.207

Enligt upphandlingskommitténs förslag skall i upphandlingsärende uppgift som rör
anbud inom kommun eller landsting inte i något fall få lämnas till annan än den som

                                                
203 NOU info dec –98 s. 19.
204 NOU info dec –00 s. 19.
205 A st s. 19.
206 Ett sådant beslut skall innehålla dels en hänvisning till den paragraf i sekretesslagen som
åberopas, dels en besvärshänvisning. Föreligger skäl för sekretess avseende vissa uppgifter
i en handling skall endast dessa uppgifter anses omfattas av sekretessen och handlingen i
övrigt lämnas ut. NOU info dec –00 s. 19.
207 NOU info december -98 s. 19.
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har avgett anbudet förrän alla anbuden offentliggörs, eller beslut om leverantör
fattats, eller ärendet slutförts dessförinnan, s.k. absolut anbudssekretess. När den
absoluta anbudssekretessen upphört får uppgift som rör anbud eller motsvarande
erbjudande inom kommun eller landsting, samt uppgift om affärs- eller
driftsförhållanden för enskild som trätt i affärsförbindelse med myndigheten, utan
hinder av sekretess lämnas ut till enskild enligt vad som föreskrivs i LOU.208

6.3.2 Avtalsslut

Frågan om när avtal om upphandling sluts är av betydelse för att bedöma
möjligheten till överprövning eller begäran om skadestånd. Frågan har även
betydelse för när information skall lämnas om en avslutad upphandling.

Regeringsrätten har funnit i RÅ 1996 ref. 50 att upphandlingsavtal utgör ett
formalavtal. Målet gällde möjligheten för en klagande att få överprövat ett
upphandlingsärende inom försörjningssektorerna. Regeringsrätten konstaterade
att LOU får anses bygga på att ett skriftligt avtal ingår i upphandlingen och gjorde
bedömningen att med tillämpningen av art. 2.6 men. 2 i direktiv 92/13/EEG kunde
överprövning enligt 7 kap. 2 § ske fram till den tidpunkt då parterna
undertecknat ett skriftligt avtal. Detta gällde trots att den upphandlande
enheten dessförinnan genom information om tilldelningsbeslutet hade skickat en
ren accept till de anbudsgivare som tilldelats avtalet.209

Vad som skall menas med skriftligt avtal enligt LOU har av rättstillämpningen
avgjorts från fall till fall. Allmänna förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar
har tolkat avgörandet i RÅ 1996 ref. 50 så att de som giltig accept godtagit även
muntliga bekräftelser och konkludent handlande.210 Enligt NOU kan avgörandet
tolkas så att skriftligt anbud och skriftlig accept eller skriftlig beställning som
överensstämmer helt med anbudet får anses uppfylla kravet på skriftlig form.211

Kammarrätten i Stockholm har däremot i ett lagakraftvunnen dom,212 med
hänvisning till RÅ 1996 ref. 50, gjort tolkningen att något avtal enligt LOU inte har
kommit till stånd enbart genom accepten, varmed överprövning tilläts efter
tidpunkten för överlämnande av beställningen, accepten.

Formalavtal är avtal som blir bindande först när ett särskilt, i lag uppställt,
formkrav uppfylls.213 Bestämmelserna i lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) gäller ej formalavtal; för

                                                
208 SOU 2001:31 s. 338.
209 RÅ 1996 ref. 50, s. 203-205.
210 NOU info oktober –99 s. 8.
211 NOU info 1996 s. 60; NOU info december -98 s. 21.
212 Kammarrätten i Stockholm, mål 3657-1999.
213 Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt I, Lund 2000, s. 129f.
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dessa avtal gäller istället vad som är särskilt stadgat.214 Enligt RÅ 1996 ref. 50
innefattar formkravet vid upphandlingsavtal både ett krav på skriftlighet och ett
krav på egenhändigt undertecknande. Detta formkrav är dock inte tydligt angivet i
LOU.215

Enligt upphandlingskommittén bör det formkrav som gäller för upphandlingsavtal
tydliggöras i LOU. Kravet på egenhändigt undertecknande bör, enligt kommitténs
mening, uttryckligen anges i definitionen i LOU 1 kap. 5 §.216

Skriftlighetsbegreppet i LOU 1 kap. 5 § har kommittén, ”främst med hänsyn till
tidsaspekten”, lämnat därhän.217 Kommittén föreslår vidare att avtal skall vara
ogiltigt om det inte sluts genom upphandlingskontrakt.218 Avtal skall även vara
ogiltigt om det sluts innan en skälig tidsfrist gått (minst 10 dagar) från det att
information om tilldelningsbeslutet på den upphandlande enhetens eget initiativ
sänts till anbudssökande och anbudsgivare.219

6.3.3 Rättsliga åtgärder

I 7 kap. 2 § 1 st. fastställs att om den upphandlande enheten har brutit mot LOU
1 kap. 4 § eller någon annan bestämmelse LOU, och detta har medfört att
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, skall länsrätten besluta att
upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

Enligt 7 kap. 2 § 2 st. får länsrätten omedelbart besluta att upphandlingen inte
får avslutas innan något annat har beslutats. Vidare sägs att länsrätten får låta bli
att fatta ett sådant interimistiskt beslut om den skada eller olägenhet som åtgärden
skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

6.3.3.1 Beslut att göra om upphandlingen

Det normala beslutet för länsrätten vid brott mot LOU torde vara att
upphandlingen skall göras om.220 Ett typexempel utgör fallet när en upphandlande
enhet inte annonserat trots att sådan skyldighet förelegat (se vidare nedan
6.3.3.2).

                                                
214 AvtL 1 kap. 1 § 3 st.
215 I de allmänna bestämmelserna i LOU 1 kap. 5 § definieras upphandlingskontrakt som ett
”skriftligt avtal” och i 7 kap. om överprövning och skadestånd används endast begreppet
”avtal”.
216 SOU 2001:31 s. 352.
217 A st s. 354.
218 Förslag till ny paragraf (LOU 1 kap. 30 §), se a st s. 351.
219 A st s. 355 ff.
220 Hentze, Sylvén s. 352.
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6.3.3.2 Rättelse

I förarbetena till LOU kan läsas:

”Det i praktiken vanligaste fallet kan förmodas bli att en ansökan om rättelse görs redan när
man riskerar att lida skada. Avsikten bakom bestämmelsen är nämligen att man skall kunna
angripa en feltillämpning på så tidigt stadium att det skall vara möjligt för domstol att ingripa
innan någon faktisk skada uppkommer.”221

I normalfallet bör emellertid länsrätten bestämma att upphandlingen skall göras
om, eftersom en rättelse i ett enskilt fall lätt kan skapa fel på andra delar av
upphandlingen, och andra leverantörer drabbas negativt av länsrättens beslut.222

Det torde exempelvis inte stå i överensstämmelse med likabehandlingsprincipen
att i en överprövning bestämma om rättelse då anbudstiden varit för kort. En
ändring av anbudstidens längd under pågående upphandling gynnar nämligen ofta
bara den som ansökt om överprövning eftersom övriga leverantörer, kanske
under tidspress, redan tagit fram sina anbud eller beslutat sig för att avstå att
lämna anbud p.g.a. den ursprungligen korta anbudstiden.223 Rättelse med
innebörden att viss leverantör skall tilldelas upphandlingskontrakt är ej möjlig.224

Ett exempel på när rättelse kan vara en lämplig åtgärd är när anbudsvärderingen
gjorts på ett felaktigt sätt. Om länsrätten i ett sådant fall beslutar att upphandlingen
skall göras om kan den leverantör som skulle ha erhållit kontraktet vid en korrekt
anbudsvärdering förlora i en ny upphandling.225

6.3.3.3 Interimistiskt beslut

Med interimistiskt beslut förstås att länsrätten kan förbjuda den upphandlande
enheten att avsluta upphandlingen, d.v.s. att träffa avtal med en leverantör i det
aktuella upphandlingsärendet. Det är således inte fråga om inhibition av
verkställigheten av ett fattat beslut. Syftet med det interimistiska beslutet är att
förhindra eventuella ytterligare skador, men också att upprätthålla respekten för
upphandlingsreglerna. De allmänna villkor som får anses gälla för ett interimistiskt
beslut är att sökanden kan visa att han har legal och faktisk grund för sin begäran
om överprövning, samt att han kan visa på omständigheter som ger upphov till
brådska.226

                                                
221 Prop 1992/93:88 s. 101.
222 Hentze, Sylvén s. 352.
223 A st s. 352.
224 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping, mål 4471-1997, där kammarrätten tolkade leverantörens
yrkande i länsrätten om upphävande av tilldelningsbeslut som att det kommunala
upphandlingsbeslutet skulle undanröjas. Kammarrätten avvisade överklagandet och
Regeringsrätten beslutade att ej meddela prövningstillstånd. Se Regeringsrätten mål nr. 303-
1998.
225 Hentze, Sylvén s. 352.
226 A st s. 353ff.
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Möjlighet att bryta upp ett ingånget kontrakt finns inte enligt de svenska
rättsmedlen. Om domstolen inte fattar ett interimistiskt beslut och upphandlingen
slutförs kan leverantören således åsamkas irreparabel skada. Vidare får
leverantören ofta p.g.a. sekretesslagens regler mycket sent, ibland för sent,
information om vad som skett under upphandlingsförfarandet. Även om möjlighet
till skadestånd föreligger enligt 7 kap. 6 § är det dock praktiskt sett ofta uteslutet.
Det torde nämligen vara mycket svårt att föra i bevisning att en viss leverantör
skulle ha fått kontraktet om t.ex. den upphandlande enheten inte annonserat
upphandlingen när sådan skyldighet förelegat. På grund av dessa förhållanden
spelar de interimistiska besluten en viktig roll. 227

Frågan är vad som skall förstås med att upphandlingen inte får avslutas ”innan
något annat beslutats”, se 7 kap. 2 § 2 st. Avses den tidpunkt när det slutliga
beslutet fattas av länsrätten eller avses den tidpunkt när beslutet vinner laga kraft?
LOU skulle kunna förtydligas på denna punkt. Det är inte uteslutet att det finns
möjlighet för länsrätten att fatta ett interimistiskt beslut som gäller till dess det
slutliga beslutet vunnit laga kraft, i likhet med vad som kan göras enligt
förvaltningsprocesslagen (1971:291) 28 §.228

”Förutsätter beslutet förverkligande åtgärder, som inte kan återgå om beslutet senare skulle
bli upphävt av högre instans, bör verkställighet i regel inte ske innan beslutet vunnit laga
kraft. Medför beslutet allvarliga ingrepp i den enskildes frihet eller egendom bör generell
försiktighet iakttagas med verkställighet.”229

6.4 Skadestånd

6.4.1 Allmänt

Skadestånd är det enda tillgänglig rättsmedlet enligt LOU när avtal har träffats.
Skadeståndet får särskilt stor betydelse eftersom lagen inte ger möjlighet att få ett
felaktigt ingånget avtal upphävt.230

Enligt 7 kap 6 § skall en upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i
LOU ersätta den skada som därigenom uppkommit för leverantör.

Av paragrafen kan det inte utläsas om skadan skall ha orsakats uppsåtligen eller
av oaktsamhet från den upphandlande enhetens sida. Jan Hellner menar att någon
begränsning måste dock finnas:

                                                
227 Hentze, Sylvén s. 353f.
228 A st s. 355.
229 Leidhammar, Börje och Schömer, Patricia: Sveriges rikes lag: kommentarer.
Förvaltningsprocess, Stockholm 2001, s. 36.
230 Hentze, Sylvén s. 359.
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”Trots att 7 kap. 6 § har formuleringen ’inte följt’ lagen, synes det rimligt att, i likhet med vad
som sägs i 7 §, och med formuleringen i departementspromemorian Ds 1992:62,
skadeståndsansvaret förutsätter ’åsidosättande’, d.v.s. en medveten handling. Det är
osäkert om i några fall av oaktsamt handlande (en upphandlande myndighet har exempelvis
förbisett något papper bland dem som en anbudsgivare har lämnat in)
skadeståndsskyldighet kan uppstå.”231

Detta resonemang har ifrågasättas, bl.a. mot bakgrund av dels att skadeståndet är
en del av de rättsmedel som medlemsstaterna måste ha för att tillgodose kravet på
att bevaka gemenskapsrätten, dels att rättsmedlens kanske främsta syfte är det
allmänpreventiva. Det anses kunna förväntas att de upphandlande enheterna, som
ofta hanterar upphandlingar till mycket höga belopp, har såväl kompetent
personal som goda upphandlingsrutiner med ordning och reda.232

6.4.2 Det positiva kontraktsintresset

Enligt NJA 1998 s. 873 skall en anbudsgivare som har rätt till skadestånd
försättas i samma läge som om anbudsförfarandet hade fullgjorts på ett riktigt
sätt.233 Ersättning utgår således enligt det positiva kontraktsintresset, vilket innebär
att anbudsgivaren är berättigad till ersättning för förlorad handelsvinst.

Tiden före avgörandet var rättsläget oklart. I den svenska riksdagsdebatten som
följde implementeringen av rättsmedelsdirektiven ifrågasattes det positiva
kontraktsintresset som alltför betungande för de upphandlande enheterna.234

Kritik lyftes även fram i doktrinen. Jan Hellner hävdade att det ej var rimligt att i
utomobligatoriska förhållanden ge ersättning efter samma princip som vid ett giltigt
ingånget avtal.235 Att i utomobligatoriska förhållanden tillämpa det positiva
kontraktsintresset skulle strida mot de i svensk rätt tillämpade
skadeståndsrättsliga principerna.236 Omfattningen av det positiva
kontraktsintresset har även kritiserats från kommunalt håll.237

                                                
231 Hellner, Jan och Johansson, Svante: Skadeståndsrätt, Stockholm 2000, s. 474.
232 Hentze, Sylvén s. 360. Ett exempel på ett ”förbiseende” från ett ärende kan nämnas. Ett
finskt och ett kanadensiskt anbud inkom till den upphandlande enheten i en upphandling.
Vid anbudsutvärderingen fann enheten att det finska anbudet var 10 miljoner kr lägre än det
kanadensiska. Enheten angav i sitt upphandlingsbeslut att anbuden i övrigt var likvärdiga
(priset blev således ensamt avgörande). När det kanadensiska bolaget fått del av
utvärderingsprotokollet fann det att den upphandlande enheten hade utvärderat anbudet
relativt värdet i US dollar, medan anbudet var avlämnat med priset i kanadensiska dollar.
Med den rätta beräkningen var det kanadensiska budet i stället omkring 10 miljoner kr lägre
än det finska. Den upphandlande enheten valde att vidbli avtalet med det finska företaget
och förliktes med det kanadensiska. Stockholms tingsträt mål T 4-446/96.
233 NJA 1998 s. 873.
234 Motion 1996/97: Fi809 s. 11f. samt Finansutskottets betänkande 1997/98: FiU7 s. 17ff.
235 Hellner, Jan: Skadeståndsrätt, Stockholm 1995, s. 468.
236 Palm, Ulf och Riberdahl, Curt: ”Upphandlingslagens skadeståndsregler bör ses över”,
SvJT 8/96 s. 644..
237 SOU 1999:139 s. 183.
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Stockholms universitet ansåg däremot i sitt remissvar att det positiva
kontraktsintresset var den ersättning som skulle gälla. Universitetet påpekade att
regler om fullt skadestånd utgör en del av ett effektivt överprövningssystem och
anmärkte:

”… skadeståndsreglerna [torde] främja ett från allmän synpunkt önskvärt uppträdande från
upphandlande organs sida. Vidare torde i praktiken svårigheterna för förbigångna företag att
visa kausalitet mellan begångna fel och det faktum att vederbörande lidit skada genom att
inte erhålla kontraktet leda till en stark begränsning av de situationer där ersättning för det
positiva kontraktsintresset kommer ifråga.”238

Med hänvisning till remisskritiken anförde departementschefen att det enligt hans
uppfattning skulle vara möjligt med ersättning även för det positiva
kontraktsintresset, eftersom det enligt hans uppfattning var av värde ur
effektivitetssynpunkt att möjlighet fanns till fullt skadestånd för den lidna
skadan.239

Nils Wahl, en av upphovsmännen bakom Juridiska fakultetsnämndens
remissyttrande, höll inte med Jan Hellner. Wahl menade att det skulle vara
olyckligt och sannolikt även direkt i strid med EG-rättens krav att begränsa
ersättningen enligt 7 kap. 6 § till ersättning för kostnader.240 Wahl betonade:

”I likhet med de andra medlemsstaterna har Sverige att rätta sin lagstiftning efter direktivens
krav, alldeles oavsett huruvida dessa strider mot etablerade principer i respektive
rättsordning. Att kravet på full ersättning möjligen skulle vara främmande för svenska
skadeståndsrättsliga principer är således inget skäl för att vägra sådan ersättning.”241

6.4.3 Det negativa kontraktsintresset

Enligt 7 kap. 7 § är anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en
upphandling inom försörjningssektorerna berättigad till ersättning för kostnader för
att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om ett åsidosättande av
bestämmelserna LOU menligt påverkat hans möjligheter att tilldelas
upphandlingen.

Inom försörjningssektorerna har det länge varit klart att leverantörer kan tilldömas
skadestånd både för det positiva och för det negativa kontraktsintresset. Med det
negativa kontraktsintresset förstås att leverantören skall försättas i samma
förmögenhetssituation som om han aldrig hade lockats in i upphandlingen.

                                                
238 Prop. 1992/93:88 s. 46.
239 A st s. 46 och 103.
240 Wahl, Nils: ”Offentlig upphandling och skadestånd – reparation, prevention eller
ingetdera?”, JT 1997-98 s. 624.
241 Wahl s. 625.
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Leverantören skall således ha ersättning för havda kostnader, och då främst
kostnader för att ta fram anbudet.242

Det har sagts att normalt kan en skadelidande leverantör inte, utan att
överkompenseras,  ersättas med både det positiva och det negativa
kontraktsintresset. En vinnande leverantör får kompensera sina kostnader för att
ta fram ett anbud med den vinst han får genom kontraktet. De förlorande
anbudsgivarna får normalt ingen ersättning för sina kostnader i en upphandling.
Det ingår i spelets regler att det normalt endast är en anbudsgivare som får
leverera, övriga får stå för sina kostnader själva.243

Utöver den allmänna möjligheten att begära skadestånd för uppkommen skada
finns inom området för försörjningssektorerna denna särskilt reglerade rätt att få
skadestånd som är begränsat till det negativa kontraktsintresset. Sådan ersättning
kan inte ges till en leverantör som inte kunnat bli vare sig anbudsgivare eller
anbudssökande. Skillnaden mot den allmänna skadeståndsregeln i 7 kap. 6 § är
att beviskravet uttryckligen angivits så att den förfelade leverantören skall visa att
det felaktiga förfarandet menligt påverkat leverantörens möjligheter att få
kontraktet. Leverantören behöver inte visa att han skulle ha fått kontraktet.
Skillnaden förefaller alltså ligga i ett något lägre beviskrav.244 Det kan här
sannolikt bli fråga om flera anbudsgivare som kan erhålla skadestånd.245

Huruvida leverantör till upphandlande enhet inom de klassiska sektorerna kan
tilldömas ersättning för enbart nedlagda kostnader, utan att kunna styrka att han
skulle ha tilldelats kontraktet vid riktig hantering, har varit oklart.246 Lagrådet
uttalade i förarbetena till LOU:

”Kommentaren till de båda paragraferna [7 kap. 6 § och 7 §] förmedlar intrycket att det på
grundval av gällande skadeståndsrättsliga principer inte skulle kunna komma i fråga att ge
skadelidande ersättning enligt 5 § [numera 6 §] för det negativa intresset, t.ex. onyttiga
kostnader för anbudsgivning, i andra fall än då han kan visa att han förlorat kontraktet till
följd av felet. Det kan nog ifrågasättas om inte kommentaren på denna punkt ger en alltför
onyanserad bild av rättsläget. Lagrådet har inte någon erinran mot att en generell
skadeståndsregel med den i remissförslagets 5 § [numera 6 §] föreslagna lydelsen införs.
Det får också godtas att en bestämmelse motsvarande remissens 6 § [numera 7 §], som är
direkt hämtad från EGs andra rättsmedelsdirektiv, införs samtidigt. Hur bestämmelserna i de
två paragraferna … närmare hänger samman och hur de i sina detaljer skall tolkas i bl.a. det
nyss berörda hänseendet får emellertid anses vara osäkert och överlämnat till
rättstillämpningen att avgöra.”247

Rättsläget tycks dock ha klarnat genom NJA 2000 s. 712. Målet rörde en
kommuns upphandling av städtjänster och omfattades av den klassiska sektorn.

                                                
242 Hentze, Sylvén s. 363.
243 A st s. 361.
244 Ericsson, Eric: ”Överprövning och skadestånd vid offentlig upphandling – svenska regler
och europeisk utblick”, JT 1994-95 s. 422.
245 Hentze, Sylvén s. 367.
246 Se t.ex. NOU info sept –93 – dec –95 s. 72; Hentze, Sylvén s. 363.
247 Prop. 1992/93:88, s. 140 f.
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HD uppgav rörande 7 kap. 7 § att paragrafen är direkt hämtad från
rättsmedelsdirektiv II och skall därför, enligt HD, tolkas i enlighet med
direktivtexten. HD anförde att, trots att rättsmedelsdirektiv II endast gäller
upphandling inom försörjningssektorerna får samma principer förmodas vara
tillämpliga vid annan upphandling som regleras av LOU. Detta innebär enligt
HD att en leverantör, för att få ersättning för kostnader till följd av ett
anbudsförfarande, inte behöver visa att han skulle ha fått kontraktet om inte
överträdelsen hade skett, utan att det är tillräckligt att han visar att överträdelse
skett, att han haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och att
överträdelsen minskat denna möjlighet. Nämnas kan att upphandlingen ansågs
av samtliga rättsinstanser strida mot LOU. Leverantören tilldömdes dock ej
skadestånd, eftersom han ej kunde visa skada.

6.4.4 Skyldighet att begränsa skadan

Allmänt inom skadeståndsrätten gäller skyldigheten att, om möjligt är med rimliga
insatser, begränsa uppkommen skada. Även en skadelidande leverantör är
förpliktigad att genom olika åtgärder måste de skador som uppkommer på grund
av en upphandlande enhets felaktiga agerande.248

Sverige har inte införlivat den i rättsmedelsdirektiven givna möjligheten att kräva
att leverantör som begär prövning av ett upphandlingsförfarande dessförinnan har
meddelat den upphandlande enheten att han hävdar att överträdelse har skett, och
att han ämnar söka prövning.249 Om möjlighet till överprövning föreligger bör
därför istället normalt krävas att leverantören hos länsrätten försöker få
upphandlingen avbruten eller rättad.250 Med hänsyn till de svenska
sekretessreglerna är det dock inte alltid möjligt att under pågående
upphandlingsförfarande få kännedom om eventuella fel begångna av den
upphandlande enheten.

Om leverantör har haft möjlighet att begränsa skadan, men underlåtit att göra det,
bör denna underlåtenhet beaktas vid fastställande av skadeståndet.251

6.4.5 Bevisbörda och beviskrav

Bevisbördan för skada ligger på den som yrkar ersättning.252 För att skada skall
anses ha uppkommit krävs i princip att leverantören förlorat kontraktet till följd av

                                                
248 Hentze, Sylvén s. 364.
249 Art. 1.3 i rättsmedelsdirektiv I och II.
250 Hentze, Sylvén s. 364.
251 A st s. 362.
252 Prop. 1992/93:88 s. 103.
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överträdelsen.253 Ett sådant beviskrav torde vara mycket svårt att uppfylla om
den upphandlande enheten exempelvis ej annonserat upphandlingen trots att
annonseringsskyldighet förelegat. I ett sådant läge är det ju omöjligt att veta vilka
konkurrenterna skulle ha varit om annonsering skett.254 Domstolarna har dock ej
sett som sin uppgift att förändra rättsläget avseende förevarande fråga:

”Den omständigheten att beviskravet i vissa fall kan förringa skadeståndets effektivitet som
sanktion är vid sådant förhållande, enligt tingsrättens mening, ett problem som inte kan
lösas i rättstillämpningen. Om erfarenheten skulle visa att skadeståndssanktionen inte får
avsedd effekt, får det ankomma på lagstiftaren att ta ställning till vilka åtgärder som detta bör
föranleda.” 255

6.4.6 Preskriptionstiden

Talan om skadestånd skall enligt 7 kap. 8 § väckas vid allmän domstol inom ett år
från den dag då avtal om upphandlingen slöts. Väcks inte talan i tid är rätten till
skadestånd förlorad. Preskriptionstiden regleras inte av rättsmedelsdirektiven och
kan därför bestämmas helt enligt nationella önskemål. Jämfört med övriga
medlemsstater, som sägs följa allmänna preskriptionstider, är den svenska
preskriptionstiden osedvanligt kort.256 Den allmänna preskriptionstiden enligt
preskriptionslagen (1981:130) 2 § är tio år.

Enligt NOU har den ettåriga preskriptionstiden begränsat förfelade leverantörers
möjlighet att erhålla skadestånd vid en felaktigt genomförd upphandling. Om
upphandlingen prövas av förvaltningsdomstol, eller som klagomålsärende hos EG-
kommissionen, EG-domstolen eller hos NOU finns risk för att domen eller
yttrandet inte hinner meddelas den klagande innan tidsfristen för skadestånd har
löpt ut. Om EG-domstolen skulle pröva en upphandling och kanske konstatera att
ett allvarligt fel begåtts vid upphandlingen skulle leverantörens rätt till skadestånd
med all sannolikhet vara förlorad.257 En förfelad leverantör, som dessutom kan ha
svårigheter att i tid få alla relevanta handlingar, kan i regel inte avvakta
ovannämnda avgöranden innan han tvingas ta ställning till huruvida han skall
begära skadestånd.258

                                                
253 Prop. 1992/93:88 s. 103.
254 Hentze, Sylvén s. 354.
255 NJA 2000 s. 712.
256 Hentze, Sylvén s. 368. I prop. 1992/93:88, s. 47 anger också departementschefen: ”Mitt
förslag om en tidsfrist på ett år innebär i förhållande till de allmänna reglerna på området i
Sverige en mycket markant förkortning. Arbetsgruppens motsvarande förslag har dock
utsatts för stark remisskritik med hänsyn till den osäkerhet som denna långa tid skulle
innebära för de upphandlande enheterna som därmed inte skulle kunna avsluta sina
upphandlingar innan fristen gått ut. Mitt förslag utgår från en avvägning mellan den
olägenheten och önskemålet att skadeståndsreglerna är effektiva.”
257 SOU 1999:139 s. 184 f.; Hentze, Sylvén s. 368.
258 NOU: Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har
införlivats i EU:s medlemsstater, s. 13, där NOU också säger sig känna till åtskilliga fall i
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Även upphandlingskommittén ansåg att tidsfristen för att begära skadestånd var
för kort. Kommittén menade att med hänsyn till risken för att vid en förlorad
process stå för rättegångskostnaderna föreföll det vara naturligt att leverantörer
vände sig till EG-kommissionen eller NOU för att få en tolkning av
upphandlingsförfarandets överensstämmelse med regelverket innan de valde att
inleda en skadeståndstalan. Efter en sambedömning av den allmänna
preskriptionstiden på tio år, den vanligaste avtalstiden för upphandlingsavtal på 2-
3 år och upphandlande enheters möjlighet att inför följande upphandling åtgärda
eventuella fel föreslog kommitténs att preskriptionstiden för skadeståndstalan
skulle förlängas till två år.259

Regeringen tog upp vissa av kommitténs förslag i prop. 1999/2000:128.260

Förslaget på förlängd preskriptionstid fanns ej med i propositionen.

Det bör avslutningsvis påpekas att allmänna preskriptionsregler torde gälla när det
gäller skadestånd som riktas mot svenska staten för skador som drabbat
enskilda, bl.a. leverantörer, p.g.a. felaktig eller bristfällig införlivning av direktiven.
Således torde det fortfarande finnas möjlighet att föra skadeståndstalan mot staten
för leverantörer vars ansökan om överprövning felaktigt avvisats p.g.a. att beslut
om leverantör fattats.261

                                                                                                                           
vilka leverantören tvingats till flera långdragna överklaganden angående utfående av
handlingar enligt sekretesslagen.
259 SOU 1999:139 s. 323.
260 Prop. 1999/2000:128.
261 Hentze, Sylvén s. 369.
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7 Analys

7.1 Gemenskapsrättsligt skydd för skadelidande
leverantörer

Det gemenskapsrättsliga skyddet för leverantörer som lidit eller kan komma att
lida skada i ett upphandlingsförfarande består av två system. Dels skyddas
leverantörers gemenskapsrättigheter av ett antal gemenskapsrättsliga principer
som utvecklats genom EG-domstolens praxis, dels har rådet på förslag av
kommissionen antagit två rättsmedelsdirektiv som uppställer vissa krav på
prövning av upphandlingsförfaranden.

7.1.1 Allmänna principer

Upphandlingsdirektiven ger leverantörer en lång rad rättigheter som skall
upprätthållas av de nationella domstolarna gentemot upphandlande enheter. De
allmänna gemenskapsrättsliga principer som berör skyddet av enskildas
gemenskapsrättigheter är principerna om processuell autonomi,
gemenskapsrättens företräde, effektivt rättsskydd, direkt effekt, fördragsenlig
tolkning och statsansvar.

Enligt principen om processuell autonomi skall enskildas gemenskapsrättigheter
skyddas av nationella rättsmedel, verkställda av nationella domstolar och enligt
nationella processregler. Principen om processuell autonomi får dock vika för
principerna om gemenskapsrättens företräde och effektivt rättsskydd. Enligt
principen om gemenskapsrättens företräde skall gemenskapsrätten ges full
verkan framför nationell lagstiftning, och enligt principen om effektivt rättsskydd
skall nationella myndigheter säkra ett effektivt rättsskydd av enskildas
gemenskapsrättigheter.

Gemenskapsbestämmelser som har direkt effekt kan åberopas av enskilda inför
nationella domstolar gentemot staten. I upphandlingssammanhang omfattar
begreppet ’staten’ majoriteten av upphandlande enheter. Upphandlingsdirektiv
som har implementerats på rätt sätt har ej direkt effekt. Leverantören kan då
direkt åberopa den korrekt implementerade bestämmelsen i den nationella lagen.
Bestämmelser i upphandlingsdirektiven som ej har implementerats på rätt sätt kan
ha, och de flesta har antagligen, direkt effekt. Principen om direkt effekt skyddar
leverantörer från medlemsstaters underlåtenhet att implementera eller bristfälliga
implementering av upphandlingsdirektiven. Av principen om fördragsenlig
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tolkning framgår att nationell domstol vid tillämpning av nationell rätt är
förpliktigad att tolka den i enlighet med upphandlingsdirektiven. De nationella
bestämmelser som implementerar upphandlingsdirektiven måste tolkas i enlighet
med direktivens ordalydelse och syfte.

Principen om statsansvar innebär i upphandlingssammanhang att leverantörer
har rätt att yrka ersättning från staten för den förlust de lidit till följd av en
uppenbar och allvarlig överträdelse från statens sida. Rätten till skadestånd
grundas direkt på gemenskapsrätten och innebär enligt principen om statsansvar
att enskilda har rätt att begära skadestånd inför nationella domstolar även i de fall
denna möjlighet ej ges enligt nationell rätt. Principen gäller bestämmelser som har
direkt effekt.

Det följer av principerna om gemenskapsrättens företräde och effektivt rättsskydd
att nationella domstolar som i ett ärende som rör gemenskapsrätten hindras av en
nationell regel från att besluta om interimistiska åtgärder, skall låta bli att
tillämpa den regeln.

Principerna om gemenskapsrättens företräde och direkta effekt kräver vidare att
nationella domstolar avstår från att tillämpa nationella bestämmelser eller
åsidosätter upphandlande enhets beslut i den utsträckning som lagen eller
beslutet strider mot gemenskapsbestämmelser som har direkt effekt.

Enligt principen om statsansvar är den nationella domstolen förpliktigad att
tilldöma skadestånd till enskilda om den överträdda gemenskapsbestämmelsen
avser att ge enskilda rättigheter, om överträdelsen är tillräckligt klar och om det
föreligger ett direkt orsakssamband mellan åsidosättandet av medlemsstatens
förpliktelse och den skada som den drabbade har lidit. Skadeståndet skall vara
adekvat i förhållande till den lidna skadan och ersättning för utebliven vinst kan ej
vara utesluten. Skadeståndet kan dock begränsas om den som lidit skada ej visat
aktsamhet för att begränsa skadans omfattning.

7.1.2 Rättsmedelsdirektiven

Två närmast identiska rättsmedelsdirektiv uppställer sina krav på prövning av
upphandlingsförfaranden i gemenskapens medlemsstater. Direktiven ålägger
medlemsstaterna att förse leverantörerna med effektiva och skyndsamma medel
för prövning av upphandlingsförfaranden, både när det gäller upphandlande
enhets överträdelse av gemenskapens upphandlingsbestämmelser och av
nationella regler som avser att implementera upphandlingsbestämmelserna.
Prövningsförfarandet skall ske inför prövningsorgan vilkas beslut måste kunna
verkställas effektivt. De rättsmedel som prövningsorganen skall ha till sitt
förfogande är interimistiska åtgärder, underröjande av beslut som tagits utan stöd
av lag samt skadestånd.
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De interimistiska åtgärderna inbegriper behörighet för prövningsorganet att
uppskjuta upphandlingsförfarandet samt behörighet att förhindra verkställighet av
upphandlande enhets beslut. Prövningsorgan som vid sin prövning överväger
interimistisk åtgärd får ta hänsyn till de sannolika konsekvenser som åtgärden
kommer innebära för samtliga berörda intressen, inklusive det allmännas.

Prövningsorganet har behörighet att åsidosätta beslut som upphandlande enhet
fattat utan stöd av lag. Organet kan även undanröja diskriminerande
specifikationer i varje dokument som har samband med upphandlingen.

Skadestånd är det enda rättsmedel som måste vara tillgängligt för leverantörer
efter att upphandlingsavtal slutits. Rättsmedelsdirektiven säger inget om
förutsättningarna för tilldömande av skadestånd, ej heller något om hur
skadeståndet skall beräknas.

Av EG-domstolens avgörande i Alcatel-målet följer att medlemsstaterna enligt
rättsmedelsdirektiven är skyldiga att tillhandahålla ett prövningsförfarande genom
vilket klaganden kan utverka ett undanröjande av upphandlande enhets beslut,
och detta oberoende av möjligheten att erhålla skadestånd efter att kontrakt
ingåtts.

Talerätt har var och en som har eller har haft intresse av att få ett visst
upphandlingskontrakt inom den klassiska sektorn eller försörjningssektorerna,
och som har lidit eller riskerar att lida skada till följd av upphandlande enhets
överträdelse. Vad som avses med upphandlande enhet definieras i
upphandlingsdirektiven. Bevisbördan för att upphandlande enhet överträtt
gemenskapens upphandlingsregler ligger på leverantören. Beviskravet är endast
angivet gällande ersättning för anbudskostnader vid upphandling inom
försörjningssektorerna; leverantören skall kunna visa att han haft en realistisk
möjlighet att erhålla kontraktet, och att upphandlande engets överträdelse minskat
denna möjlighet.

7.2 Är gemenskapsrättens allmänna respektive
särskilda krav på nationell rättsprövning
likvärdiga?

De krav på nationell rättsprövning av gemenskapsrättsliga
upphandlingsbestämmelsers tillämpning som uppställs i rättsmedelsdirektiven
avseende interimistiska åtgärder och åsidosättande av upphandlande enhets
beslut förefaller ej avvika nämnvärt från de krav som följer av allmänna
gemenskapsrättsliga principer. När det gäller skadestånd säger
rättsmedelsdirektiven inget om dess beräkning. Av principen om statsansvar följer
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däremot att skadeståndet skall vara adekvat i förhållande till den lidna skadan
samt att ersättning för utebliven vinst ej kan vara utesluten.

I fråga om talerätt kan rättsmedelsdirektivens bestämmelser sägas tillföra en del
till vad som redan följer av allmänna gemenskapsrättsliga principer. När en
enskild har intresse av att tilldelas ett kontrakt och lider skada eller riskerar att
lida skada till följd av upphandlande enhets överträdelse, kan det redan följa av
principen om direkt effekt eller principen om statsansvar att den enskilde har
talerätt. Rättsmedelsdirektiven å sin sida förstärker de individuella rättigheter som
härrör från upphandlingsdirektiven. Rättsmedelsdirektiven klargör således att
upphandlingsdirektiven ger enskilda rättigheter som de nationella domstolarna
måste skydda. Detta gör det enklare för en leverantör att visa att
upphandlingsbestämmelserna antingen har direkt effekt eller ger enskilda
rättigheter så till den grad att staten kan bli skadeståndsansvarig för en tillräckligt
klar överträdelse av upphandlingsbestämmelserna.

Nämnas bör att samtliga upphandlande enheter omfattas av
rättsmedelsdirektivens bestämmelser. Motsvarande kan däremot ej med absolut
säkerhet sägas utifrån de allmänna gemenskapsrättsliga principerna, där
definitionen av ’staten’ ej är glasklar. Således kan rättsmedelsdirektiven i detta
avseende sägas gå något längre med sina krav på den nationella rättsprövningen
vid offentlig upphandling; samtliga upphandlande enheter kan enligt
rättsmedelsdirektivens bestämmelser bli föremål för interimistiska åtgärder,
åsidosättande av beslut samt skadeståndsskyldighet.

Generellt sett lättar rättsmedelsdirektiven ej leverantörers bevisbörda. Därmed
kan det t.ex. bli mycket svårt eller t.o.m. omöjligt för en leverantör att få
ersättning för utebliven vinst eftersom han måste visa att han skulle ha tilldelats
upphandlingskontraktet om det inte hade varit för den upphandlande enhetens
överträdelse av de gemenskapsrättsliga upphandlingsbestämmelserna.
Beviskraven är däremot enligt rättsmedelsdirektiven lättare vid yrkande om
ersättning för anbudskostnaderna vid upphandling inom försörjningssektorerna,
samt sannolikt även inom den klassiska sektorn. Leverantören är berättigad till
ersättning motsvarande anbudskostnaderna eller kostnader för deltagande i ett
upphandlingsförfarande om han kan visa att han haft en realistisk möjlighet att
erhålla kontraktet, och att upphandlande enhets överträdelse minskat denna
möjlighet.

För det fall en medlemsstat underlåtit att implementera eller bristfälligt
implementerat ett upphandlings- eller rättsmedelsdirektiv kan skadelidande
leverantörer skyddas enligt principen om gemenskapsrättens direkta effekt. Enligt
principen om direkt effekt kan en leverantör åberopa en bestämmelse som har
direkt effekt inför nationell domstol. I enlighet med principen om
gemenskapsrättens företräde skall den nationella domstolen ge bestämmelsen full
verkan framför nationell rätt. Vidare skyddas leverantören i ett sådant



56

sammanhang av principen om statsansvar, enligt vilken han kan stämma staten,
eller den upphandlande enheten, på skadestånd inför nationell domstol.

För att summera kan sägas att rättsmedelsdirektiven, under förutsättning att de
implementerats i den nationella lagstiftningen på ett korrekt sätt, i förhållande till
de allmänna gemenskapsrättsliga principerna kan, undantaget frågan om
beräkning av skadestånd, sägas bidra till ökad rättssäkerhet vid prövning av
upphandlingsförfaranden.

7.3 Sveriges rättsskydd för skadelidande
leverantörer

I och med LOU:s ikraftträdande den 1 januari 1994 har leverantörer i offentlig
upphandling möjlighet att ansöka om överprövning samt begära skadestånd enligt
svensk lag.

Ansökan om överprövning kan göras fram till dess att upphandlingskontrakt
ingås. Överprövning omfattar yrkande hos länsrätt om beslut att upphandlingen
skall göras om, om rättelse eller interimistiskt beslut. Det normala beslutet vid
brott mot LOU torde vara att upphandlingen skall göras om, eftersom rättelse i
ett enskilt fall kan skapa fel på andra delar av upphandlingen och därmed drabba
andra leverantörer negativt. Rättelse är en lämplig åtgärd t.ex. när en värdering av
en leverantörs anbud gjorts på felaktigt sätt. Med interimistiskt beslut menas att
länsrätten kan förbjuda den upphandlande enheten att avsluta upphandlingen,
d.v.s. att träffa avtal med en leverantör.

Talan om skadestånd skall väckas vid tingsrätt inom ett år från den dag då avtal
om upphandlingen slöts. Skadestånd är det enda tillgängliga rättsmedel enligt
LOU när avtal träffats. Enligt gällande rätt skall ersättning utgå enligt det positiva
kontraktsintresset, vilket innebär att leverantören har rätt till ersättning för förlorad
handelsvinst. En leverantör kan även få ersättning för anbudskostnader.

Talerätt har den leverantör som antingen lidit skada eller kan komma att lida
skada. En leverantör kan vara en fysisk eller juridisk person, eller en grupp av
leverantörer. Som upphandlande enhet räknas statlig och kommunal myndighet,
landsting, vissa offentliga bolag, m.fl. Gällande bevisbörda och beviskrav kan
sägas att den som yrkar ersättning måste bevisa skada, och skada anses ha
uppkommit om leverantören förlorat kontraktet till följd av överträdelsen. Vid
yrkande om ersättning för anbudskostnader räcker dock att leverantören kan visa
att han haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och att upphandlande
enhets överträdelse minskat denna möjlighet.
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7.4 Är Sveriges implementering tillfredsställande?

I enlighet med vad som framkommit ovan förefaller de svenska bestämmelserna
gällande överprövning och skadestånd i sak motsvara rättsmedelsdirektivens
bestämmelser om interimistiska åtgärder, åsidosättande av upphandlande enhets
olagliga beslut samt skadestånd. Motsvarande tycks gälla talerätten, kretsen av
upphandlande enheter samt bevisbördan och beviskraven.

Frågan är dock om de svenska bestämmelserna om överprövning och skadestånd
tillgodoser rättsmedelsdirektivens primära krav, nämligen om de svenska
bestämmelserna förser leverantörerna med effektiva och skyndsamma medel
för prövning av upphandlingsförfaranden.

När det gäller överprövning har upphandlingskommittén med rätta kommit fram
till att de svenska reglerna ej kan sägas uppfylla de krav på överprövning av
tilldelningsbeslut som rättsmedelsdirektiv I, och med all sannolikhet även
rättsmedelsdirektiv II, uppställer enligt EG-domstolens beslut i Alcatel-målet.
Gällande bestämmelser i LOU och SekrL innebär att det i praktiken ej är möjligt
för en leverantör att få ett tilldelningsbeslut överprövat. Enligt gällande rätt är
nämligen uppgifter i anbud och anbudsansökningar ovillkorligen hemliga fram till
dess att upphandlingsavtal slutits. Upphandlingskommitténs förslag innebär att det
skall införas en skyldighet för upphandlande enheter att fr.o.m. tidpunkten för
fattande av tilldelningsbeslut informera berörda leverantörer om detsamma.
Anbudssökande och anbudsgivare skall upphandlande enhet informera på eget
initiativ, och övriga leverantörer på deras begäran. Vidare innebär förslaget att när
tilldelningsbeslut fattats upphör den absoluta anbudssekretessen, och uppgift som
rör anbud eller motsvarande erbjudande inom kommun eller landsting, samt
uppgift om affärs- eller driftsförhållanden för enskild som trätt i affärsförbindelse
med myndigheten, får utan hinder av sekretess lämnas ut enligt vad som föreskrivs
i LOU. Det upphandlingskommittén ej har noterat, eller avsiktligen förbisett, är att
de statliga och privata bolag som anges i LOU 4 kap. 1 § ej omfattas av
sekretesslagens regler.

Det är vidare angeläget att lösa frågorna kring avtalsslutet.
Upphandlingskommitténs förslag innebär att kravet på egenhändigt
undertecknande av upphandlingsavtal för dess giltighet uttryckligen skall anges i
LOU. Förslaget klargör dock tyvärr ej frågan om vad som menas med skriftligt
avtal i upphandlingssammanhang, vilket åter lämnar rättsläget oklart.

Upphandlingskommitténs förslag om en skälig tidsfrist på minst 10 dagar mellan
tidpunkten för upphandlande enhets egeninitierade avsändande av information om
tilldelningsbeslut till ansökande och anbudsgivare och tidpunkten för avtalsslutet
förefaller vara på sin plats. Det bör ge anbudssökande, anbudsgivare och
leverantörer som begärt informationen i tid i alla fall viss tidsfrist för eventuell
ansökan om överprövning.



58

Resonemanget ovan visar att även om rättsmedelsdirektivens bestämmelser om
överprövning implementerats i sak, så kan ej sägas att svensk gällande rätt
tillgodoser rättsmedelsdirektivens primära krav på effektiva medel för
prövningsförfaranden. Upphandlingskommitténs lagändringsförslag förefaller
uppfylla effektivitetskravet i stort. Transparensproblematiken kring vissa statliga
och privata bolags upphandlingar gör att rättsmedelsdirektivens krav på effektiva
rättsmedel vid upphandling med nämnda bolag ej kan sägas vara uppfyllt, ens om
upphandlingskommitténs förslag antas. Om upphandlingskommitténs förslag om
10-dagars tidsfrist antas, får framtiden utvisa om den är tillräcklig för en effektiv
överprövning enligt rättsmedelsdirektiven.

7.5 Är rättsmedlen effektiva?

För att gemenskapsrättigheter skall kunna verkställas effektivt krävs att
rättsmedlen i den offentliga upphandlingen innefattar skyndsam prövning av
upphandlingsförfaranden samt enkelt tillgängliga interimistiska åtgärder som
möjliggör tvistlösning innan kontrakt ingås. Är beviljande av interimistiska åtgärder
ej möjligt med hänsyn till privata eller offentliga intressen är den mest adekvata
lösningen att skadelidande leverantörer tilldöms skadestånd.

7.5.1 Skyndsam prövning och interimistiska åtgärder

Förutsättningarna för skyndsam prövning förefaller vara nedlagda i både
rättsmedelsdirektiven och LOU. Rättsmedelsdirektiven föreskriver behörighet för
prövningsorgan att åsidosätta beslut som upphandlande enhet fattat utan stöd av
lag, samt undanröjande av diskriminerande specifikationer i
upphandlingsdokument. Bestämmelserna om överprövning i LOU möjliggör
länsrätts beslut om att upphandlingen skall göras om, eller beslut om rättelse. Så
fort en oegentlighet upptäcks kan prövningsorganet – länsrätten – på ansökan av
leverantör vidta rättsåtgärder så att tvisten kan lösa innan kontrakt ingås.

Det förefaller även föreligga förutsättningar för interimistiska åtgärder både
enligt rättsmedelsdirektiven och LOU. Enligt rättsmedelsdirektiven har
prövningsorganet behörighet att uppskjuta upphandlingsförfarandet samt att
förhindra verkställighet av upphandlande enhets beslut. Enligt LOU kan länsrätten
förbjuda den upphandlande enheten att avsluta upphandlingen, d.v.s. att träffa
avtal med en leverantör. Det verkar således även i detta fall föreligga
förutsättningar för att leverantören ej skall ställas inför ett fullbordat faktum – ett
slutet kontrakt.
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Rättsmedelsdirektivens bestämmelser rörande rättsmedel före ingående av
kontrakt har fått mer substans i och med EG-domstolens avgörande i Alcatel-
målet, och kan därmed förväntas få ökad effektivitet. Det framgick ej klart enligt
direktiven, men är genom avgörandet numera fastställt, att medlemsstaterna är
skyldiga att tillhandahålla ett prövningsförfarande som innebär att en klagande kan
utverka undanröjande av tilldelningsbeslut, och detta oberoende av möjligheten att
erhålla skadestånd när kontrakt ingåtts.

I svensk rätt gällande bestämmelser om överprövning, enligt vilka länsrätten ges
behörighet att besluta att upphandlingen skall göras om, besluta om rättelse eller
om förbud att avsluta upphandlingen, kan dock ej sägas vara effektiva. Som
framgår ovan (se 7.4) innebär de svenska bestämmelserna att det i praktiken ej är
möjligt för en leverantör att få ett tilldelningsbeslut överprövat. Bestämmelserna är
ej effektiva om överprövning av tilldelningsbeslut omöjliggörs i praktiken.

7.5.2 Skadestånd

Minsta möjliga förutsättningar för tilldömande av skadestånd har nedlagts både i
rättsmedelsdirektiven och LOU. Enligt rättsmedelsdirektiven är skadestånd det
enda rättsmedel som måste vara tillgängligt för leverantörer efter att
upphandlingskontrakt ingåtts. Enligt LOU skall upphandlande enhet som ej följt
bestämmelserna i LOU ersätta den skada som därigenom uppkommit för
leverantör.

Rättsmedelsdirektivens knapphändiga reglering av skadeståndet kan få allvarliga
konsekvenser för dess effektivitet; de anger varken några förutsättningar för
skadestånd eller riktlinjer för dess beräknande. Leverantörer som har lidit eller
riskerar att lida skada kan dra sig för att inleda en process när dess ekonomiska
utgång är så pass osäker. Situationen förvärras av svårigheterna att fastställa den
skada som kränkta leverantörer lidit. Skadeståndets enhetliga effekt uteblir om de
enskilda medlemsstaterna tillämpar olika förutsättningar för och beräknande av
skadestånd. Rättsmedelsdirektivens skadeståndsbestämmelser, såsom de antagits
av rådet, bortser helt från skadeståndets incitament- och sanktionsaspekter.

En effektivitetshöjande faktor som berör leverantörer som söker ersättning för
enbart anbudskostnader vid upphandling inom försörjningssektorerna är att de, i
förhållande till leverantörer som söker ersättning för förlorad handelsvinst,
omfattas av lägre beviskrav; det är tillräckligt om de kan visa att de hade en
realistisk möjlighat att erhålla kontraktet, och att upphandlande enhets
överträdelse minskat denna möjlighet. Bestämmelsen utgör en klar förbättring i
förhållande till beviskraven som ställs på leverantör i motsvarande situation, men
vid upphandling inom den klassiska sektorn, i det tidigare antagna
rättsmedelsdirektivet, rättsmedelsdirektiv I. För att få ersättning för
anbudskostnaderna måste sådan leverantör visa att han skulle ha tilldelats
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kontraktet. För leverantörer inom försörjningssektorerna balanserar det sänkta
beviskravet skadeståndets incitamentfunktion med behovet att skydda det
offentliga intresset. Regleringen kan sägas vara effektiv eftersom den sannolikt
bidrar till att de upphandlande enheterna följer upphandlingsbestämmelserna i
större utsträckning. Motsvarande sänkt beviskrav gäller ej, och detta av
oförklarliga skäl, för leverantörer som söker ersättning för anbudskostnader vid
upphandling inom den klassiska sektorn. Regleringen som rör dessa leverantörers
skadeståndsmöjlighet är således ej effektiv.

De minimala förutsättningarna för skadestånd som implementerats i LOU blir
effektiva tack vare HD:s rättspraxis. Enligt HD skall anbudsgivare som har rätt
tillskadestånd försättas i samma läge som om anbudsförfarandet fullgjorts på ett
riktigt sätt. Ersättning utgår enligt det positiva kontraktsintresset, vilket innebär att
anbudsgivaren är berättigad till ersättning för förlorad handelsvinst. Vidare har HD
valt att utöka den av Sverige implementerade bestämmelsen om sänkt beviskrav
för leverantörer inom försörjningssektorerna som söker ersättning för
anbudskostnaderna, till att även omfatta leverantörer i motsvarande situation inom
den klassiska sektorn. Således kan numera ersättning enligt det negativa
kontraktsintresset tilldelas en leverantör utifrån ett sänkt beviskrav, oberoende av
vilken sektor han upphandlat i . Regleringen om skadeståndets beräkning och
förutsättningar i svensk rätt kan utifrån ovanstående sägas vara effektivt reglerad.

En faktor som kan sänka skadeståndets effektivitet är den enligt svensk lag
förhållandevis korta preskriptionstiden för väckande av talan om skadestånd i
offentlig upphandling. Preskriptionstiden har fastställts till 1 år. I övriga
medlemsstater sägs allmänna preskriptionstider gälla, vilket i Sverige skulle
motsvara en preskriptionstid på 10 år. En så pass lång preskriptionstid är
sannolikt ej önskvärd med tanke på den osäkerhet det skulle innebära för
upphandlande enheter i ett läge då den vanliga kontraktstiden för
upphandlingskontrakt ligger på 2-3 år. Det har framlagts ett förslag om en
preskriptionstid på 2 år, men ingen lagändring är i sikte.

7.5.3 Övriga synpunkter

Sverige har ej tagit vara på rättsmedelsdirektivens generösa bestämmelser om
talerätt, enligt vilka medlemsstaterna fritt kan utvidga kretsen av taleberättigade.
Med tanke på att NOU:s utredning gällande effekterna av LOU visar att inte
mindre än 40% av leverantörerna i undersökningen övervägt att ansöka om
överprövning men avstått, och att 20% övervägt att föra en skadeståndstalan men
avstått, och majoriteten av leverantörerna avstått från att ta till rättsmedlen p.g.a.
rädsla att svartlistas av de upphandlande enheterna, är en grundläggande
förutsättning för effektiva rättsmedel i LOU att också de som är rädda för
svartlistning kan få sitt ärende prövat i domstol. I det sammanhanget borde frågan
om talerätt för tillsynsmyndigheten och branschorganisationerna tas på största
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allvar. Ett gott tecken är att regeringen vill utreda frågan grundligt, ett mindre gott
tecken är att utredningen dröjer.

Det faktum att leverantörer kan vända sig till kommissionen, övervakaren av
medlemsstaternas tillämpning av gemenskapsrätten, och vet att deras ärende har
möjlighet att prövas av EG-domstolen, innebär sannolikt en trygghet för
leverantörerna. Det som påverkar dessa förfarandens effektivitet i negativ riktning
är att de riskerar att bli långdragna, medan den avgörande faktorn för effektiva
rättsmedel i upphandlingssammanhang är just skyndsamheten i
prövningsförfarandet.
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