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Summary 

The purpose of the regulation of public procurement in Community law is to 

maintain competition and free movement in the internal market within the 

European Union. To achieve this purpose it is a fundamental requirement of 

procurement legislation that public contracts must be subject to competition 

through prior publication of a contract notice. Nevertheless, contracting 

authorities are, under certain conditions, able to waive the prior contract 

notice and directly award contracts in situations where there is extreme 

urgency to meet the public's need for essential functions. The legal 

requirements of the area have long been unclear since the conditions for 

exemption from the requirement of prior contract notice must be decided 

based on the circumstances of each case. A lack of guidance in the legal 

sources leads to significant difficulties for contracting authorities to 

determine in advance whether any of the exemptions can be applied to an 

emergency procurement in the individual case. At a misjudgement of the 

exception rules applicable there is a risk that the award of the contract 

constitutes an illegal direct award. 

 

An illegal direct award is one of the most serious violations of procurement 

law as well as the Treaties for the protection of the internal market. To 

counter such violations public law sanctions have been imposed on 

procurement, which allows the court to consider the illegal award 

ineffective and to impose on contracting authorities to pay fines for breaches 

of the legislation. To ensure that the consequences of the sanctions are 

proportionate exemptions from the sanction of ineffectiveness have been 

inserted in the provisions, that makes it possible for the court, in exceptional 

cases, to allow illegally awarded contracts to remain with regard to 

overriding reasons relating to the public interest. 

 

This study indicates that there is a need for clarification of the circumstances 

that may be considered covered by the concept, overriding reasons relating 

to the public interest, in the field of public procurement. The concept has 
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proven to be of principal importance both in the assessment of whether a 

direct award should be deemed illegal, and therefore deemed ineffective, as 

well as in assessing whether an illegally awarded contract shall be allowed 

to remain. Despite the lack of legal certainty the Swedish administrative 

courts apply a relatively strict approach to its scope and meaning. In the 

light of the concept's interpretation and application in other areas of 

Community law, there should be room for a more flexible interpretation 

within national law. 

 

Despite the current restrictive approach to exceptions, there are situations in 

which actions, which by their nature constitute serious violations of the law, 

may nevertheless be allowed on the basis that the consequences would 

otherwise be unreasonable. When a contracting authority, in its efforts to 

meet the needs of important social functions, have incorrectly applied the 

exemption rules, there is scope within current law to allow the ineffective 

contract to remain, whilst omitting to impose fines on the contracting 

authority, under the premise that the illegal award has caused no significant 

damage to the legislations main interest of protection. In the context of this 

study proposals are presented on how the scope for exemptions provided 

under current law can be used in a more effective manner while awaiting  

clarification from the legislator or through a ruling from the highest court. In 

addition, the need for some changes in the design of the current regulatory 

activities and sanctions are discussed. 
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Sammanfattning 

Syftet med regleringen av offentlig upphandling inom unionsrätten är att 

upprätthålla konkurrens och fri rörlighet på den inre marknaden inom 

Europeiska unionen. För att uppnå detta syfte finns ett grundläggande krav i 

upphandlingslagstiftningen på att offentliga kontrakt ska konkurrensutsättas 

genom annonsering. Trots det kan upphandlande myndigheter under vissa 

givna förutsättningar frångå kravet på annonsering i situationer då det råder 

synnerlig brådska att tillgodose allmänhetens behov av viktiga 

samhällsfunktioner. Rättsläget på området har länge varit oklart då 

förutsättningarna för undantag från annonseringskravet måste avgöras 

utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Bristen på vägledning i 

rättskällorna leder till stora svårigheter för den upphandlande myndigheten 

att på förhand avgöra om någon av undantagsbestämmelserna kan tillämpas 

vid en brådskande upphandling i det enskilda fallet. Vid en felbedömning av 

undantagsreglernas tillämplighet finns en risk att tilldelningen av avtalet 

anses utgöra en otillåten direktupphandling. 

 

Otillåtna direktupphandlingar utgör en av de allvarligaste överträdelserna av 

såväl upphandlingsrättens som fördragens bestämmelser till skydd för den 

inre marknaden. För att motverka sådana överträdelser har offentligrättsliga 

sanktioner införts på upphandlingsområdet som gör det möjligt för domstol 

att ogiltigförklara otillåtna avtal samt att ålägga upphandlande myndigheter 

att betala upphandlingsskadeavgift vid överträdelser av lagstiftningen. För 

att säkerställa att följderna av sanktionerna blir proportionerliga har en 

ventil införts i bestämmelserna som gör det möjligt för domstol att i 

undantagsfall låta ett otillåtet avtal bestå om det föreligger tvingande hänsyn 

till ett allmänintresse. 

 

Utredningen visar att det finns ett stort behov av ett klargörande av vilka 

omständigheter som kan anses omfattas av begreppet, tvingande hänsyn till 

ett allmänintresse, på upphandlingsområdet. Begreppet har visat sig vara av 

central betydelse såväl vid bedömning av om ett avtal ska anses vara 
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otillåtet som i bedömningen av om ett otillåtet avtal ska bestå. Trots det 

oklara rättsläget intar de svenska förvaltningsdomstolarna en relativt strikt 

hållning till begreppets innebörd och omfattning. Mot bakgrund av 

begreppets tolkning och tillämpning på andra områden inom unionsrätten 

torde det finnas utrymme för en mer flexibel tolkning även i den nationella 

rätten.  

 

Trots den nuvarande restriktiva inställningen till undantag finns det 

situationer då åtgärder som till sin art utgör allvarliga överträdelser av 

lagstiftningen ändå kan tillåtas med hänvisning till att konsekvenserna 

annars skulle bli orimliga. När en upphandlande myndighet, i sin strävan att 

uppfylla ett behov av viktiga samhällsfunktioner, felaktigt tillämpat 

undantagsreglerna. Finns det, under förutsättningen att avtalet inte orsakat 

någon betydande skada på lagens huvudsakliga skyddsintresse, utrymme i 

gällande rätt att låta avtalet bestå samt att underlåta att döma ut 

upphandlingsskadeavgift. Inom ramen för arbetet presenteras förslag på hur 

det utrymme som ges inom gällande rätt kan utnyttjas på ett mer 

ändamålsenligt sätt i väntan på klargöranden från lagstiftaren eller 

avgörande från högsta instans. Därutöver diskuteras behovet av vissa 

förändringar i utformningen av nuvarande tillsynsverksamhet och 

sanktionssystem.  
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Förord 

Vid forskning enligt den rättsdogmatiska metoden krävs en allmän 

vetenskaplig inställning som går ut på att aldrig sluta fråga "varför?" 

förrän man för tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre.
1
 

 

För egen del är fallet alltid det senare. Jag ser därför fram emot att nu ta en 

paus från det ständiga ifrågasättandet, åtminstone för en stund, och upptäcka 

juridiken ur nya perspektiv. 

 

Det finns några personer som förtjänar ett extra stort tack i detta 

sammanhang: 

 

Min handledare och självutnämnda barnmorska Henrik. Tack för att du 

funnits tillhands med goda råd och ett stort lugn när denna uppsats kom till 

världen. Du vet alltid vad stunden kräver! 

 

Mina musketörer Johanna och Christian. Ni har stått för ovärderligt stöd, 

uppmuntran och mycket gott sällskap. Nu har vi kämpat sida vid sida ända 

hit, segern är snar vår! 

 

Till mina föräldrar Agneta och Bo. Tack för all hjälp, allt stöd och 

hundratals barnvaktstimmar. Er tilltro till min förmåga är som starkast i de 

stunder jag tvivlar, det har alltid skänkt mig styrka och mod. 

 

Slutligen, Denis, Axel och Agnes, tack för att ni stått ut med en mamma och 

fru som så ofta haft tankarna på annat håll. Det är ni som gör allt hårt arbete 

värt det, varje dag. 

 

Elin Sönnerdahl 

Lund, 4 januari 2017 

                                                 
1
 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s.8 
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Förkortningar 

Dnr.  Diarienummer 

EU  Europeiska unionen 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

EUF  Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

Kommissionen Europeiska kommissionen 

LOU  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

LUF  Lag (2007:1092) om offentlig upphandling inom 

  områdena vatten, energi, transport och posttjänster 

PM  Promemoria 

Prop.  Proposition till Riksdagen 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 

TfR  Tidskrift for Rettsvitenskap 
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1 Bakgrund  

1.1 Inledning 

Det grundläggande syftet med regelverket som omger offentlig upphandling 

är att upprätthålla konkurrens och fri rörlighet för varor och tjänster på den 

inre marknaden. För att syftet ska uppnås måste upphandlande myndigheter 

vid all offentlig upphandling iaktta detaljerade förfaranderegler och ett antal 

grundläggande principer. I upphandlingsdirektivet betonas särskilt vikten av 

principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering.
2
 För att 

tillgodose principen om öppenhet bygger upphandlingsförfarandet på att 

upphandlingar som huvudregel ska annonseras. Likabehandling och icke-

diskriminering säkerställs genom att, potentiella leverantörer får möjlighet 

att ta del av annonsen samt att tillräcklig tid avsätts för att de leverantörer 

som vill delta i upphandlingen ska få möjlighet att lämna anbud. 

 

Ett viktigt uppdrag för upphandlande myndigheter är att säkerställa 

allmänhetens behov av viktiga samhällsfunktioner. I de flesta fall är det fullt 

möjligt inom ramen för de förfaranderegler och principer som stadgas i 

upphandlingslagstiftningen. Det finns dock situationer då ett behov som ska 

tillgodoses av upphandlande myndighet är så brådskande att det på grund av 

tidsbrist inte är möjligt upprätthålla dessa grundläggande krav. I sådana 

undantagsfall uppstår en konflikt mellan att inom rimlig tid tillgodose ett 

behov hos allmänheten och att samtidigt tillgodose behovet av att 

upphandlingen sker i enlighet med upphandlingsrättens grundläggande 

principer. För sådana situationer finns särskilda undantag stadgade i 

upphandlingslagstiftningen. Undantagsbestämmelserna ger upphandlande 

myndighet en möjlighet att under givna förutsättningar frångå kraven på 

annonsering och iakttagande av tidsfrister som är ämnade att genomföra de 

upphandlingsrättsliga principerna. I de fall då de givna förutsättningarna är 

uppfyllda kan alltså avsteg från dessa principer anses berättigade med 

                                                 
2
 Beaktandesats 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
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hänsyn till allmänhetens behov av att i brådskande fall få tillgång till viktiga 

samhällsfunktioner.  

  

Om en upphandlande myndighet har tillämpat undantag från annonsering 

utan att förutsättningarna  har varit uppfyllda utgör kontraktstilldelningen en 

otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar anses utgöra en 

av de allvarligaste överträdelserna av unionsrätten på upphandlingsområdet.  

De anses medföra allvarliga konsekvenser för konkurrensen och den fria 

rörligheten på den inre marknaden. Mot bakgrund av denna syn på otillåtna 

direktupphandlingar har offentligrättsliga sanktioner införts för att motverka 

överträdelser.  

 

För upphandlande myndigheter innebär det att en felaktig bedömning av 

undantagsreglernas tillämplighet kan föranleda att staten ingriper med 

offentligrättsliga sanktioner i form av ogiltigförklaring av det tilldelade 

kontraktet samt att upphandlande myndighet åläggs att betala en 

upphandlingsskadeavgift. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån det inom EU-rätten finns 

utrymme för upphandlande myndigheter att i brådskande situationer 

säkerställa behov av viktiga samhällsfunktioner och vad som händer i de fall 

det endast kan uppnås genom en överträdelse av det lagstadgade 

upphandlingsförfarandet. 

 

Även om otillåtna direktupphandlingar anses utgöra en av de allvarligaste 

överträdelserna av upphandlingslagstiftningen kan det ifrågasättas om det är 

rimligt att staten går in och sanktionerar upphandlande myndigheters strävan 

att säkerställa behov av viktiga samhällsfunktioner hos allmänheten. Det 

föreligger rimligtvis situationer då otillåtna direktupphandlade avtal som 
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föranletts av synnerlig brådska bör tillåtas att bestå, utan någon 

offentligrättslig sanktion gentemot de upphandlande myndigheten.  

 

Det är nu sex år sedan de offentligrättsliga sanktionerna för att motverka 

otillåtna direktupphandlingar skärptes. Mot bakgrund av rättsutvecklingen 

på området avser jag undersöka om det finns behov av förändringar i det 

nuvarande sanktionssystemet för att i högre grad ge utrymme för en mer 

ändamålsenlig tillämpning av sanktionsbestämmelserna i förhållande till 

situationer då en målkonflikt uppstår mellan bestämmelsernas huvudsakliga 

skyddsintresse och andra berättigade skyddsintressen. I detta fall ett 

berättigat intresse av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner trots att det 

utgör en överträdelse av lagstiftning som är avsedd att skydda leverantörer 

och upprätthålla sund konkurrens på den inre marknaden. 

 

I den följande framställningen ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

I vilken utsträckning är det möjligt för upphandlande myndigheter att 

uppfylla viktiga samhällsåtaganden, då det på grund av synnerlig brådska 

inte är möjligt att följa lagens ordinarie upphandlingsförfaranden?  

 

Kan det uppstå situationer då ett, för allmänheten, nödvändigt behov inte 

kan uppfyllas på grund av att upphandlande myndighet felaktigt åberopat 

undantaget för synnerlig brådska? 

 

Ska otillåtna direktupphandlingar som har sin grund i synnerlig brådska 

alltid leda till någon form av offentligrättsliga sanktioner? 

 

1.3 Metod 

Följande framställning tar sin utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden. 

Metoden går i huvudsak ut på att med rättskälleläran som utgångspunkt 

fastställa, tolka och systematisera gällande rätt.
3
 Vid tillämpning av den 

                                                 
3
 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005 s.649. 
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rättsdogmatiska metoden kan rätten betraktas som ett enhetligt system av 

huvudregler och undantag.
4
 Utifrån rättskällorna har först de relevanta 

huvudreglerna vid upphandling på grund av synnerlig brådska fastställts, 

därefter följer en redogörelse för de undantag som kan aktualiseras inom 

ramen för gällande rätt. För att besvara frågeställningarna har det varit 

nödvändigt att, utöver att fastställa och systematisera gällande rätt, 

genomföra en kritisk granskning av gällande rätt samt väga effekterna av 

olika lösningar mot varandra. I analysdelen framförs mot bakgrund av detta 

såväl resonemang kring den gällande rätten som den är, de lege lata, som 

förslag på hur rätten borde vara, de lege ferenda. I detta avseende bör 

metoden kanske snarare betecknas som rättsanalytisk.
5
  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag tillämpat en teleologisk tolkning av 

gällande rätt som tar sikte på rättsreglernas ändamål. Metoden är särskilt 

användbar vid tolkning av de rättskällor på området som har sitt ursprung i 

unionslagstiftning. Såväl i medlemstaternas implementering av rättsakter för 

att ge unionslagstiftningen effektivt genomslag i den nationella rätten, som i 

EU-domstolens avgöranden är det rättsaktens ändamål som ska vara 

styrande.
6
  

 

I dagsläget regleras offentlig upphandling av varor och tjänster i direktiv 

2014/24/EU som när det antogs 2014 ersatte det tidigare direktivet 

2004/18/EG.
7
 För Sveriges del har implementeringsprocessen dock dragit ut 

på tiden. Den nya lagen (2016:1145) om offentlig upphandling träder i kraft 

1 januari 2017 och kommer alltså vid färdigställandet av denna uppsats att 

vara gällande rätt.  På grund av den försenade implementeringsprocessen 

var det länge osäkert när den nya lagen skulle komma att träda ikraft. 

                                                 
4
 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s.249.  

5
 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR, 2005, s.648f. 

6
 Korling & Zamboni (red.), Reichel, Juridisk metodlära, s.125 f. s. 114 samt s.122. 

7
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
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Utredningen utgår därför i de deskriptiva delarna från den lagstiftning som 

under hösten utgjort gällande rätt. Då analys och slutsatser till huvudsaklig 

del har ett framåtblickande perspektiv har, vid tolkning av lagstiftningen, 

störst vikt fästs vid den reglering som kommer att utgöra gällande rätt 

framöver.  

1.4 Material 

Traditionellt utgörs rättskälleläran av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten 

och rättsdogmatisk litteratur, i nämnd ordning.
8
 Då lagstiftningen som 

reglerar ämnet för uppsatsen har sin grund i unionsrätten utökas 

rättskälleläran till att omfatta även de unionsrättsliga rättskällorna. Primärt 

måste fördragen
9
 beaktas då bestämmelserna utgör grunden för sekundär 

lagstiftning som har sitt ursprung i EU-samarbetet. På upphandlingsområdet 

utgörs sådan sekundär lagstiftning främst av direktiv som implementerats i 

den nationella lagstiftningen. EU-rätten är till större del än den svenska 

rätten en domarskapad rätt och dess tolkning och tillämpning bestäms ytterst 

genom domslut från den Europeiska unionens domstol.
10

 Senare tillkommen 

praxis från EU-domstolen kan på så sätt vara av avgörande betydelse vid 

tolkning av direktivens bestämmelser. Även den nationella rätten bör tolkas 

mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden.
11

 Inom EU-rätten finns, 

vidare, ett antal allmänna rättsprinciper av konstitutionell karaktär som vid 

sidan av EU-domstolens praxis fyller ut fördragens bestämmelser vid 

tolkning.
12

  

 

Vid teleologisk tolkning samt vid sådana skälighets- och 

proportionalitetsbedömningar, som är centrala för uppsatsens ämne, är det 

av avgörande betydelse att utöver gällande rätt identifiera lagstiftningens 

huvudsakliga syfte samt andra, av lag, skyddade intressen. För fördjupad 

                                                 
8
 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s.8.  

9
 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) samt Fördraget om Europeiska 

unionen ( EUF) som trädde ikraft i sin nuvarande form genom Lissabonfördraget 2009.  
10

 Art.19 FEUF. 
11

 Jfr. RÅ2005 ref.62 samt RÅ2001 ref. 18 om rättsmedelsdirektivets tolkning till följd av 

EU-domstolens avgörande i mål C-92/00 Hospital Ingenieure.  
12

 Korling & Zamboni (red.), Reichel ,Juridisk metodlära, s.125 f. 
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insikt i det bakomliggande syftet med lagstiftningen har framförallt 

förarbeten samt beaktandeskäl till direktiven studerats.
13

 

 

Om materialet i övrigt kan nämnas att det inte finns något vägledande 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen vad rör tillämpningen av 

undantagen för upphandling vid synnerlig brådska. De få domar som finns 

att tillgå från högsta instans tar endast sikte på upphandlingsskadeavgiften 

vid överträdelser av lagstiftningen. I brist på avgöranden från högsta instans 

har underlaget istället bestått av en mängd avgöranden från 

underinstanserna. Frågan om en upphandling utan annonsering ska anses 

vara otillåten avgörs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. 

Underinstansernas avgöranden kan därmed i princip inte tillmätas något 

prejudicerande värde. Detta material har istället studerats ur ett kvantitativt 

perspektiv för att utröna samband och mönster kring domstolarnas tolkning 

av rekvisiten i lagstiftningen. 

 

Doktrin i form av lagkommentarer, artiklar och litteratur har varit till stor 

hjälp i arbetet. Framförallt i arbetet med att identifiera, för ämnet, relevanta 

rättsavgöranden. Här kan särskilt nämnas lagkommentarerna av Rosén 

Andersson m.fl. samt Asplund m.fl. Litteratur och forskning är generellt sett 

knapphändig på området som rör otillåtna direktupphandlingar. Andrea 

Sundstrands avhandling kring primärrättens reglering av offentliga kontrakt 

utgör dock en utförlig redogörelse för unionsrättens betydelse på området.
14

  

 

Utöver de rättskällor som pekas ut av rättskälleläran har andra källor 

använts för att sätta det den rättsliga frågan i en verklig kontext. För bredare 

kunskap om ämnesområdet i stort och som utfyllande källor i 

tolkningsprocessen har en mängd rapporter och yttranden från 

Konkurrensverket, avgöranden från underinstanserna samt grundläggande 

upphandlingsrättslig litteratur studerats. 

 

                                                 
13

Direktivens beaktandesatser som tolkningsdata i brist på förarbeten (Asplund m.fl. s.13).  
14

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga 

kontrakt, 2012. 
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1.5 Avgränsningar 

Avvägningarna i avgränsningsfrågan har bitvis varit svåra. För att ge 

tillräckligt utrymme för en djupare utredning och analys kring uppsatsens 

frågeställningar har det dock varit motiverat att avgränsa framställningens 

omfång i följande avseenden:  

 

Läsaren förutsätts ha en  god grundläggande kännedom om såväl 

upphandlingslagstiftningen som unionslagstiftningen på upphandlings- och 

konkurrensområdet. Särskilt vad gäller lösningsmodeller för bedömning av 

målkonflikter som kan uppkomma då konkurrensbegränsningar och andra 

handelshindrande åtgärder på den inre marknaden kolliderar med 

lagstiftningens huvudsakliga skyddsintresse. 

 

Mest material på området som omfattas av ämnet för denna uppsats finns i 

och kring de regelverk som styr offentlig upphandling av varor och tjänster, 

därmed begränsas utredningen till denna del av upphandlingslagstiftningen.  

 

Vad gäller sanktionerna vid otillåten direktupphandling är det de 

offentligrättsliga sanktionerna, som utgörs av ogiltigförklaring av ingångna 

avtal samt upphandlingsskadeavgift, som är av störst relevans för 

utredningen. Frågan om berörda leverantörers rätt till skadestånd utreds mot 

bakgrund av detta inte inom ramen för denna framställning. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. Inledningen utgör första kapitlet. 

 

I andra kapitlet tas begreppet otillåten direktupphandling upp tillsammans 

med en översiktlig genomgång av den unionslagstiftning och de 

upphandlingsrättsliga principer som styr kravet på offentliggörande och dess 

undantag.  
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Det tredje kapitlet utgörs av en redogörelse för undantagsbestämmelsernas 

tolkning och tillämpning utifrån såväl unionsrättslig som nationell 

lagstiftning och praxis. 

 

Fjärde kapitlet tar sikte på följderna vid inkorrekt tillämpning av regelverket 

och de offentligrättsliga sanktioner som kan aktualiseras vid överträdelser. 

Fokus ligger på tillämpningen av ogiltighetssanktionen och möjligheten att 

låta ogiltigförklarade avtal bestå med hänvisning till tvingande hänsyn till 

ett allmänintresse. 

 

I det femte kapitlet tar framställningen sikte på följderna av att ett ogiltigt 

avtal har tillåtits att bestå och den offentligrättsliga sanktionen i form av 

upphandlingsavgift som aktualiseras i dessa fall. Kapitlet belyser även 

Konkurrensverkets befogenhet och roll som tillsynsmyndighet samt 

upphandlingsskadeavgiftens funktion och syfte.  

 

I det sjätte och avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna genom en 

analys mot bakgrund av underlaget i uppsatsen.  
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2 Utgångspunkter i lagstiftningen  

2.1 Otillåten direktupphandling 

I lagstiftningen finns ingen legaldefinition av begreppet otillåten 

direktupphandling. Utifrån ordalydelsen antyder begreppet en koppling till 

direktupphandling, som är ett tillåtet upphandlingsförfarande inom ramen 

för den nationella upphandlingslagstiftningen.
15

 Det finns dock ingen 

omedelbar koppling mellan begreppen. Otillåtna direktupphandlingar utgörs 

inte enbart av överträdelser som har samband med direktupphandling enligt 

den nationella lagstiftningen. Istället omfattar begreppet samtliga 

kontraktstilldelningar som kommit till stånd genom en överträdelse av 

annonseringskravet.
16

 Avgörande för om en tilldelning ska anses otillåten 

ska enligt förarbetena vara om tilldelningen, i strid med lagstiftningen, skett 

utan föregående offentliggörande av upphandlingen.
17

 

 

Otillåtna direktupphandlingar utgör ett allvarligt problem inom unionsrätten 

då avsteg från kravet på offentliggörande strider mot det mest 

grundläggande syftet med dagens EU-samarbete, nämligen att skapa och 

upprätthålla en gemensam inre marknad.
18

  

 

Behovet av effektiva sanktioner för att komma till rätta med otillåtna 

direktupphandlingar var ett av de huvudsakliga skälen som låg till grund för  

ändringsdirektivet till rättsmedelsdirektivet
19

 som antogs 15 november 

2007. Till följd av rättsmedelsdirektivets implementering i 

upphandlingslagstiftningen kan avtal som ingåtts genom en otillåten 

direktupphandling, på ansökan av en leverantör, ogiltigförklaras i domstol. 

Därutöver kan den upphandlande myndighet som gjort sig skyldig till en 

                                                 
15

 15 Kap. 3§ LOU. 
16

 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s.531. 
17

 Prop. 2009/10:180 s.188. 
18

 Art.3 p.3 EUF. 
19

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 

89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig 

upphandling. 
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otillåten direktilldelning åläggas att betala upphandlingsskadeavgift. 

Dessutom kan leverantörer som inte fått möjlighet att lämna anbud i 

upphandlingen och som anser sig ha lidit skada på grund av detta rikta 

skadeståndsanspråk mot den upphandlande myndigheten.  

2.2 Kravet på offentliggörande genom 

annonsering  

2.2.1 Den bakomliggande lagstiftningen 

Fördraget om Europeiska unionen (EUF)
20

 stadgar att syftet med dagens 

EU-samarbete är att skapa och upprätthålla en gemensam inre marknad.
21

 

Grunden till den gemensamma upphandlingslagstiftningen är Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt
 
(FEUF)

22
 som tillsammans med EU- 

fördraget utgör basen för EU-samarbetet. Offentlig upphandling regleras 

inte uttryckligen i fördragen, men omfattas av regleringen kring de 

grundläggande friheterna. Framförallt är det principerna om fri rörlighet för 

varor, frihet att tillhandahålla tjänster samt etableringsfriheten som 

upphandlingsrätten grundar sig på.
23

 Lojalitetsplikten som följer av 

fördragen innebär att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa 

att de skyldigheter som följer av fördragen uppfylls.
24

 Undantag från 

fördragens bestämmelser kan endast i undantagsfall accepteras. Det gäller 

framförallt situationer då principerna kolliderar med ett tvingande hänsyn av 

allmänintresse. Förfarandet i sådana undantagsfall måste dessutom vara 

förenliga med proportionalitetsprincipen.
25

 

 

Inom unionsrätten regleras offentlig upphandling genom ett antal direktiv 

som medlemsstaterna har förbundit sig att införliva och tillämpa. Direktiven 

                                                 
20

 Fördraget om Europeiska unionen som trädde ikraft i sin nuvarande form genom 

Lissabonfördraget 2009, (Härefter EUF). 
21

 Art.3 p.3  EUF. 
22

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som trädde ikraft i sin nuvarande form 

genom Lissabonfördraget 2009, (Härefter FEUF). 
23

 Fri rörlighet för varor art. 34 FEUF, frihet att tillhandahålla tjänster art. 56 FEUF, och 

etableringsfriheten art. 49 FEUF. 
24

 Art. 4.3 EUF. 
25

 Sundstrand, s.151ff, C-212/11 Jyske Bank Gibraltar Ltd, C-6/05 Medipak (p.60). 



 17 

anger ett resultat som ska uppnås inom en viss angiven tid, men överlämnar 

åt varje medlemsstat att anpassa genomförandet av direktivens 

bestämmelser i den nationella lagstiftningen, så att det överensstämmer med 

det nationella rättssystemets särdrag.
26

 

 

Offentlig upphandling av varor och tjänster regleras i 

upphandlingsdirektivet 2014/24/EU som när det antogs 2014 ersatte det 

tidigare direktivet 2004/18/EG.
27

 Tidsfristen för genomförandet löpte ut 18 

april 2016 vilket innebär att direktivet vid tidpunkten för denna 

framställning ska vara implementerat i medlemsstaternas nationella 

lagstiftning. För Sveriges del har implementeringsprocessen dock dragit ut 

på tiden. Den nya lagen (2016:1145) om offentlig upphandling träder i kraft 

1 januari 2017.  

 

Direktivens bestämmelser syftar till att förverkliga fördragens syfte om en 

gemensam inre marknad genom att motverka hinder för den fria rörligheten 

och skydda leverantörer som vill erbjuda sina varor och tjänster till 

upphandlande myndigheter i andra medlemsstater.
28

 

2.2.2 De upphandlingsrättsliga principerna 

Enligt EU-domstolens praxis är syftet med upphandlingsregleringen att 

undanröja hinder för den fria rörligheten samt att öppna upp för sund 

konkurrens i alla medlemsstater.
29

 Vidare har domstolen uttalat att det ligger 

i såväl unionsrättens som nationella upphandlande myndigheters intresse att 

öppna upp för största möjliga konkurrens inom offentlig upphandling för att 

tillse att upphandlande myndigheter ges fler valmöjligheter såväl vad gäller 

                                                 
26

 Art. 288 FEUF. 
27

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
28

 C-380/98 University of Cambridge. 
29

 C-26/03 Stadt Halle (p.44), C-458/03 Parking Brixen (p.48). 
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anpassning efter myndighetens behov som ekonomiskt mer fördelaktiga 

anbud.
30

  

 

För att säkerställa att dessa syften uppnås har ett antal grundläggande 

upphandlingsrättsliga principer utvecklats inom EU-rätten. Principerna om 

likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och 

ömsesidigt erkännande som är av störst betydelse och finns sedan 2004 

intagna i skälen till upphandlingsdirektivet.
31

 De upphandlingsrättsliga 

principerna har implementerats i den svenska lagstiftningen, lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (härefter LOU), där de kommer till 

uttryck i 1 kap. 9 §. Även upphandlingar som faller utanför direktivens 

tillämpningsområde omfattas, då lagstiftaren gjort principerna tillämpliga 

även i den nationella upphandlingsrätten.
32

  

 

Det gemensamma draget för principerna är att de ska verka för att 

upphandlingsförfarandet sker på ett öppet och likvärdigt sätt och på så vis 

motverka diskriminering eller att ovidkommande hänsyn tas vid tilldelning 

av offentliga kontrakt. Dessa allmänna rättsprinciper kompletterar fördragets 

bestämmelser för skydd av de grundläggande friheterna och den inre 

marknaden.
33

Utgångspunkten är att leverantörer ska skyddas genom att 

principernas tillämpning förhindrar upphandlande myndigheter att ta andra 

hänsyn än rent ekonomiska.
34

  

 

2.2.3 Annonsering av upphandlingar 

Bestämmelserna om offentliggörande genom annonsering i 

upphandlingslagstiftningen kan ses som en praktisk tillämpning av 

principen om öppenhet.
35

 Syftet är enligt EU-domstolen att 

offentliggörandet av offentliga kontrakt ska öppna upp marknaden och 

                                                 
30

 C-305/08 Conisma, Asplund m.fl. s.20. 
31

 Beaktandesats 2, Direktiv 2004/18/EG numera Beaktandesats 1, Direktiv 2014/24/EU. 
32

 15 kap. 2 § LOU. 
33

 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s.42. 
34

 C-380/98 University of Cambridge (p.16-17), C-360/96 BFI holdnings (p.41-43). 
35

 Pedersen, Upphandlingens grunder, s.75. 



 19 

säkerställa konkurrens, då leverantörer i samtliga medlemsstater får 

möjlighet att lämna anbud vid upphandling av offentliga kontrakt. 

Därutöver fyller offentliggörande genom annonsering en kontrollfunktion 

som säkerställer att direktivens bestämmelser efterlevs och att upphandlande 

myndigheter inte tar ovidkommande hänsyn i upphandlingssammanhang.
36

   

 

Eftersom upphandling är ett komplext och vidsträckt område ger lagen 

upphandlande myndigheter möjlighet att välja mellan ett antal olika 

förfaranden. De gemensamma dragen är att det som huvudregel krävs 

annonsering samt att alla leverantörer som vill ska ges möjlighet att ansöka 

om att lämna anbud eller lämna anbud.
37

 

 

Utifrån upphandlingslagstiftningens ramar väljs upphandlingsförfarandet 

med hänsyn till upphandlingens art och omfattning samt konkurrenshänsyn. 

Redan vid val av förfarande bör upphandlande myndighet särskilt fästa vikt 

vid konkurrensaspekten. Utgångspunkten bör, som huvudregel, vara att 

genom ett offentliggörande söka uppnå största möjliga konkurrens för att 

säkerställa att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna 

upprätthålls. Med det sagt kan det finnas fall då det är befogat att begränsa 

antalet anbudsgivare med hänsyn till upphandlande myndighets behov av ett 

snabbt förfarande, upphandlingens omfattning eller den aktuella marknadens 

förutsättningar.
38

  

 

På det direktivsstyrda området återfinns förfarandereglerna vid annonsering 

i 7 kap. LOU. Regleringen är lagtekniskt uppbyggt så att alla upphandlingar 

som inte uttryckligen undantas från annonseringskravet ska annonseras. 

Huvudregeln framgår av 7 kap. 1 § LOU. Gemensamt för annonserade 

förfaranden är, utöver kravet på offentliggörande, att vissa angivna 

tidsfrister måste iakttas i samband med inhämtning av anbud. Tidsfristerna 

framgår av 8 kap. LOU och är avsedda att ge leverantörer möjlighet att delta 

i upphandlingen på lika villkor.  Tidsfristerna varierar något beroende på 

                                                 
36

 C-324/98 Telaustria och Telefonadress (p.62), C-231/03 Coname (p. 21). 
37

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling och andra rättsmedel, s.20. 
38

 Norman, de Jounge, Offentlig upphandling En handbok, s. 4:2. 
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vilket förfarande som valts och på vilket sätt upphandlingen offentliggjorts 

men är normalt mellan 30 och 52 dagar. 

 

För situationer då det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa 

ordinarie tidsfrister kan tiden för inhämtning av anbud kortas till antingen 

minst 10 eller minst 15 dagar.
39

   

 

Den nationella regleringen av kravet på annonsering återfinns i 15 kap. 

LOU. Dessa bestämmelser har en motsatt lagteknisk uppbyggnad på så sätt 

att annonsering ska ske endast i de fall det särskilt anges i lagen. 

Annonsering regleras i 15 kap. 4 § som anger i vilka fall och på vilket sätt 

upphandlingar ska annonseras. Avseende tidsfristen för inhämtning av 

anbud anger 15 kap. 9 § att leverantörer ska ges skälig tid att komma in med 

ansökningar, dock ej kortare tid än 10 dagar. 

 

Det finns inga generella riktlinjer att vila mot vad gäller hur lång tid en 

upphandling kan förväntas ta. Utöver tid för annonsering och inhämtande av 

anbud krävs tid för planering av upphandlingen samt kvalificering och 

utvärdering av anbud. Därutöver ska en så kallad avtalsspärr tillämpas vid 

annonserade förfaranden. Avtalsspärren är en tidsfrist på mellan 10 och 15 

dagar som iakttas mellan tilldelningsbeslut och avtalsslut för att ge övriga 

leverantörer en möjlighet att överpröva upphandlingen.
40

  Beroende på vad 

som ska upphandlas, vilket förfarande som tillämpas och vad den 

upphandlande myndigheten avser att uppnå för resultat, kan en upphandling 

enligt något av lagens ordinarie förfaranden förväntas ta allt från cirka 90 

dagar till ett eller till och med flera år.
41

  

 

                                                 
39

 8 kap. 8 § LOU. 
40

 16 Kap. 1 § LOU. 
41

 Norman, de Jounge, Offentlig upphandling En handbok, s. 4:1. 
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2.3 Undantag från annonsering vid 

synnerlig brådska 

2.3.1 Förhandlat förfarande utan annonsering 

Enligt bestämmelsen som anger huvudregeln om annonseringskravet i         

7 kap. 1 § LOU kan upphandling utan föregående annonsering tillämpas om 

någon av förutsättningarna för ett förhandlat förfarande utan annonsering i 4 

kap. 5-9 §§ är uppfyllda.  

 

På det direktivsstyrda området är undantagen som anges inom ramen för det 

fjärde kapitlet uttömmande och enligt EU-domstolen ska undantag som 

frångår de grundläggande principerna som har sin grund fördraget tolkas 

mycket restriktivt.
42

 I fall då upphandlingen riskerar att utgöra en otillåten 

direktupphandling bör undantagsbestämmelserna nyttjas med yttersta 

försiktighet, felaktig tillämpning av bestämmelserna om direkttilldelning 

anses särskilt allvarliga vilket kan leda till att den upphandlande 

myndigheten drabbas av sanktioner i ett senare skede.
43

 Bevisbördan för att 

samtliga förutsättningar för att tillämpa undantaget är uppfyllda ligger på 

upphandlande myndighet.
44

  

 

Enligt 4 kap. 5 § p. 3 LOU kan ett förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering tillämpas i fall då det råder synnerlig brådska. Bestämmelsen 

bygger på art. 31.1 c i det äldre upphandlingsdirektivet och motsvaras av 

artikel 32.2 c i, det nu gällande, upphandlingsdirektivet.
45

 Bestämmelsen 

innehåller flera kumulativa rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett 

förhandlat förfarande utan annonsering ska vara tillämpligt.  

 

                                                 
42

 C-340/02 Kommissionen mot Frankrike (p.37 & 38), C-20/01 Kommissionen mot 

Tyskland (p.58).  
43

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 

89/665/EG och 92/13/EEG.  
44

 Se bl.a. mål C394/02 Kommissionen mot Grekland, mål C385/02 Kommissionen mot 

Italien,  mål C-20/01 Kommissionen mot Tyskland samt mål C-340/02 Kommissionen mot 

Frankrike. 
45

 Direktiv 2004/18/EG respektive Direktiv 2014/24/EU. 
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Förfarandet ställer inte upp något krav på att det offentliga kontraktet måste 

konkurrensutsättas. Upphandlande myndighet kan alltså uppsöka en lämplig 

leverantör och efter förhandling sluta avtal utan iakttagande av några 

tidsfrister. Det finns dock inget som förhindrar upphandlande myndighet 

från att hämta in flera anbud eller förhandla med flera aktörer. 

 

2.3.2 Direktupphandling 

Direktupphandling definieras i 2 kap. 23 § LOU som ett förfarande utan 

krav på anbud i någon särskild form. Det finns inte heller något krav på 

konkurrensutsättning. Upphandlingsförfarandet rymmer allt från mindre 

inköp som sker över disk i butik till mer omfattande kontrakt som föregås av 

inhämtning av anbud från flera leverantörer.
46

 Upphandlingsformen får 

endast användas vid upphandling som inte styrs av direktivens regler och 

endast i de tre undantagsfall som anges i 15 kap. 3 § LOU.  

 

Det första undantaget rör upphandlingar av lågt värde. Det andra undantaget 

rör upphandlingar då det föreligger synnerliga skäl. Det tredje undantaget 

omfattar de fall då förutsättningarna för att tillämpa ett förhandlat förfarande 

utan annonsering i 4 kap. 5-9 §§ LOU är uppfyllda.  

 

I lagen definieras inte vad som kan anses utgöra synnerliga skäl men 

synnerlig brådska har ansetts vara en omständighet som kan omfattas av 

undantaget.
47

 Vad gäller tillämpning av förhandlat förfarande utan 

annonsering hänvisas till bestämmelserna i 4 kap. LOU. Förutsättningarna 

för tillämpning av undantaget motsvarar därmed de förutsättningar som 

gäller för undantagets tillämpning på det direktivsstyrda området.  

 

 

 

 

                                                 
46

 Pedersen, Upphandlingens grunder, s.63. 
47

 Prop. 2009/10:180 s.344 samt Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling 

en kommentar, s.622. 
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3 Undantagsreglernas tolkning 

och tillämpning 

3.1 Förhandlat förfarande utan 

annonsering vid synnerlig brådska 

3.1.1 Absolut nödvändigt 

Den grundläggande förutsättningen för att undantaget för förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5 § 3 p. LOU ska bli 

tillämpligt är att tilldelning av kontraktet är absolut nödvändig. Vilka 

kontraktstilldelningar som kan anses absolut nödvändiga beror på 

omständigheterna i varje enskilt fall. Rekvisitet absolut nödvändigt är direkt 

hämtat från direktivet. Utifrån ordalydelsen i bestämmelsen räcker det inte 

att själva föremålet för upphandlingen är nödvändigt för att exempelvis 

uppfylla en viktig samhällsfunktion. Även övriga omständigheter måste 

beaktas vid bedömningen. Förstärkningsordet "absolut" har ingen annan 

förankring i lagstiftningen än att det ingår i den ordagranna översättningen 

av direktivets motsvarande bestämmelse.
48

 Dess juridiska funktion har, i 

lagstiftningsprocessen inför den nya lagen, ifrågasatts av Lagrådet som 

menar att "är det nödvändigt så är det".
49

 

 

I skälen till upphandlingsdirektivet anges att bestämmelserna i direktivet 

inte är avsedda att hindra att nödvändiga åtgärder vidtas av medlemsstaterna 

för att skydda bland annat allmän ordning, moral och säkerhet samt  

människors och djurs liv och hälsa, under förutsättning att en sådan åtgärd 

står i överensstämmelse med fördraget.
50

 Huruvida sådana nationella 

skyddsåtgärder kan anses förenliga med fördraget får avgöras av domstolen 

i det enskilda fallet. Exempelvis har EU-domstolen i mål C-221/12 

                                                 
48

 Art. 32.2 c Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 

om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
49
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Belgacom uttalat att sådan indirekt diskriminering på grund av nationalitet 

som i princip är förbjudet enligt art. 49 i FEUF kan vara tillåten med stöd i 

andra bestämmelser i fördraget eller motiverat av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse, vid tilldelning av kontrakt utan förgående annonsering. 

Dock ansågs avtalets omfattning gå utöver vad som varit nödvändigt för att 

uppfylla skyddsbehovet varpå domstolen ansåg att skälen inte utgjorde 

tvingande hänsyn i det enskilda fallet.
51

 I ett tidigare avgörande uttalade 

domstolen att indirekt diskriminering i vissa fall kan vara motiverad om det 

föreligger sakliga skäl.
52

 I målet Belgacom passade domstolen på att 

förtydliga att begreppet sakliga skäl ska likställas med tvingande hänsyn till 

allmänintresset.
53

 Mot bakgrund av EU-domstolens ställningstaganden i de 

nyss nämnda målen ska det alltså, för att ett avsteg från de grundläggande 

friheterna i fördragen ska vara motiverade, vara fråga om ett tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse.  

 

Viss ledning i frågan om vad som kan anses utgöra ett tvingande hänsyn kan 

alltså hämtas i skälen till direktiven, nämligen åtgärder till skydd för allmän 

ordning, moral och säkerhet samt skydd för människors och djurs liv och 

hälsa. Det framgår dock inte, varken genom detta stadgande eller genom 

EU-domstolens praxis, vilken typ av varor eller tjänster som kan tänkas 

omfattas av begreppet. I ett tolkningsmeddelande utfärdad av  

Kommissionen i september 2015 förtydligas hur direktivens regler bör 

tolkas och tillämpas med anledning av den då aktuella flyktingsituationen.
54

 

En grundläggande förutsättning för att undantag från förfarandereglerna ska 

vara tillämpliga är att det inte varit möjligt att upphandla inom ramen de för 

ordinarie eller påskyndade förfaranden som anges i direktiven och att det 

rört sig om att tillgodose ett nödvändigt och omedelbart behov på lämpligt 

sätt. Exempel på varor som kan anses nödvändiga att upphandla för 

mottagande av flyktingar inkluderar exempelvis tält, sängar, livsmedel, 

kläder och filtar. Vad gäller tjänster utgör städning, hälsovård, catering och 
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säkerhetstjänster exempel som kan omfattas av undantagsreglerna vid 

synnerlig brådska. Brådskan ska enligt Kommissionen dessutom kunna 

härledas till omständigheter som upphandlande myndighet varken har haft 

möjlighet att förutse eller råda över.
55

  

 

I de svenska förvaltningsdomstolarna har frågan om en kontraktstilldelning 

varit absolut nödvändig ännu inte prövats i högsta instans. Däremot har 

frågan behandlats i kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Inledningsvis 

har det genom flera avgöranden slagits fast att bestämmelsen är avsedd att 

tillämpas med restriktivitet och endast vid mycket speciella omständigheter, 

närmast av force majeure-karaktär.
56

  

 

Enligt kammarrätten i Göteborg har livsmedelsleveranser till bland annat 

förskolor, skolor och servicehus ansetts utgöra ett tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse då upphandlingen behövde göras om och gällande ramavtal 

var på väg att löpa ut. Rätten fann det uppenbart att ett eventuellt avbrott i 

leveransen av livsmedel skulle få mycket allvarliga konsekvenser för 

människors hälsa. Mot bakgrund av denna omständighet rådde det enligt 

rätten ingen tvekan om att det varit absolut nödvändigt att tilldela 

kontraktet.
57

 Liknande bedömningar kring nödvändigheten av själva 

föremålet för upphandlingen har även gjorts i mål som rört vägunderhåll.
58

 

Även allmän kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor har ansetts nödvändiga 

sett till upphandlingsföremålet.
59

 I de senare fallen förelåg dock inte 

förutsättningar att tillämpa undantaget på grund av att upphandlande 

myndighet hade brustit i sin planering. Vad gäller skolskjuts som en 

kommun varit skyldig att tillhandahålla enligt tvingande bestämmelser i 

skollagen ansåg Kammarrätten i Göteborg att det inte utgör ett sådant 

skyddsintresse som kan anses omfattas av rätten till utbildning eller till 
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något av de skyddsvärda intressen som räknas upp i beaktandeskäl 6 i 

direktivet.
60

 Kammarrätten i Göteborg har vidare uttalat att varor och 

tjänster som kan omfattas av undantagsbestämmelserna bör vara av stor 

samhällsekonomisk betydelse eller av viktig medicinsk art. Uttalandet 

gjordes i samband med ett mål som rörde flytt- och magasineringstjänster 

vilket inte ansågs omfattas av undantaget. Tilldelningen ansågs därmed 

otillåten.
61

 Även snöröjningstjänster med hjälp av fyrhjuliga motorcyklar 

har ansetts falla utanför undantaget då kommunen inte kunnat visa att 

tjänsten haft sådan betydelse för att säkra vinterväghållningen att det varit 

absolut nödvändigt att tilldela kontraktet utan annonsering.
62

  

 

Hörapparater torde tillhöra kategorin varor av viktig medicinsk art. Frågan 

har varit föremål för prövning i kammarrätten i Göteborg. Det framgår dock 

inte tydligt i domskälen om föremålet för upphandlingen, i detta fall 

hörapparater, ansetts falla inom ramen för vad som får anses absolut 

nödvändigt. Tilldelningen ansågs inte falla inom ramen för undantaget i det 

enskilda fallet då brådskan berodde på att upphandlande myndighet inte 

avsatt tillräcklig tid för en eventuell överprövning.
63

 I ett annat mål i 

kammarrätten i Jönköping uttalade domstolen dock att tillhandahållande av 

hörapparater var ett folkhälsointresse och att det därmed förelåg ett 

tvingande hänsyn till allmänintresse. Även i detta fall var undantaget inte 

tillämpligt på grund av att den försening som uppstått på grund av 

överprövning fick anses förutsebar för den upphandlande myndigheten.
64

  

 

Den omständighet att tilldelning enligt ett ordinarie förfarande skulle orsaka 

upphandlande myndighet ekonomisk skada anses inte utgöra ett sådant 

tvingande hänsyn som möjliggör tillämpning av ett förfarande utan 

annonsering. I ett antal domar har domstolen klargjort att ekonomiska skäl 
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inte utgör tvingande hänsyn av allmän intresse som motiverar en 

inskränkning av fördragets grundläggande friheter.
65

 

 

Huruvida ett avsteg från ordinarie förfarande är nödvändigt bör även 

bedömas utifrån de konsekvenser ett sådant avsteg kan komma att 

medföra.
66

 Det är av vikt att upphandlande myndighet beaktar att ett avsteg 

från ordinarie förfarande, trots att det föreligger ett brådskande behov av att 

uppfylla ett nödvändigt samhällsåtagande, kan komma att medföra negativa 

konsekvenser för andra intressenter i upphandlingen. Det kan röra sig om 

leverantörer som inte får möjlighet att konkurrera om kontraktet men också 

den leverantör som tilldelas kontraktet om det senare skulle ogiltigförklaras 

på grund av att ett förfarande utan annonsering inte ansetts tillåtet. Med 

detta som utgångspunkt får det anses följa av kravet på nödvändighet att 

upphandlande myndighet uttömt möjligheten att undvika eller reducera 

eventuella negativa effekter genom att i största möjliga mån 

konkurrensutsätta avtalet. Upphandlande myndighet måste ha uttömt 

möjligheterna att använda ordinarie förfaranden, förkortade tidfrister eller 

någon annan temporär lösning som inte hade krävt upphandling.
67

 För att 

undantagsbestämmelsen ska bli tillämplig måste upphandlande myndighet 

alltså ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika ett förfarande utan 

annonsering.
68

 

 

3.1.2 Otillräcklig tid för ett annonserat 

förfarande   

3.1.2.1 Brådskande behov  

Den andra förutsättningen för att tillämpa förhandlat förfarande utan 

annonsering vid synnerlig brådska är att det inte har varit möjligt att 

tillämpa något av lagens ordinarie förfaranden. Att upphandlande myndighet 

hamnat i tidsnöd kan antingen bero på att ett behov av att upphandla tjänster 
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eller varor plötsligt uppstått. En annan anledning kan vara att en påbörjad 

upphandling enligt ett ordinarie förfarande har blivit fördröjd på grund av att 

tilldelningsbeslutet överprövats. Drar en överprövning av en pågående 

upphandling ut på tiden så att det existerande avtalet riskerar att löpa ut 

orsakar det stora problem för den upphandlande myndigheten. Särskilt i fall 

då avtalet är avsett att säkerställa viktiga samhällsfunktioner eller om den 

upphandlande myndigheten är skyldig att tillhandahålla vissa varor eller 

tjänster enligt annan lagstiftning. 

 

För att rekvisitet ska anses uppfyllt krävs att ett förhandlat förfarande utan 

annonsering är det enda möjliga förfarandet i den uppkomna situationen.  

Hade det varit möjligt att genomföra upphandlingen genom ett påskyndat 

förfarande med kortare tidsfrister kan det enligt praxis från EU-domstolen 

inte heller anses föreligga någon synnerlig brådska.
69

 Även kammarrätten 

har slagit fast att påskyndade förfaranden, genom förkortade tidsfriser, alltid 

måste övervägas innan beslut om tilldelning utan föregående annonsering 

kan fattas.
70

 Skulle en tilldelning utan annonsering visa sig ta längre tid än 

ett annonserat förfarande, står det enligt Kommissionen klart att 

direktupphandlingen har varit otillåten.
 71

 

 

De omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om ett ordinarie 

förfarande hade varit möjligt att tillämpa är bland annat den tid det tar att 

författa ett förfrågningsunderlag, tidsåtgången vid utvärdering av inkomna 

anbud, inställelsetid för en ny leverantör samt tid för en eventuell 

överprövning.
72

 Upphandlande myndigheter måste alltså räkna med en 

eventuell överprövning, särskilt vid upphandlingar av stor ekonomisk 

betydelse.
73
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3.1.2.2 Tidsbrist på grund av överprövning 

Det har länge varit ett problem på upphandlingsområdet att det stora antalet 

överprövningar drar ut på handläggningstiderna i förvaltningsdomstolarna. 

Långa handläggningstider är en bidragande orsak till att upphandlande 

myndighet hamnar i en brådskande situation.
74

 Av rättsmedelsdirektivet 

framgår att handläggning av överprövningar ska ske skyndsamt.
75

 Det finns 

dock ingen praxis från EU-domstolen som klargör hur begreppet skyndsamt 

ska tolkas i detta sammanhang. Inte heller LOU innehåller några 

bestämmelser om tidsramar för handläggningen av överprövningar vid 

förvaltningsdomstolarna. Att mål ska avgöras så snart det kan ske anges 

även i förordningarna med instruktion till förvaltningsrätt respektive 

kammarrätt. Bestämmelserna är dock allmänt hållna och gäller för samtliga 

måltyper.
76

 Enlig Konkurrensverkets statistik från 2014 var det 

genomsnittliga handläggningstiden vid förvaltningsrätterna 2,2 månader och 

i tre fjärdedelar av fallen slutade överprövningsprocessen i samband med 

förvaltningsrättens avgörande. För de ärenden som överklagades och 

beviljades prövningstillstånd i kammarrätten var den genomsnittliga 

handläggningstiden 3,1 månader. I högsta förvaltningsdomstolen tog det i 

genomsnitt ytterligare 3 månader innan mål som överklagats och beviljats 

prövningstillstånd avgjorts.
77

  

 

Det finns ingen praxis från EU-domstolen eller Högsta 

förvaltningsdomstolen vad gäller tillämpningen av förhandlat förfarande 

utan annonsering i situationer då upphandlande myndighet hamnat i tidsnöd 

på grund av en överprövning. Därmed finns inte heller något prejudicerande 

uttalande om vilken sammanlagd tidåtgång som upphandlande myndighet 

kan förväntas räkna med vid planeringen av en upphandling. Vad gäller tid 

för en eventuell överprövning har kammarrätten i Göteborg i ett mål 

avseende skolskjuts som Stenungsunds kommun upphandlat med 
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hänvisning till synnerlig brådska ansett att cirka 4 månader från 

tilldelningsbeslut till planerad avtalsstart inte varit tillräckligt.
78

 

Kammarrätten i Göteborg tog även ställning i frågan i ett mål rörande 

Region Skånes upphandling av medicinska produkter. Efter ordinarie 

upphandlingsförfarande hade Region Skåne avsatt cirka sex veckor för 

överprövning innan det gamla avtalet skulle löpa ut. Enligt rätten hade inte 

tillräcklig tid avsatts för en eventuell överprövning.
79

 Domstolen kom till 

samma slutsats i ett annat mål som rörde tillfällig upphandling av 

hörapparater. Myndigheten hade endast avsatt cirka 2 månader mellan sista 

anbudsdagen och planerad avtalsstart.
 80

 Den tidsnöd som uppkom i 

samband med överprövning av upphandlingarna hänförde domstolen till 

myndigheternas egen bristande planering. I ett fall som rörde ett antal 

kommuners upphandling av livsmedel blev den ordinarie upphandlingen 

överprövad cirka 9 månader innan planerad avtalsstart. I det fallet ansåg 

Kammarrätten att upphandlande myndighet hade avsatt tillräcklig tid för en 

eventuell överprövning.
81

 

 

Konkurrensverket har i ett yttrande i samband med det ovan nämnda 

avgörandet om upphandling av skolskjuts påpekat att cirka 20 procent av  

överprövningarna som avgörs i förvaltningsrätten överklagas till 

kammarrätten. Mot bakgrund av det ansåg Konkurrensverket att 

upphandlande myndighet bör räkna med prövning i två instanser.
82

 

Konkurrensverket har dock senare ändrat inställning i frågan och anser 

numera att tidsåtgång för prövning i en instans bör vara tillräckligt.
83

  

Frågan berördes även i betänkandet i 2015 års överprövningsutredning. I 

utredningen beräknades antalet mål som prövas i två instanser i relation till 

antalet annonserade upphandlingar uppgå till endast 1 procent och att en 

beräkning av tid för överprövning i en instans bör vara tillräckligt.
84

 Ett 
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förslag på en lagstadgad tidsfrist på 90 dagar för handläggning av 

upphandlingsmål i förvaltningsrätten lades fram inom ramen för samma 

utredning. Förslaget har dock inte föranlett någon förändring av nuvarande 

lagstiftning. 

3.1.3 Oförutsebart behov 

En tredje förutsättning för att upphandlande myndighet ska kunna tillämpa 

undantagsbestämmelsen är att den omständighet som varit orsak till den 

synnerliga brådskan har varit oförutsebar för den upphandlande 

myndigheten. Upphandlande myndighet måste också kunna visa på ett 

orsakssamband mellan den oförutsebara omständigheten och den uppkomna 

brådskan.
85

   

 

Endast den omständigheten att en brådskande situation uppstått exempelvis 

till följd av ett beslut utfärdad av myndighet eller regering är inte i sig 

tillräckligt för att oförutsebarhetsrekvisitet ska anses uppfyllt. Det krävs att 

ett extraordinärt behov uppstått till följd av någon form av yttre påverkan. 

Sådana fall kan närmast beskrivas ha karaktären av force majeure, till 

exempel luftföroreningar, naturkatastrofer eller omfattande skyddsbehov för 

flyktingar.
86

 Vad gäller flyktingsituationen konstaterades i Kommissionens 

tolkningsmeddelande att den omständigheten att flyktingar söker skydd i en 

medlemsstat i sig inte är tillräckligt för att kravet på oförutsebarhet ska 

anses uppfyllt. Däremot kan en plötslig och omfattande ökning av dess 

omfattning, enligt Kommissionens överväganden, anses oförutsebar. 

 

Frågan har prövats i kammarrätten i ett mål som rörde tidsbrist på grund av 

överprövning utifrån motsvarande krav i 4 kap. 2 § lagen (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF). Rätten konstaterade i målet att det måste finnas tydligt 

orsakssamband mellan den oförutsebara händelsen och det behov som 

                                                 
85

 C-318/94 Kommissionen mot Tyskland samt C-107/92 Kommissionen mot Italien. 
86

 C- 394/02 Kommissionen mot Grekland, Kommissionens tolkningsmeddelande, COM 

(454) final. 



 32 

tillgodoses genom upphandlingen. Rätten ansåg vidare att det bör ställas 

ännu högre krav på myndighetens planering vad gäller upphandling av 

viktiga samhällsfunktioner. Den oförutsebara händelsen som trafikbolagen 

åberopat bestod i av att leverantören sagt upp avtalet. Genom uppsägningen 

skulle leveransen upphöra dryg sju månader senare. Den tidsfrist som 

trafikbolagen hade till sitt förfogande för en ny upphandling översteg med 

god marginal avtalets uppsägningstid om 90 dagar. Att en leverantör, i 

enlighet med avtalsvillkor, säger upp avtalet kan inte vara en oförutsebar 

händelse. Trafikbolagen var dessutom sedan länge medvetna om 

uppsägningstiden på 90 dagar. Det ansågs ligga inom trafikbolagens 

kontroll att i den tidigare upphandlingen se till att de hade avtal som inte 

försatte dem i tidsnöd.
 87

  Att en upphandling kan komma att överprövas 

utgör, enligt kammarrätten i Göteborg, generellt sett en omständighet som 

upphandlande myndighet har möjlighet att förutse under upphandlingens 

gång.
88

 

  

3.1.4 Ej orsakat av myndigheten 

Den fjärde förutsättningen för att tillämpa ett förhandlat förfarande utan 

annonsering i situationer då det råder synnerlig brådska är att den 

omständighet som ligger till grund för brådskan inte får vara hänförlig till 

eller på annat sätt bero på upphandlande myndighet. Kravet framgick redan 

av bestämmelsen i artikel 31.1.c i det äldre upphandlingsdirektivet
89

 som 

motsvaras av artikel 32.2.c i det nu gällande direktivet
90

. Det fjärde 

rekvisitet finns dock inte intaget i bestämmelsen i nuvarande LOU som 

bygger på det äldre upphandlingsdirektivet. Enligt tidigare förarbeten till 

lagen framgår det endast att upphandlande myndighet inte kan åberopa sin 

egen bristande planering.
91

 Ett förtydligande av detta fjärde rekvisit ansågs 

inte nödvändigt att ta in i lagen då omständigheter som kan härledas till eller 
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beror på upphandlande myndighet ansågs täckas av kravet på 

oförutsebarhet.   

 

EU-domstolen har i målet Kommissionen mot Italien uttalat att undantaget 

inte är tillämpligt om brådskan uppkommit som en följd av upphandlande 

myndighets organisation av de arbeten som ska utföras. I målet framkom att 

myndigheten vetat om behovet i tre månader innan åtgärder vidtogs. Den 

synnerliga brådska som förelegat var enligt domstolens mening därmed 

hänförlig till den upphandlande myndighetens organisation av arbetena, 

varför undantagsbestämmelsen inte var tillämplig.
92

  

 

Enligt kammarrätten får omständigheterna inte på något sätt vara hänförliga 

till de upphandlande myndigheterna. Syftet med kravet är att 

undantagsbestämmelsen endast får användas när de omständigheter som 

ligger till grund för tillämpning av undantaget för synnerlig brådska beror på 

yttre förhållanden. Det vill säga förhållanden som ligger utanför det område 

som en medlemsstats upphandlande myndigheter kan påverka. Det innebär 

att omständigheten närmast ska ha karaktären av force majeure.
93

 

 

Att den synnerliga brådskan inte får vara hänförligt till eller bero på 

upphandlande myndighet kommer, som ett led i implementeringen av det 

nya upphandlingsdirektivet, att tas in i den nya bestämmelsen om förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering i nya LOU.
94

 

3.2 Skyldigheter enligt annan lagstiftning 

Det kan uppstå situationer då upphandlande myndighet har en skyldighet att 

enligt lag uppfylla ett åtagande gentemot medborgarna men samtidigt är 

förhindrade att tilldela ett kontrakt exempelvis på grund av en pågående 

överprövning. När en sådan kollision uppstår finns ingen tydlig vägledning 

kring vilket regelverk som ska ha företräde. Exempelvis har kommuner en 
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lagstadgad skyldighet enligt Skollagen (2010:800) att tillgodose fungerande 

förskola och skola. Dessutom har barn enligt Regeringsformens 2 kap. 18 § 

rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Mot bakgrund 

av kommunens skyldigheter enligt annan lag kan det därmed vara 

nödvändigt att ingå ett avtal utan annonsering eller konkurrensutsättning 

även i fall då det inte är möjligt med hänsyn till förutsättningarna för 

tillämpning av undantaget för synnerlig brådska. Skulle det däremot vara ett 

behov av att tillhandahålla vikarier, skolmaterial, skolskjuts eller en viss typ 

av lokaler är undantaget troligen inte tillämpligt då det i regel finns mindre 

ingripande alternativ för att leva upp till de grundläggande krav på 

utbildning som anges i lagen.
95

  

 

I en kommentar till lagen identifierar författarna fyra centrala områden i 

upphandlingsregelverket som är i behov av förändring. Ett av dessa 

områden är att upphandlande myndigheter måste ha möjlighet att utföra sina 

samhällsåtaganden även om en upphandling blivit föremål för överprövning. 

Författarna menar att det inte kan anses samhällsekonomiskt försvarbart att 

upphandlande myndigheter riskerar att bli föremål för sanktioner i sin 

strävan att utföra sitt samhällsåtagande genom att försöka undvika att stå 

helt utan ett avtal i väntan på ett avgörande. Om det verkligen varit 

lagstiftarens avsikt att hindra upphandlande myndigheter att till följd av ett 

samhällsåtagande tillfälligt direktupphandla nödvändiga varor och tjänster 

skulle det vara nödvändigt att införa undantag för detta i den lagstiftning 

som reglerar samhällsåtagandet. Att införa undantag från myndigheters 

skyldighet att uppfylla samhällsåtaganden endast på grund av att 

upphandlingen har överprövats vore en olämplig lösning och illustrerar 

därmed det orimliga i dagens lagstiftning. Istället borde tillfällig 

direktupphandling i väntan på överprövning alltid vara tillåten och avtal 

som slutits under sådana omständigheter ska inte kunna ogiltigförklaras. Det 

ska enligt författarna inte heller vara nödvändigt att det rör sig om ett 

tvingande hänsyn till allmänintresse för att ett avtal ska få bestå. För den 
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situation att upphandlande myndighet utnyttjar undantaget för att kringgå 

LOU är det dock motiverat att döma ut en upphandlingsskadeavgift.
96

 

 

Rättsläget vad gäller situationer då upphandlingsregelverket hamnar i 

konflikt med skyldigheter enligt annan lagstiftning är oklart. Kammarrätten 

Göteborg har prövat frågan om en kommun mot bakgrund av skollagens 

tvingande bestämmelser om tillhandahållande av skolskjuts, har rätt att ingå 

avtal utan att tillämpa ett annonserat förfarande enligt 

upphandlingslagstiftningen. Kammarrätten fann till att börja med att rätten 

till skolskjuts inte faller in under de skyddsvärda intressen som anges i 

beaktandesats 6 i direktiv 2004/18/EG, rätten till utbildning, eller att 

skolskjuts är att betrakta som en inneboende del av rätten till utbildning. Inte 

heller finns det enligt kammarrättens mening något stöd i EU-domstolens 

praxis att anse rätten till skolskjuts som ett sådant skyddsvärt intresse som 

kan rättfärdiga att ett offentligt kontrakt inte konkurrensutsätts. Det 

förhållandet att skolskjuts ska tillgodoses av kommunen medför inte 

automatiskt att kommunen kan frångå upphandlingsbestämmelserna. Det 

räcker, enligt kammarrätten, inte med att det föreligger en lagkonflikt det 

krävs att det därutöver föreligger ett särskilt angivet behov av särskilt 

kvalificerat slag.
97

 Konkurrensverket hade yttrat i målet att eftersom 

skollagen anger att kommunen är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri 

skolskjuts vid behov får ett sådant behov anses vara absolut nödvändigt. 

Dock betonade Konkurrensverket att även övriga förutsättningar för att 

använda ett förfarande utan annonsering måste vara uppfyllda.
98

  

 

I ett mål som prövats i kammarrätten i Sundsvall kom domstolen till 

slutsatsen att en tilldelning som skett med hänvisning till undantaget för 

synnerlig brådska varit befogad. Bakgrunden i målet var att regeringen givit 

den upphandlande myndigheten i uppdrag att uppfylla uppgifter inom en 

mycket snäv tidsram. Rätten konstaterade att det varit omöjligt för den 

upphandlande myndigheten att hålla tidsfristerna i ett annonserat förfarande 
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och att brådskan berott på omständigheter som inte kunnat förutses av den 

upphandlande myndigheten. Vad gäller nödvändigheten av tilldelningen 

konstaterar domstolen kort att det varit nödvändigt på grund av regeringens 

beslut.
99

 Målet har överklagats av Konkurrensverket och nyligen beviljats 

prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.
100

 

3.3 Direktupphandling  

3.3.1  Förhandlat förfarande utan annonsering  

Utanför det direktivsstyrda området kan upphandlande myndighet enligt 15 

kap. 3 § LOU vid synnerlig brådska ingå avtal i tillämplig omfattning om de 

förutsättningar som framgår av 4 kap. 5 § 3 p. LOU är uppfyllda. 

Förutsättningarna för att direktupphandla enligt denna bestämmelse 

motsvarar därmed i princip bestämmelsen på det direktivsstyrda området.  

 

Utifrån ordalydelsen står det inte klart om bestämmelsen i 4 kap. 5 §  3 p. 

LOU kan tillämpas då den ursprungliga upphandlingen genomförts enligt ett 

förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande som anges i 15 kap. 3 § LOU. 

Kammarrätten i Stockholm fann i ett mål 2013 att övergång till ett 

förhandlat förfarande utan annonsering inte är tillåtet då ett förenklat 

förfarande eller urvalsförfarande tillämpats i den ursprungliga 

upphandlingen.
101

 Domstolens övervägande var visserligen semantiskt 

korrekt då endast öppet och selektivt förfarande anges i bestämmelsen, men 

med tanke på att förenklat förfarande och urvalsförfarande utgör 

huvudregeln vid upphandling enligt de nationella bestämmelserna, framstod 

slutsatsen som orimlig. Enligt förarbetena ska "i tillämplig omfattning" 

tolkas så att förenklat förfarande och urvalsförfarande omfattas av 

stadgandet om öppet eller selektivt förfarande i 4 kap. 5 § LOU.
102

 

Dessutom framgår det av samma förarbeten att det inte varit lagstiftarens 

avsikt att införa strängare bestämmelser i den nationella lagstiftningen än i 
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den direktivsstyrda.
103

 Det kan alltså inte anses ha varit lagstiftarens avsikt 

att tillämpning av dessa förfaranden skulle utesluta möjligheten att nyttja 

undantaget. Särskilt då det inte är möjligt att tillämpa öppet eller selektivt 

förfarande inom ramen för 15 kap. LOU. I ett senare mål har Kammarrätten 

i Sundsvall mot bakgrund av lagstiftarens uttalande i propositionen  kommit 

fram till att möjligheten att nyttja undantaget även omfattar de förfaranden 

som anges i 15 kap. 3 § LOU.
104

 

 

3.3.2 Synnerliga skäl 

Undantaget för direktupphandling då det föreligger synnerliga skäl är främst 

avsedd att omfatta sådana fall då det, med hänsyn till 

upphandlingsföremålet, är mindre passande att konkurrensutsätta varan eller 

tjänsten. Till exempel vad gäller brukare av hälso- och sjukvårdstjänster 

samt socialvård.
105

 Ett annat fall som enligt förarbetena kan omfattas av 

undantaget är tillfällen då upphandlande myndighet kan göra stora 

besparingar genom att till exempel ropa in något på auktion till ett pris som 

väsentligt understiger marknadspriset.  

 

Undantaget kan även utnyttjas då det råder synnerlig brådska. Vid 

tillhandahållande av samhällsnyttiga tjänster som upphandlande myndighet 

är skyldiga att utföra så som renhållningstjänster, vatten- och 

avloppstjänster samt skolverksamhet, kan det finnas behov av en 

direktupphandling under tiden som en upphandling enligt ordinarie 

förfarande genomförs.
106

 För att undantaget ska bli tillämpligt räcker det 

inte att en sådan skyldighet föreligger. Det krävs att det rör sig om ett 

särskilt angivet krav av kvalificerat slag.
107

 Detta krav motsvarar 

förutsättningarna för tillämpning av förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering enligt bestämmelsen i 4 kap. 5 § 3 p. LOU. I övrigt torde det 
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inte föreligga något större utrymme för direktupphandling inom ramen för 

undantaget om synnerliga skäl. Även vid direktupphandling medges 

undantag endast i de fall brådskan inte är självförvållad eller orsakad av 

omständigheter som den upphandlande myndigheten kunnat förutse.
108

 

 

                                                 
108

 Kammarrätten i Jönköping mål nr. 1178-1183-12. 



 39 

4 Överprövning av avtals giltighet  

4.1 Syftet med överprövningsreglerna 

Överprövning av upphandlingar och tillgång till effektiva sanktioner är en  

nödvändig förutsättning för att åstadkomma en effektiv 

upphandlingslagstiftning.
109

 Möjligheten att överpröva ett avtals giltighet 

infördes i svensk rätt som en del i implementeringen av nya EU-direktiv i 

samband med överprövningsreformen 2010.
110

 Genom ändringsdirektivet 

till rättsmedelsdirektivet
111

 infördes flera nya sanktioner på 

upphandlingsområdet. Syftet med de nya sanktionerna var framförallt att 

bekämpa otillåten direktupphandling då det av EU-domstolen pekats ut som 

den allvarligaste överträdelsen av unionsrätten på upphandlingsområdet.  

För att uppnå avsedd effekt föreskrivs i rättsmedelsdirektivet att 

sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Mot 

bakgrund av det uttalas i direktivet att ett avtal som ingåtts till följd av en 

otillåten direktupphandling i princip ska anses ogiltigt. En 

ogiltighetssanktion ansågs vara det effektivaste sättet att upprätthålla 

konkurrensen för de ekonomiska aktörerna på marknaden.
112

 

4.2 Överprövning av avtals giltighet 

Enligt 16 kap. 13 § LOU kan en upphandling inte bli föremål för 

överprövning efter att avtal slutits med en leverantör. Efter att ett avtal 

slutits mellan parterna är det istället giltigheten av avtalet som överprövas. 

 

Överprövning av ett avtals giltighet i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 

13 § LOU kan ske då upphandlande myndighet gjort sig skyldig till en 

överträdelse av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna eller av 
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någon annan bestämmelse i upphandlingslagstiftningen. Dessutom krävs 

som huvudregel att den leverantör som ansöker om överprövning av ett 

avtals giltighet kan visa att denne har lidit eller kan komma att lida skada på 

grund av överträdelsen. Situationer då direktupphandling kan komma att 

leda till att giltigheten av ett avtal överprövas kan sammanfattas i tre 

exempel: 

 

Den första situationen är när den upphandlande myndigheten gjort en 

otillåten direktupphandling. Det vill säga i fall då upphandlande myndighet 

slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering i strid med 

lagens förfaranderegler.
113

 

 

Den andra situationen är när upphandlande myndighet slutit avtal i strid med 

ett tillfälligt förbud mot att ingå avtal till exempel en avtalsspärr eller ett 

interimistiskt beslut.
114

 

 

Slutligen kan ett avtals giltighet komma att överprövas om upphandlande 

myndighet genomfört en förnyad konkurrensutsättning i ett ramavtal utan att 

villkoren som följer av ramavtalet eller bestämmelsen i 5 kap. 7 § LOU varit 

uppfyllda. 

 

Ett avtal som ingåtts utan föregående annonsering i strid med lagen omfattas 

av det första exemplet och avtalets giltighet kan därmed bli föremål för 

överprövning. Frågan vid domstolen blir då att utreda om överträdelsen ska 

anses omfattas av någon av lagens undantagsregler exempelvis undantaget 

för synnerlig brådska i 4 kap. 5 § 3 punkten LOU. 

 

Om en leverantör upplever att en upphandlande myndighet gjort sig skyldig 

till en otillåten direktupphandling kan leverantören ansöka hos 
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förvaltningsdomstolen att avtalet ska ogiltigförklaras.
115

 Det är alltså endast 

en annan leverantör som kan föra talan om ogiltighet. Enligt förarbeten till 

lagen övervägdes möjligheten att låta tillsynsmyndigheten föra talan. En 

sådan lösning skulle kunna ge bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn 

samt ge tillsynsmyndigheten möjlighet att föra talan i mål av principiellt 

intresse. En dom med innebörden att ett redan ingånget civilrättsligt avtal 

skulle ogiltigförklaras ansågs dock vara så pass ingripande för både 

upphandlande myndighet och den leverantör som tilldelats kontraktet att det 

ansågs principiellt tveksamt för det allmänna att genom tillsynsmyndigheten 

ingripa om ingen annan leverantör önskat väcka talan.
116

    

 

Utmärkande för otillåten direktupphandling som ogiltighetsgrund är att det, 

till skillnad från vid ansökan om överprövning eller skadestånd, inte finns 

något skaderekvisit.
117

 Har en otillåten direktupphandling skett ska avtalet, 

enligt bestämmelsens ordalydelse, ogiltigförklaras. Det krävs alltså inte att 

domstolen fastställer om leverantören hade haft möjlighet att tilldelas 

kontraktet eller om någon faktisk eller potentiell skada uppkommit på 

leverantören. Enligt lagens förarbeten anses avsteg från annonseringskravet 

i sig utgöra en potentiell skada på varje leverantör på marknaden.
118

Att 

skada ska presumeras i dessa fall har även stöd i EU-rätten på grund av de 

allvarliga konkurrensmässiga konsekvenser ett åsidosättande av tvingande 

unionsrätt på kan medföra.
119

 

 

Vid själva bedömningen av om ett avtal som ingåtts utan föregående 

annonsering ska ogiltigförklaras måste, som visats i kapitel tre, domstolen ta 

ställning till om samtliga rekvisit i undantagsbestämmelserna är uppfyllda 

samt att omständigheterna i övrigt gjort att en direkttilldelning utan 

annonsering varit det enda alternativet i den uppkomna situationen. 
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4.2.1 Följden av ogiltighet 

Av skälen till ändringsdirektivet framgår att följderna av att ett avtal 

ogiltigförklaras bör fastställas i nationell lagstiftning.
120

 Följderna av att ett 

upphandlat avtal ogiltigförklaras omfattas dock inte av den svenska 

upphandlingslagstiftningen. Det har av lagstiftaren avsetts såväl onödigt 

som olämpligt att i upphandlingslagstiftningen reglera den situation som 

uppstår då ett avtal ogiltigförklaras.
121

 Inte heller avtalslagen innehåller 

bestämmelser som tar sikte på följderna av ogiltighet och prestationernas 

återgång.
122

 Ledning får istället hämtas i allmänna obligationsrättsliga 

principer vad gäller följderna av att ett avtal ogiltigförklaras. Har parterna 

helt eller delvis uppfyllt prestationer enligt avtalet ska prestationerna som 

huvudregel återgå. Är en återgång av prestationerna inte möjlig torde 

utgångspunkten vara att förmögenhetsförhållandet mellan parterna istället 

återställs.
123

 Utöver att ett avtals ogiltighet får som följd att inga fortsatta 

prestationer utbyts mellan parterna har ogiltigheten enligt bestämmelsen i  

16 kap. 14 § LOU även en retroaktiv verkan. Utifrån den svenska 

lagstiftningen ska direkttilldelade avtal som inte uppfyller förutsättningarna 

för tillämpning av något av undantagen från annonsering ogiltigförklaras i 

sin helhet och samtliga prestationer återgå (ex tunc). Att 

avtalsförpliktelserna redan har fullgjorts utgör därför inget hinder för 

domstolen i fråga om avtalet ska ogiltigförklaras eller ej.
124

 I 

ändringsdirektivet ges medlemsstaterna dock utrymme för att i nationell 

lagstiftning begränsa ogiltigheten till de prestationer och skyldigheter som 

inte redan fullgjorts inom ramen för avtalet (ex nunc).
125

 Av förarbeten till 

den svenska lagen framgår att en sådan lösning ansågs allt för komplex.
126
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I de fall domstolen beslutat att bifalla ansökan om att ett avtal ska förklaras 

ogiltigt träder ogiltigheten in först då domen vunnit laga kraft.
127

 Ett 

ogiltigförklarat avtal blir civilrättsligt ogiltigt vilket innebär att det ej längre 

kan göras gällande av parterna varken i förhållande till varandra eller vid 

allmän domstol. Frågor om återgångspåföljder och avveckling av avtalet, till 

följd av ogiltigheten, torde dock kunna tas upp i allmän domstol.
128

   

4.2.2 Ogiltigt avtals bestående 

Är förutsättningarna för ogiltighet uppfyllda är det enligt ordalydelsen i  

16 kap. 13 § LOU obligatoriskt för domstolen att ogiltigförklara avtalet. 

Trots detta finns det ett visst utrymme för domstolen att avstå från en 

ogiltigförklaring om det föreligger sådana tvingande hänsyn till 

allmänintresse att en ogiltigförklaring kan anses få orimliga 

konsekvenser.
129

 Förutsättningarna för att låta ett ogiltigt avtal bestå ska 

bedömas av förvaltningsdomstol i det enskilda fallet.  

 

Det framgår inte av lagstiftningen om domstolen på eget initiativ ska pröva 

frågan om ett avtal ska bestå om avtalet uppfyller förutsättningarna för 

ogiltighet eller om det endast ska ske på yrkande av part i målet. Enligt 

lagkommentarer till 16 kap. 14 § LOU kan upphandlande myndighet ha ett 

intresse av att avtalet inte får bestå då ett sådant utfall av domstolens 

prövning leder till en obligatorisk talan om upphandlingsskadeavgift.
130

 

Därmed finns enligt doktrinen skäl att anta att domstolen ska ta ställning till 

frågan om ett avtal ska tillåtas bestå endast om upphandlande myndighet 

yrkat på det.
 131
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4.3 Undantag från ogiltighet 

4.3.1 Frivillig förhandsinsyn 

Av skälen till ändringsdirektivet framgår att det i samband med införandet 

av en ogiltighetssanktion även bör införas vissa undantag från beslut om 

ogiltighet för att undvika rättsosäkerhet till följd av att ett avtal kan komma 

att ogiltigförklaras.
132

 Som en följd därav föreskrivs i direktivet att 

ogiltighetssanktionen inte ska tillämpas då upphandlande myndighet ansett 

att tilldelning utan föregående annonsering var tillåten och i samband med 

detta annonserat sin avsikt samt iakttagit en avtalsspärr.
133

 I den nuvarande 

lagstiftningen regleras denna så kallade förhandsinsyn på det direktivsstyrda 

området i 7 kap. 4 § LOU. Bestämmelsen om förhandsinsyn kan endast 

tillämpas vid tilldelning av kontrakt genom förhandlat förfarande utan 

annonsering enligt något av undantagen i 4 kap. 5-9 §§ LOU. 

 

Förhandsinsynen ger potentiella leverantörer en möjlighet att bevaka och 

överpröva upphandlingar om det framstår som att upphandlande myndighet 

inte har uppfyllt förutsättningarna för att tillämpa ett förfarande utan 

annonsering vid tilldelning av kontraktet. Från annonseringstillfället är 

upphandlande myndighet förhindrad att teckna avtal i tio dagar enligt 

bestämmelsen om avtalsspärr i 16 kap. 3 § LOU. Under den tid som 

avtalsspärren löper har leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning 

av tilldelningsbeslutet i enlighet med 16 kap. 6 § första stycket LOU. 

 

Efter att avtalsspärren har löpt ut har leverantörer inte längre någon 

möjlighet att överpröva upphandlingen genom 16 kap. 6 § LOU. Har 

förhandsinsynen utförts på korrekt sätt finns inte heller möjlighet för 

leverantörer att ansöka om överprövning av avtalets giltighet enligt 16 kap. 

13 § LOU. Även utanför det direktivsstyrda området finns en möjlighet för 

upphandlande myndigheter att använda sig av förhandsinsyn genom 16 kap. 

3 § LOU samt 15 kap. 5a § LOU. Eftersom det även utanför det 
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direktivsstyrda området finns möjligheter att frångå annonseringskravet vid 

förhandlat förfarande utan annonsering har det varit motiverat att ge 

upphandlande myndighet motsvarande möjlighet att, vid osäkerhet, skydda 

sig mot en ogiltighetstalan.
134

  

4.3.2 Tvingande hänsyn till ett allmänintresse 

4.3.2.1 Allmänt om undantagets tolkning 

För att säkerställa att sanktioner är proportionerliga bör avtal inte 

ogiltigförklaras i vissa fall då det finns ett tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. För den situationen att en ogiltigförklaring av ett avtal skulle 

föra med sig skadliga konsekvenser har därför en ventil införts i 16 kap. 14 

§ LOU. Som skäl för införandet av bestämmelsen angavs att tillämpningen 

av ogiltighetssanktionen skulle kunna få oproportionerliga följder om det 

inte är möjligt att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
135

 

Enligt artikel 2.d.3 i ändringsdirektivet får medlemsstaterna föreskriva att ett 

avtal inte ska ogiltigförklaras om det föreligger sådana tvingande hänsyn till 

ett allmänintresse som kräver att avtalets giltighet upprätthålls.
136

 

 

Rättsmedelsdirektivet innehåller ingen definition av begreppet tvingande 

hänsyn. Exakt vilka omständigheter som kan omfattas av begreppet i detta 

sammanhang är därmed oklart. I beaktandesats 41 i upphandlingsdirektivet 

anges ett antal skyddsvärda intressen som utgör berättigade undantag från 

direktivets tillämpning. Beaktandeskälet stadgar dock inte uttryckligen att 

dessa skyddsvärda intressen utgör tvingande hänsyn eller om den ska anses 

utgöra en uttömmande förteckning över de skyddsvärda intressen som kan 

berättiga undantag från direktivets bestämmelser. En liknande uppräkning 

av skyddsvärda intressen återfinns i fördraget i artikel 36 FEUF som tar 

sikte på rättfärdigandegrunder för nationella åtgärder som utgör 

diskriminerande kvantitativa import- eller exportrestriktioner eller åtgärder 

med motsvarande verkan på den inre marknaden.  Genom EU-domstolens 
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avgörande i Cassis de Dijon har tillämpningsområdet för 

rättfärdigandegrunderna i artikel 36 FEUF utvidgats till att även omfatta 

motsvarande icke-diskriminerande åtgärder.
137

 Inte heller i artikel 36 i 

fördraget hänvisas det uttryckligen till begreppet tvingande hänsyn. 

 

En uttrycklig hänvisning till begreppet tvingande hänsyn till allmänintresset, 

kan härledas från direktiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet).
138

 I artikel 4.8 

anges som definition en uppräkning av omständigheter som utifrån EU-

domstolens rättspraxis kan anses omfattas av begreppet: 

 

”tvingande hänsyn till allmänintresset: hänsyn som domstolen i sin rättspraxis bedömt som 

tvingande på grund av allmänintresset, t.ex. följande: allmän ordning, allmän säkerhet, 

skydd för människors liv och hälsa, folkhälsa, bibehållen ekonomisk jämvikt i det sociala 

trygghetssystemet, konsumentskydd och skydd av såväl tjänste-mottagare som arbetstagare, 

rättvisa handelstransaktioner, kamp mot bedrägerier, skydd av miljö och stadsmiljö, 

djurhälsa, immateriella rättigheter, bevarande av det nationella historiska och 

konstnärliga kulturarvet, socialpolitiska och kulturpolitiska mål.”
139    

 

Definitionen i tjänstedirektivet är mer omfattande än de uppräkningar av 

skyddsvärda intressen som tas upp inom upphandlingsrätten. EU-domstolen 

har i sin praxis bekräftat att folkhälsa, som tas upp inom ramen för 

definitionen i tjänstedirektivet, även kan anses utgöra ett tvingande hänsyn 

på upphandlingsområdet.
140

 Definitionen i tjänstedirektivet behandlades 

också i de svenska förarbetena i samband med införandet av 

ogiltighetssanktionen. Den svenska lagstiftaren menar dock att undantag 

från den fria rörligheten ska tolkas restriktivt och att endast exceptionella 

omständigheter kan tillmätas betydelse i frågan om ett avtal ska få bestå. 

Enligt regeringen ska det ankomma på förvaltningsdomstolarna att tolka 

begreppet utifrån de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.
141
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Eventuella ekonomiska konsekvenser av att ett avtal ogiltigförklaras får 

endast beaktas om det ekonomiska intresset utgör en förutsättning för att  

uppfylla ett tvingande hänsyn till allmänintresset och följderna på den 

grunden kan anses fullständigt oproportionerliga.
142

 Ekonomiska följder 

som endast har koppling till avtalet eller parternas ekonomiska intressen, 

exempelvis kostnader för genomförande av ny upphandling eller byte av 

leverantör, kan däremot inte beaktas inom ramen för en sådan bedömning.
143

  

 

Även om en domstol konstaterar att det föreligger ett tvingande hänsyn till 

ett allmänintresse innebär det inte att avtalet automatiskt får bestå. 

Domstolen ska även beakta om det hade varit möjligt för den upphandlande 

myndigheten att uppfylla behovet genom att vidta en mindre ingripande 

åtgärd. Behovet av en fungerande skolverksamhet är ett exempel som kan 

räknas till kategorin tvingande hänsyn. Trots det kan valet av temporär 

lösning, avtalets längd och dess omfattning anses gå utöver vad som är 

nödvändigt i den givna situationen. Anser domstolen att det hade varit 

möjligt att teckna ett kortare tillfälligt avtal eller att det funnits möjlighet att 

inom ramen för befintliga resurser tillfälligt täcka det uppkomna behovet 

tills dess att en upphandling slutförts kan det leda till att ett avtal som 

visserligen syftar till att uppfylla ett behov av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse likväl förklaras ogiltigt. Tidsaspekten kan alltså vägas in om 

tvingande hänsyn endast kan hänföras till den inledande delen av ett 

långvarigt avtal.
144

 Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning 

mellan upphandlande myndighets behov av att uppfylla sina skyldigheter 

gentemot allmänheten och de potentiella leverantörernas intresse av få 

möjlighet att lämna anbud. Särskilt i fråga om omfattande kontrakt som 

löper under en längre tid än vad som kan anses nödvändigt.
 145

 En  

proportionalitetsbedömning som innebär en avvägning mellan att syftet med 

åtgärden uppnås men att åtgärden inte får gå utöver vad som kan anses 

nödvändigt för att uppnå sagda syfte ska tillämpas i samtliga fall då 
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undantag genom nationella åtgärder görs från de grundläggande friheterna i 

fördraget.
146

 Har domstolen bedömt att ett avtal får bestå på grund av 

tvingande hänsyn till ett allmänintresse består avtalet till sin helhet. 

 

4.3.2.2 Tillämpningen i förvaltningsdomstolarna 

 

Som nämnts i föregående avsnitt har den svenska lagstiftaren hänvisat till 

förvaltningsdomstolarna i frågan om hur begreppet tvingande hänsyn till 

allmänintresset ska tolkas det enskilda fallet.
147

 I följande avsnitt 

exemplifieras domstolarnas bedömningar i enskilda fall genom en 

redogörelse för överväganden som rätten gjort i mål där fråga har varit om 

avtal ska bestå på grund av tvingande hänsyn av allmänintresse. 

 

I ett mål som avgjordes i kammarrätten i Sundsvall i början av 2016 kom 

kammarrätten fram till att det ogiltigförklarade avtalet skulle bestå på grund 

av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Målet rörde en upphandling av 

vägunderhåll som inkluderade dygnetruntbevakning av en av Sveriges mest 

trafikerade vägsträckor.  Kammarrätten fann i likhet med förvaltningsrätten 

att hinder på allmänna vägar skulle äventyra såväl trafiksäkerhet som 

framkomlighet för utryckningsfordon. Även ett mycket kort avbrott i 

vägunderhållet skulle mot denna bakgrund riskera att skada människors liv 

och hälsa.
148

 Samma kammarrätt kom i ett mål i slutet av 2015 fram till att 

ett avtal gällande anropsstyrd kollektivtrafik och skolskjuts var nödvändigt 

för att säkra behovet av samhällsviktiga transporter till skola, vårdcentral 

och sjukhus. Avtalet ogiltigförklarades på grund av upphandlande 

myndighets bristande planering men fick bestå på grund av tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse.
149

 En liknande upphandling av hjälptjänster 

för kollektivtrafik, bland annat beställningscentral samt sjuk- och 

färdtjänsttransport fick bestå, på grund av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. Detta sedan kammarrätten i Göteborg konstaterat att sådana 
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tjänster är av stor betydelse för människors liv och hälsa samt att ett avbrott 

framförallt skulle drabba svaga grupper i samhället.
150

 Folkhälsa har även 

åberopats som skäl för att låta avtal om leverans av hörapparater, reservdelar 

och tillbehör bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, 

särskilt mot bakgrund av att landstinget haft en lagstadgad skyldighet att 

tillhandahålla hörapparater.
 151

 Kammarrätten hänvisade till att folkhälsa har 

ansetts utgöra tvingande hänsyn på andra områden inom EU-rätten i frågor 

om rör begränsningar av den inre marknaden.
152

 

 

I ett mål som rörde transport- och förvaringstjänster med avseende på 

omhändertagna djur ansågs det av kammarrätten inte föreligga ett tvingande 

hänsyn till allmänintresse. Djurskydd kan precis som folkhälsa anses 

omfattas av de bestämmelser som hänvisats till inom EU-rätten. I målet var 

dock avgörande för kammarrättens bedömning att det fanns möjlighet att 

ordna med alternativa lösningar för djuren i varje enskilt fall. 

Polismyndigheten hade visserligen anfört att en sådan lösning skulle ta 

betydligt större ekonomiska, organisatoriska och personalrelaterade resurser 

i anspråk. Myndigheten framförde också att arbetsmiljö samt att 

omhändertagandet inte garanterat skulle nå upp till de lagstadgade kraven på 

djurskydd. Kammarrätten ansåg dock att de omständigheter som 

myndigheten framfört inte kunde hänföras till ett tvingande hänsyn av 

allmänintresse.
153

 Ett liknande resonemang fördes av kammarrätten i 

Sundsvall i ett mål som gällde en kommuns upphandling av 

vikarieförmedling för att uppfylla det lagstadgade skyldighet att enligt 

skollagen (2010:800) tillgodose en fungerande förskola och skola. Att 

tillhandahålla en fungerande skolverksamhet kan anses vara ett tvingande 

hänsyn av allmänintresse. Rätten konstaterade dock att det inte funnits 

någon skyldighet för kommunen att konkurrensutsätta tillsättningarna enligt 

LOU. Kommunen hade därmed kunnat bedriva vikarieförmedlingen i egen 
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regi. Dessutom underströk rätten att det endast varit fråga om att 

tillhandahålla vikarier, inte att upprätthålla utbildningsverksamheten som 

helhet. Eftersom rätten fann att det funnits alternativa lösningar att ta till i 

den uppkomna situationen förelåg inte sådana exceptionella omständigheter 

som får anses omfattade av begreppet tvingande hänsyn till 

allmänintresse.
154

 I ett mål som rörde Malmö Stads upphandling av 

snöröjningstjänster konstaterade kammarrätten i Göteborg i likhet med 

förvaltningsrätten i Malmö att det visserligen föreligger en skyldighet för 

kommuner att säkerställa vinterväghållning. Dock ifrågasatte rätten 

nödvändigheten av tilldelning av kontraktet i det enskilda fallet. Rätten 

ansåg det inte visat att fyra stycken fyrhjuliga motorcyklar skulle ha sådan 

avgörande betydelse för snöröjningen i Malmö att det varit nödvändigt att 

tilldela det aktuella kontraktet. Enligt rätten fanns det mot bakgrund av detta 

inte heller någon anledning att på grund av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse besluta att avtalet avseende vinterväghållning med 

ifrågavarande motorcyklar skulle bestå.
155
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5 Tillsyn och 

upphandlingsskadeavgift 

5.1 Tillsynsmyndighetens roll 

5.1.1 Konkurrensverkets befogenhet 

Konkurrensverket har av regeringen utsetts till tillsynsmyndighet för såväl 

upphandlingsområdet som för stora delar av konkurrensområdet.
156

 

Tillsynsverksamheten är ett prioriterat område och särskilt fokus ligger på 

att verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en 

effektiv upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.
157

 

Inom Konkurrensverkets befogenheter ligger att, vid överträdelser av 

lagstiftningen, väcka talan om konkurrensskadeavgift eller 

upphandlingsskadeavgift vid domstol. Befogenheten innefattar alltså ingen 

självständig beslutanderätt i dessa frågor.  

 

I en nyligen avslutad statlig utredning har det föreslagits att 

Konkurrensverkets beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift bör 

utökas. En utökad beslutanderätt skulle enligt utredningen effektivisera 

såväl Konkurrensverkets som domstolarnas handläggningsprocess utan att 

det skulle innebära några negativa konsekvenser för rättssäkerheten. En 

sådan ordning skulle dessutom stå i bättre överensstämmelse med den 

ordning som Kommissionen och en majoritet av de övriga medlemsstaterna 

tillämpar.
158

 Enligt förslaget skulle beslutanderätten innebära att 

Konkurrensverket efter utredning i ärendet självständigt fattar beslut om en 

eventuell konkurrensskadeavgift ska utgå. Beslutet kan sedan överprövas av 

domstol.
159

 Det återstår dock att se om förslaget genomförs och i nuläget har 
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ingen motsvarande utredning tillsatts i fråga upphandlingsskadeavgift på 

upphandlingsområdet. 

 

Rättsmedelsdirektivet anger att medlemsstaterna får föreskriva att 

prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande myndigheten ska 

besluta om ogiltighet eller alternativa sanktioner vid otillåtna 

direktupphandlingar. I Sverige överlåts det inom många områden till 

förvaltningsmyndigheterna som är verksamma på området att ålägga 

avgiftsskyldighet. Vid införandet av upphandlingsskadeavgiften som 

sanktion på upphandlingsområdet ansågs det dock lämpligast att låta 

avgiften utdömas av förvaltningsdomstol efter ansökan av 

tillsynsmyndigheten. Som skäl för detta angav regeringen att det på 

upphandlingsområdet kan uppkomma vissa principiella betänkligheter kring 

förfarandet då en myndighet ska bedöma en annan myndighets handlande. 

Vidare angavs som skäl att bedömningen av om en avtalsspärr har iakttagits 

eller om en otillåten direktupphandling har gjorts, prövas av domstol i mål 

om överprövning. Mot bakgrund av det drog regeringen slutsatsen att 

detsamma bör gälla även när det gäller påförande av 

upphandlingsskadeavgift.
160

  

 

5.1.2 Tillsyn och utredning 

Konkurrensverkets tillsynsarbete på upphandlingsområdet riktar in sig på 

ärenden som kan resultera i en upphandlingsskadeavgift samt tillsyn av 

upphandlingar som kan föranleda ett tillsynsbeslut. Då myndighetens 

resurser är begränsade prioriteras framförallt ärenden som innefattar 

regelöverträdelser av stor betydelse för allmänheten samt frågor av 

principiellt intresse. Otillåtna direktupphandlingar är ett sådant prioriterat 

område.
161
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Tillsynsbesluten är avsedda att uppmärksamma upphandlande myndigheter 

på brister i tillämpningen av lagstiftningen på upphandlingsområdet. 

Beslutet är utformat som en skrivelse där Konkurrensverket beskriver de 

eventuella brister som utredningen funnit samt grunderna för 

tillsynsbeslutet. Ett tillsynsbeslut föranleder dock inga sanktioner. 

Upphandlande myndighet förväntas istället avhjälpa bristerna genom 

självrättelse. Vanligen består det i att se till att överträdelsen inte upprepas. 

Tillsynsbeslut kan användas i de fall som inte omfattas av reglerna för 

upphandlingsskadeavgift eller som ett alternativ då upphandlingsskadeavgift 

av andra skäl inte är aktuell. Vid otillåten direktupphandling kan ett 

tillsynsbeslut bli aktuellt när det inte är möjligt att väcka talan om 

upphandlingsskadeavgift på grund av att preskriptionstiden har löpt ut.
 162

 

 

För att Konkurrensverket ska kunna bedriva utredningar om eventuella 

överträdelser har de i egenskap av tillsynsmyndighet befogenhet att inhämta 

nödvändiga upplysningar från upphandlande myndigheter, vilket motsvaras 

av en skyldighet för upphandlande myndigheter att tillhandahålla sådana 

upplysningar på begäran av tillsynsmyndigheten. Befogenheten innefattar 

även en möjlighet för tillsynsmyndigheten att utfärda föreläggande om att 

handlingar och uppgifter ska lämnas ut.
163

 

 

5.1.3 Talan om upphandlingsskadeavgift 

För obligatoriska ansökningar gäller enligt 17 kap. 6 § LOU att 

tillsynsmyndigheten ska lämna in ansökan om upphandlingsskadeavgift till 

förvaltningsdomstol inom 6 månader från det avgörande som ansökan 

grundas på vunnit laga kraft. En förutsättning för att en kort utredningstid 

har ansetts acceptabel är att tillsynsmyndigheten har möjlighet att bevaka 

samtliga avgöranden och få kännedom om dessa genom 

upphandlingsförordningen
164

 vilken ålägger förvaltningsdomstolarna att 
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skicka samtliga avgöranden till Konkurrensverket. Det inkluderar de 

avgöranden där domstol beslutat att ett ogiltigt avtal ska bestå på grund av 

tvingande hänsyn till ett allmänintresse.
165

 

 

Vad gäller fakultativa ansökningar som grundas på otillåten 

direktupphandling har tillsynsmyndigheten möjlighet att ansöka oavsett om 

det finns ett föregående domstolsavgörande eller ej. Dock har lagstiftaren 

tagit hänsyn till att det skulle vara olämpligt att ett mål om 

upphandlingsskadeavgift bedrivs samtidigt som ett mål om överprövning. 

Därför har tidsfristerna utformats så att talan om upphandlingsskadeavgift ej 

kan väckas innan leverantörens möjlighet att föra talan om överprövning 

löpt ut vilket som huvudregel är sex månader efter avtalsslut 16 kap. 17 § 

LOU. I vissa fall kan dock ansökan om upphandlingsskadeavgift väckas 

tidigare till exempel om upphandlande myndighet tillämpat frivillig 

förhandsinsyn och ingen leverantör ansökt om överprövning innan 

avtalsspärren har löpt ut. Under förutsättningen att ingen leverantör har 

väckt talan om överprövning inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 § 

LOU ska ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 7 § LOU 

inkomma till förvaltningsdomstolen senast ett år från avtalsslutet. Vid 

bestämmande av tidsfristen för ansökan har lagstiftaren gjort en avvägning 

mellan tillsynsmyndighetens intresse av tillräcklig utredningstid och 

upphandlande myndigheters intresse av att snabbt få besked i fall då en talan 

om avgift kommer att väckas.
166

  

 

5.2 Upphandlingsskadeavgiftens funktion 

och syfte 

Upphandlingsskadeavgift är en offentligrättslig sanktionsavgift som åläggs 

upphandlande myndigheter vid överträdelse av upphandlingsregelverket. 

Reglerna återfinns i 17 kap. LOU och infördes inom ramen för 
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överprövningsreformen 2010 då ändringsdirektivet
167

 implementerades i 

svensk rätt.
168

 Det primära syftet med upphandlingsskadeavgiften är att 

säkerställa att det upphandlingsrättsliga regelverket efterlevs, vilket i 

förlängningen även bidrar till en korrekt användning av skattemedel. 

Avgiften ska vara effektiv, proportionerlig och ha en allmänt avskräckande 

verkan.
169

 Vid införandet av upphandlingsskadeavgiften betonades särskilt 

problemet med att det inte fanns effektiva sanktioner att ta till för att 

motverka otillåtna direktupphandlingar. Även om ogiltighetssanktionen 

infördes som en följd av implementeringen av ändringsdirektivets 

bestämmelser ansågs det i vissa fall inte vara tillräckligt för att komma åt 

problemet. Bland annat anfördes att det i vissa fall saknas incitament för 

leverantörer att väcka talan om ogiltighet då de inte deltagit i upphandlingen 

eller haft närmare kännedom om omständigheterna vid tilldelningen av 

kontraktet. I dessa fall ansågs upphandlingsskadeavgift som kan dömas ut 

på talan av tillsynsmyndigheten vara ett viktigt komplement.
170

 

 

Bedömningen av avgiftens storlek avgörs enligt 17 kap. 4 § LOU utifrån hur 

allvarlig överträdelsen anses vara och kan uppgå till lägst 10 000 kronor och 

högst 10 miljoner kronor dock som mest 10 procent av kontraktets totala 

värde. Det är domstolen som på ansökan av Konkurrensverket beslutar om 

avgift ska dömas ut och bestämmer dess storlek. Storleken på 

upphandlingsskadeavgiften bestäms med beaktande av hur allvarlig 

överträdelse som skett. Enligt förarbeten till lagen bör tillsynsmyndigheten i 

sin ansökan yrka om lämpligt belopp.
171

 

 

Upphandlingsskadeavgift som upphandlande myndighet ska betala till följd 

av ett domstolsbeslut tillfaller staten.
172

 Det innebär att det i många fall är 

staten genom statliga upphandlande myndigheter som betalar till sig själv. 

För att sanktionen ändå ska bli kännbar för den upphandlande myndigheten 
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betonas i förarbetena att det är av vikt att strikt budgetdisciplin 

upprätthålls.
173

 

 

Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut i följande situationer:
174

 

 

1. Vid otillåten direktupphandling. 

2. Då domstol fastställt att ett avtal får bestå trots att det slutits i strid med 

bestämmelserna om avtalsspärr. 

3. När domstol beslutat att ett ogiltigt avtal får bestå på grund av tvingande 

hänsyn till allmänintresse. 

 

Bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift gäller även upphandlingar 

som inte omfattas av direktiven. Skälet till det är att regeringen ansåg det 

lika viktigt att reglerna efterlevs i fråga om upphandlingar som uppgår till 

lägre belopp.
175

 Upphandlingsskadeavgift kan påföras upphandlande 

myndigheter oberoende av subjektiva omständigheter, det spelar alltså ingen 

roll om överträdelsen ansetts ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Har 

upphandlande myndighet överträtt upphandlingsregelverket råder således ett 

strikt ansvar.
176

 

 

5.3 Upphandlingsskadeavgift vid otillåten 

direktupphandling 

5.3.1 Fakultativ ansökan 

Som nämnts ovan är otillåten direktilldelning en sådan regelöverträdelse 

som kan leda till upphandlingsskadeavgift. Enligt rekvisiten i bestämmelsen 

i 17 kap. 1 § LOU ska det vara fråga om ett ingånget avtal som inte föregåtts 

av annonsering trots att det, enligt upphandlingsregelverket, varit otillåtet. I 

sådana situationer kan Konkurrensverket, i egenskap av tillsynsmyndighet, 
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på eget initiativ lämna in en ansökan om upphandlingsskadeavgift. 

Konkurrensverkets syfte med en fakultativ ansökan om 

upphandlingsskadeavgift är att främja effektiv konkurrens samt nytta för det 

allmänna och aktörerna på marknaden. Vid bedömningen av om en ansökan 

ska lämnas in beaktar Konkurrensverket hur allvarlig överträdelsen är, om 

det finns behov av vägledande avgörande och om det finns förutsättningar 

för effektiv utredning.
177

 Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut i samtliga 

fall då en upphandlande myndighet gjort sig skyldig till en otillåten 

direktupphandling. Det vill säga även i de fall den upphandlande 

myndigheten har genomfört en frivillig förhandsinsyn. 

 

5.3.2 Obligatorisk ansökan 

Av rättsmedelsdirektiven följer att alternativa sanktioner ska införas i fall då 

avtal som har sin grund i en otillåten direktupphandling får bestå trots att 

förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda. Av direktivet följer dock ingen 

skyldighet för medlemsstater att ålägga upphandlande myndigheter en 

offentligrättslig sanktionsavgift vid otillåten direktupphandling. Den 

svenska lagstiftaren har dock ansett att möjligheten att föra ogiltighetstalan 

inte i sig utgör en tillräckligt effektiv sanktion för att komma till rätta med 

otillåtna direktilldelningar. Det har därmed ansetts nödvändigt att vidga 

tillsynsmyndighetens befogenheter på området och införa möjligheten för 

tillsynsmyndigheten att ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift. 

I denna del har alltså den svenska lagstiftaren skärpt den nationella 

lagstiftningen i jämförelse med de krav som följer av 

rättsmedelsdirektiven.
178

 

 

Om en domstol beslutat att ett ogiltigt avtal ska bestå på grund av tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse är det enligt 16 kap. 14 § LOU obligatoriskt 

för Konkurrensverket att ansöka om att en upphandlingsskadeavgift ska 

dömas ut. Ansökan om upphandlingsskadeavgift utgör i dessa fall en sådan 
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alternativ sanktion till ogiltigförklaringen som rättsmedelsdirektivet 

föreskriver.
179

  

 

Konkurrensverket har som en del i utvärderings- och uppföljningsarbetet av 

de nya sanktionerna som infördes på upphandlingsområdet 2010 vid ett 

flertal tillfällen informerat ansvarigt departement om effekten av 

sanktionerna och Konkurrensverkets tillsynsarbete. Förslag på ändringar i 

nuvarande regelverk har bland annat innefattat önskemål om att kravet på 

ansökan om upphandlingsskadeavgift då ett ogiltigt avtal får bestå på grund 

av tvingande hänsyn till allmänintresse borde omvandlas från obligatorisk 

till fakultativ. Konkurrensverkets uppfattning är, mot bakgrund av de 

ärenden som behandlats genom åren, dels att de obligatoriska ansökningarna 

tar upp en stor andel resurser i förhållande till det resultat som uppnås, dels 

att en obligatorisk ansökan i många fall inte kan anses motiverad utifrån 

sanktionernas syfte.
 
Konkurrensverket konstaterar att många av de fall som 

idag föranleder en obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift hade 

prioriterats bort om ansökan istället hade varit fakultativ. Framförallt med 

hänvisning till att upphandlande myndighet, i de flesta fall då undantaget för 

upphandling vid synnerlig brådska nyttjas, inte har haft för avsikt att 

kringgå regelverket. Situationen som uppstår då en upphandling överprövas 

samtidigt som det finns ett brådskande behov av att uppfylla ett 

samhällsåtagande pekas ut som särskilt problematisk i detta sammanhang.
180

 

 

I en rapport från 2015 redovisar Konkurrensverket resultaten av fem års 

tillämpning av upphandlingsskadeavgift. Undersökningen visar att de 

obligatoriska ansökningarna fått bifall i domstol i färre än hälften av 

fallen.
181

 Den siffran innefattar visserligen alla överträdelser som kan 

föranleda en obligatorisk talan om upphandlingsskadeavgift. Utifrån de 

siffror som redovisas för 2014 gällde samtliga fem obligatoriska 

ansökningar otillåten direktupphandling där avtalet fått bestå på grund av 
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tvingande hänsyn. I samtliga fall bedömdes överträdelsen som ringa varpå 

ingen avgift dömdes ut.
182

 Även i lagkommentarer till LOU anges att det 

finns starka statsfinansiella skäl för att ge Konkurrensverket möjlighet att 

avstå från att driva ett mål om upphandlingsskadeavgift till domstol om 

omständigheterna ändå talar för att avgiften ska efterges.
183

 

 

5.3.3 Bedömning av sanktionsvärdet 

Då utgångspunkten är att otillåten direktupphandling utgör en av de 

allvarligaste överträdelserna av upphandlingsregelverket kan 

sanktionsvärdet redan från början antas vara högt. I förarbetena anges 

dessutom att otillåten direktupphandling med hänvisning till den 

bakomliggande EU-rätten har ett högt sanktionsvärde.
184

 Konkurrensverket 

föreslår i dessa fall ofta en avgift som ligger på den högre skalan, cirka sju - 

åtta procent av kontraktets värde. I praxis har dock detta synsätt kritiserats, 

domstolarna har i flera fall uttalat att otillåten direktupphandling inte på 

detta vis ska ses som en presumtion för en högre avgift. Istället ska 

domstolen utgå ifrån en sedvanlig helhetsbedömning av försvårande och 

förmildrande omständigheter i det enskilda fallet.
185

  

 

Att ett otillåtet avtal fått bestå, på grund av att det föreligger tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse, utgör inte i sig en förmildrande omständighet 

som ska leda till en nedsättning av upphandlingsskadeavgiften.
186

 Däremot 

kan det, enligt förarbetena, antas att det i vissa fall har varit fråga om en 

överträdelse som snarare berott på de allmänna omständigheterna än på en 

medveten överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Visserligen följer det 

av ändringsdirektivet att en sanktion ska påföras även i dessa fall, men med 

hänsyn tagen till omständigheterna som föranlett överträdelsen kan 
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sanktionsvärdet anses vara förhållandevis lågt.
187

 Övriga omständigheter 

som bör beaktas vid bedömningen av sanktionsvärdet är enligt förarbetena 

huruvida rättsläget är oklart för överträdelsen i fråga. Ett oklart rättsläge bör 

leda till att överträdelsen anses mindre allvarlig vilket får till följd att 

upphandlingsskadeavgiften fastställs till ett lägre belopp.
188

 Avtalets längd 

och värde är en annan omständighet som domstolen bör beakta. Avtal med 

förhållandevis lång löptid eller högt värde bör verka i skärpande riktning.     

I ett mål i kammarrätten i Sundsvall beslutades en låg 

upphandlingsskadeavgift, trots ett högt kontraktsvärde, på grund av 

förmildrande omständigheter. Kammarrätten konstaterade att ett högt 

kontraktsvärde utgör en försvårande omständighet, i förevarande fall var 

kontraktet värt cirka tio miljoner kronor. På grund av att det i målet 

framkommit flera förmildrande omständigheter sänktes dock avgiften till 

etthundratusen kronor. Som förmildrande omständigheter beaktade rätten att 

avtalet haft en mycket begränsad löptid och att syftet med avtalet varit att 

fasa ut tjänsten i fråga.
189

 Att ett avtal med lång löptid sägs upp i förtid 

genom ett avvecklingsavtal förändrar inte domstolens inställning i frågan.
190

 

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ett mål om upphandlingsskadeavgift 

2014. I domen framhåller domstolen att ingen avgift ska utgå i ringa fall och 

att det finns ett stort utrymme för domstolen att beakta samtliga relevanta 

omständigheter inom ramen för upphandlingsskadeavgiftens avskräckande 

syfte.
191

  

 

En annan omständighet som kan ha förmildrande verkan är om 

upphandlande myndighet på grund av en ogiltigförklaring lidit ekonomisk 

skada i form av skyldighet att betala skadestånd eller på grund av 

återställandet av förmögenhetsläget vid prestationernas återgång.
192

 Har 

upphandlande myndighet tvingats fortsätta köpa varor och tjänster från en 

befintlig leverantör på grund av en pågående överprövningsprocess ska även 
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det, enligt förarbetena, i viss mån anses förmildrande dock har domstolarna 

betonat att upphandlande myndighet i sådana situationer ansvar för att 

tidsplaneringen inför upphandlingen varit tillräcklig.
193

 

 

Sammantaget ska överträdelsens sanktionsvärde verka för att avhålla såväl 

den upphandlande myndigheten i fråga som andra upphandlande 

myndigheter från framtida lagöverträdelser.
194

 Upprepade överträdelser ses 

mot bakgrund av detta som en försvårande omständighet.  

5.4 Undantag från 

upphandlingsskadeavgift 

Vid bedömning av om upphandlingsskadeavgift ska utgå efter att en 

otillåten direktupphandling skett är det enligt rättsmedelsdirektivet 

nödvändigt att väga in orsaken till överträdelsen och huruvida överträdelsen 

orsakat skada på något av lagens skyddsintressen. Av detta följer 

möjligheten för domstolen att vid behov avslå ansökan om 

upphandlingsskadeavgift eller vid behov efterge avgiften. Denna möjlighet 

kommer även till uttryck i den nationella upphandlingslagstiftnigen.  Genom 

bestämmelsen i 17 kap. 5 § LOU framgår det att domstolen kan avslå 

ansökan om upphandlingsskadeavgift i fall som bedöms som ringa 

förseelser medan avgiften istället bör efterges om det föreligger synnerliga 

skäl. Vad gäller direktivsstyrda upphandlingar ska det, enligt 

rättsmedelsdirektiven finnas en alternativ sanktion till ogiltigheten. 

Utrymmet för undantag från upphandlingsskadeavgift vid otillåtna 

direktupphandlingar bör mot bakgrund av detta ses som begränsat. Enligt 

förarbetena till den nationella lagstiftningen ska undantaget vid ringa 

förseelse endast tillämpas i sällsynta fall.
195

 Undantaget för synnerliga skäl 

tar främst sikte på situationer då en sanktionsavgift skulle framstå som 

orimlig eller stötande. I förarbetena ges inga exempel på situationer som kan 
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anses falla inom ramen för undantagen. Det finns inte heller någon 

definition av begreppet synnerliga skäl eller exempel på situationer som 

skulle kunna medföra att en sådan bedömning görs. Istället hänvisas det i 

förarbetena till att begreppet får utvecklas genom domstolarnas praxis.
196

 

Någon sådan praxis som rör otillåten direktupphandling eller avtal som fått 

bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse har dock ännu inte 

utvecklats. Enligt förarbetet skulle synnerliga skäl kunna föreligga då en 

direktupphandling är nära men inte riktigt uppfyller rekvisitet synnerliga 

skäl i 15 kap. 3§ 2 stycket LOU.
197

 Vid bedömningen av om det rör sig om 

en ringa förseelse eller om det föreligger synnerliga skäl används samma 

metod som redovisats ovan vad gäller fastställandet av 

upphandlingsskadeavgiftens storlek. Bedömningen tar i beaktande samtliga 

relevanta omständigheter som kan verka i förmildrande eller försvårande 

riktning.
198

  

 

Ett exempel på en överträdelse som av Högsta förvaltningsdomstolen 

bedömts som ringa var ett antal kommuners otillåtna direktupphandling av 

livsmedel som fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. Av utredningen i målet hade det framkommit att 

kommunerna hade inlett och avsett att slutföra en upphandling enligt ett 

annonserat förfarande i enlighet med LOU. Trots att den ordinarie 

upphandlingen inletts i god tid blev den fördröjd på grund av överprövning. 

Vid bedömning av upphandlingsskadeavgiftens storlek beaktade domstolen 

att omständigheterna som hade föranlett överträdelsen i huvudsak legat 

utanför vad kommunerna haft möjlighet att förutse samt att inköpen av 

livsmedel varit nödvändiga och brådskande. Dessutom beaktades att det 

tillfälliga avtalet var begränsat till att endast avse leveranser tills dess att en 

ny upphandling genomförts genom ett annonserat förfarande. Dessutom 

ansåg domstolen att behovet av den avskräckande effekt som 

upphandlingsskadeavgiften ska ha inte var tillräckligt starkt motiverad i det 
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enskilda fallet. Sanktionsvärdet bedömdes i detta fall så lågt att domstolen 

ansåg att det var fråga om ringa fall och ansökan avslogs.
199
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken mån det inom 

upphandlingsrätten finns utrymme för upphandlande myndigheter att i 

brådskande situationer säkerställa behov av viktiga samhällsfunktioner. 

Därutöver har framställningen tagit sikte på de offentligrättsliga sanktioner 

som aktualiseras om en sådan upphandling bedömts utgöra en otillåten 

direktupphandling. I det följande kapitlet avser jag presentera mina 

slutsatser utifrån uppsatsens frågeställningar och det underlag som 

presenterats inom ramen för uppsatsen.  

 

6.2 Utrymmet för undantag 

Inledningsvis kan det konstateras att huvudregeln på upphandlingsområdet 

som innebär att offentliga kontrakt ska annonseras har en stark koppling till 

såväl upphandlingslagstiftningens som den grundläggande EU-rättens 

syften. Undantag från denna huvudregel ska mot bakgrund av detta 

tillämpas restriktivt. Med det sagt, så är det möjligt att upphandla varor och 

tjänster för att uppfylla viktiga samhällsfunktioner, även i fall då det på 

grund av tidsbrist inte är möjligt att följa lagens ordinarie förfaranden. Ett 

stort ansvar läggs dock på den upphandlande myndigheten som ska visa att 

samtliga rekvisit i undantagsbestämmelsen kan anses uppfyllda i det 

enskilda fallet 

 

Min utredning har visat att det utifrån gällande rätt finns betydande 

svårigheter för upphandlande myndighet att bilda sig en uppfattning om 

rekvisitens faktiska innebörd och därmed utrymmet för att nyttja 

undantagen. Lagstiftaren har i princip lämnat frågan om den faktiska 

innebörden av rekvisiten till att avgöras i rättspraxis. Vad gäller rättspraxis 

så finns det inte några vägledande avgöranden från högsta instans som rör 
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upphandling genom förhandlat förfarande utan annonsering på grund av 

synnerlig brådska.  

 

Begreppet absolut nödvändigt har ingen juridisk förankring och säger 

egentligen väldigt lite om vilka situationer som avses. Dess förekomst i 

lagstiftningen tycks bara vara en följd av en ordagrann översättning av 

upphandlingsdirektivets bestämmelser. Utredningen har visat att absolut 

nödvändigt, i förvaltningsdomstolarna, i princip tolkas synonymt med 

begreppet tvingande hänsyn till ett allmänintresse och att domstolens 

tolkning av begreppet i hög grad sammanfaller med de tvingande hänsyn till 

allmänintresse som erkänts inom unionsrätten. Då det inte finns någon 

definition av begreppet i de rättsakter som styr offentlig upphandling går det 

inte säkert att veta om en sådan tolkning är korrekt. Mycket tyder dock på 

att det är de tvingande hänsyn som erkänns inom andra områden av 

unionsrätten som åsyftas. Om det är lagstiftarens avsikt att absolut 

nödvändigt ska tolkas med ledning av begreppet tvingande hänsyn borde det 

framgå direkt av ordalydelsen i bestämmelsen. Absolut nödvändigt kunde 

då ersättas av nödvändigt på grund av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse.   

 

Undantagen från annonsering vid synnerlig brådska är avsedda att tillämpas 

som en temporär lösning till dess att en upphandling kan genomföras enligt 

ett ordinarie annonserat förfarande. Eftersom det inte är möjligt för 

domstolen att endast ogiltigförklara framtida avtalsförpliktelser läggs stor 

vikt vid avtalets omfattning vid bedömningen av om ett avtal ska anses 

tillåtet. Det ställer höga krav på upphandlande myndighet vid förhandling 

och utformning av det temporära avtalet. Utifrån den vägledning som finns 

på området måste avtalet vara mycket kort och flexibelt. Optimalt utifrån  

nuvarande rättsläge vore om det tillfälliga avtalet gällde cirka 90 dagar i 

taget med option för förlängning men med en bortre gräns samt möjlighet 

att säga upp omedelbart om behovet upphör. Ett sådant avtal, om det 

överhuvudtaget är möjligt att träffa, blir av naturliga skäl en betydligt mer 

kostsam affär för skattebetalarna då leverantörer måste ta höjd för alla dessa 
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olika scenarion. Rättsläget gör det därmed svårt för upphandlande 

myndighet att förena upprätthållandet av god konkurrens med god 

hushållning med skattemedel. I denna fråga finns det anledning för 

domstolarna att i högre grad beakta den ekonomiska och avtalsrättsliga 

orimligheten i för högt ställda krav på flexibiliteten i civilrättsliga avtal. 

 

En av de vanligast förekommande orsakerna till att upphandlande 

myndigheter hamnar i brådska är att en upphandling enligt ett ordinarie 

förfarande överprövas. Att en upphandling kan komma att överprövas är 

enligt gällande rätt en sådan omständighet som upphandlande myndighet 

kan förutse. Att en upphandling försenas på grund av överprövning utgör 

alltså inte i sig en grund för att nyttja undantagsbestämmelserna. 

Vägledande uttalanden om vilken tid för en eventuell överprövning som 

upphandlande myndighet kan förväntas räkna med kommer framförallt från 

kammarrätterna och Konkurrensverket och har varierat genom åren. Enligt 

nuvarande kammarrättspraxis finns ett tidsspann mellan cirka 4 månader 

och 10 månader som skulle kunna godtas. Enligt Konkurrensverket är den 

nuvarande rekommendationen att upphandlande myndighet måste räkna 

med minst 90 dagar. Mot bakgrund av att det är ett vanligt förekommande 

problem att upphandlingar av viktiga samhällsfunktioner fördröjs på grund 

av överprövningar finns ett stort behov av ett slutgiltigt klargörande i denna 

fråga. 

 

En annan svårlöst fråga är hur upphandlingslagstiftningen förhåller sig till 

andra lagar då det uppstår konflikter mellan regelverken. EU-domstolen har 

uttalat att endast den omständighet att en upphandlande myndighet enligt 

lag är skyldig att uppfylla ett behov hos allmänheten räcker inte för att 

undantag från annonsering ska vara godtagbart. Sådana skyldigheter får som 

huvudregel anses falla inom ramen för vad upphandlande myndighet kan 

förutse och därmed planera för. Undantag skulle kunna göras om 

skyldigheten plötsligt uppstår eller om omfattningen av skyldigheten 

plötsligt utökas. Ett mål som delvis berör frågan har nyligen beviljats 

prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen vilket kan innebära 
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besked i en komplex fråga som sedan länge saknat klargörande. Ofta lyfts 

avgörande från högsta instans fram som en lösning på ett oklart rättsläget. 

Det bör dock betonas att även i högsta instans måste undantaget från 

annonsering bedömas utifrån omständigheterna i det individuella fallet. 

Avgörandet i sakfrågan skulle i ett sådant fall få ett mycket begränsat 

prejudikatsvärde. Tar domstolen tillfället i akt och i domskälen uttalar sig 

mer generellt om hur rekvisiten ska tolkas skulle dock ett sådant avgörande 

få ett högre värde som vägledande praxis.  

 

Slutligen så finns det, som nämnts ovan, ett stort behov av klargöranden av 

den faktiska innebörden av flera av undantagsbestämmelsens rekvisit och 

dess tolkning. Utifrån gällande rätt är rättsläget oklart och förutsättningarna 

för undantag får bedömas i varje enskilt fall. Det för med sig en svårighet 

för upphandlande myndigheter att på förhand bedöma huruvida 

undantagsbestämmelserna är tillämpliga. Konsekvenserna av att 

förutsättningarna för tillämpning av undantagsbestämmelserna måste 

avgöras i varje enskilt fall är dock inte enbart negativa. Det fyller en viss 

preventiv funktion då det föranleder såväl upphandlande myndigheter som 

potentiella leverantörer att iaktta försiktighet vid avtalets ingående för att 

inte riskera en eventuell ogiltigförklaring i ett senare skede. Framförallt vad 

gäller konkurrensutsättning men också vad gäller utformning av 

avtalsvillkor och avtalets omfattning.  

 

6.3 När otillåtna avtal får bestå 

Utgångspunkten i rättsmedelsdirektivet är att avtal som kommit till stånd 

genom en otillåten direktupphandling ska ogiltigförklaras. För att 

sanktionerna ska vara proportionerliga har dock ventiler införts i 

lagstiftningen. Dels en möjlighet att för upphandlande myndigheter att på 

förhand skydda sig mot ogiltighet genom en förhandsinsyn, dels en 

möjlighet för medlemsstaternas prövningsorgan att låta avtal bestå om det 

föreligger tvingande hänsyn till ett allmänintresse. 
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Begreppet tvingande hänsyn till ett allmänintresse är inte tydligt definierat 

inom upphandlingsrätten. Varken på EU-nivå eller nationellt. Enligt min 

mening är begreppet av central betydelse både vid bedömningen av om 

förutsättningarna för att tillämpa undantag från annonsering är uppfyllda 

samt vid bedömningen av om ett otillåtet avtal ska få bestå. För en enhetlig 

bedömning behövs ett tydligt klargörande av begreppets juridiska grund i 

EU-rätten och därmed hur vidsträckt det ska tolkas och tillämpas. Utifrån 

rättskällorna går det inte i dagsläget att säkert fastställa begreppets ursprung 

eller omfattning. Mot bakgrund av hur begreppet definierats och tillämpats 

inom andra delar av EU-rätten, exempelvis tjänstedirektivets definition, 

anser jag att det ligger nära till hands att utgå ifrån att begreppet bör ha 

samma innebörd och omfång på upphandlingsområdet. Av en sådan 

tolkning av begreppet följer också en större flexibilitet, då EU-domstolen 

inte har varit främmande för att töja på bestämmelsernas ordalydelse i frågor 

som rör målkonflikter mellan den inre marknaden och andra skyddsvärda 

intressen.  

  

Mot bakgrund av att det anses nödvändigt att bedöma förutsättningarna för 

tilldelning enligt undantagsbestämmelserna vid synnerlig brådska i varje 

enskilt fall förefaller sanktionerna förvånansvärt rigida. Även vid 

sanktionering av överträdelser som till sin art anses särskilt allvarliga är det 

mot bakgrund av komplexiteten i att på förhand överblicka rättsläget  

möjligt att i större utsträckning ta hänsyn till förmildrande omständigheter i 

det enskilda fallet. Då en rättsregel är oklar och praxis ej kan ge tydlig 

ledning kan det inte anses rimligt att risken för inkorrekt tillämpning helt 

och hållet ligger på den som ska tillämpa lagstiftningen. De svenska 

förvaltningsdomstolarna intar i vissa fall en väl strikt hållning i frågan om 

vad som kan anses omfattas av begreppet tvingande hänsyn. Enligt min 

uppfattning finns det, mot bakgrund av EU-domstolens ställningstaganden i 

frågor som rör skyddsvärda intressen som motvikt till den inre marknaden 

inom unionsrätten, utrymme för en något mer flexibel tolkning.  
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Det andra undantaget från ogiltighet är de fall då upphandlande myndighet 

på förhand annonserat sin avsikt att ingå ett avtal genom en direktilldelning 

och tillämpat en kort avtalsspärr. En korrekt utförd förhandsinsyn ger 

upphandlande myndighet en möjlighet att på förhand skydda sig mot en 

senare ogiltighetstalan. Denna säkerhet måste dock vägas mot att en 

leverantör ansöker om överprövning av beslutet inom ramen för 

avtalsspärren och att upphandlingen fördröjs ytterligare. Har en frivillig 

förhandsinsyn utförts utan att någon leverantör invänt inom avtalsspärren 

kan domstolen inte ogiltigförklara avtalet. Möjligheten att drabbas av 

upphandlingsskadeavgift på ansökan av tillsynsmyndigheten kvarstår dock. 

En frivillig förhandsinsyn garanterar att de upphandlingsrättsliga 

principerna om öppenhet och likabehandling respekteras, åtminstone på en 

miniminivå. Detsamma gäller leverantörernas behov av rättsmedel. Det 

finns därmed mycket att vinna på att upphandlande myndigheter utnyttjar 

denna möjlighet, särskilt i fall då avtalet är avsett att uppfylla allmänhetens 

behov av samhällsviktiga funktioner. Det förefaller motiverat att se över om 

förhandsinsynen även bör skydda mot upphandlingsskadeavgift för att öka 

upphandlande myndighets incitament att nyttja denna lösning i första hand.    

 

Mot bakgrund av att syftet med rättsmedlen inom upphandlingsrätten i 

första hand är till för skydda den inre marknaden och leverantörer av varor 

och tjänster får det anses korrekt att det i första hand är leverantörernas 

berättigade intresse av rättsmedel och att få konkurrera om offentliga 

kontrakt som ska skyddas av lagstiftningen. Även i de fall det sker på 

bekostnad av andra berättigade intressen. Däremot kan det ifrågasättas om 

staten alltid ska ingripa med offentligrättsliga sanktioner i fall då 

upphandlande myndigheter försökt ta tillvara allmänhetens intresse av 

viktiga samhällsfunktioner. Vilket leder oss in på den tredje 

frågeställningen. 
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6.4 Undantag från offentligrättsliga 

sanktioner 

Även i brådskande situationer bör upphandlande myndighet i största möjliga 

mån ta tillvara konkurrensen och beakta de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling och transparens.  

Underlåter upphandlande myndigheter att konkurrensutsätta omfattande 

kontrakt finns inga garantier för att skattemedel används på ett affärsmässigt 

och effektivt sätt. Även om den förmodade tidsbristen i viss mån talar för att 

direktilldelningar begränsar möjligheten att uppsöka konkurrens, följer det 

inte med nödvändighet att upphandlande myndighet inte har undersökt 

marknaden eller förhandlat med flera olika aktörer. Det torde också finnas 

fall då upphandlande myndighet endast haft möjlighet att sluta avtal med en 

viss aktör även om de annonserat eller på annat sätt försökt att 

konkurrensutsätta det offentliga kontraktet. Kan det fastställas att syftet med 

tillämpningen endast varit att tillgodose ett sådant behov som faller inom 

ramen för tvingande hänsyn i fördragen och ingen skadlig effekt kan påvisas 

kan domstolen ta hänsyn till dessa förmildrande omständigheter.  

 

Bedömningen av överträdelser vid otillåten direktupphandling kan 

sammanfattas i tre steg: 

 

Först tar domstolen ställning till om tillämpningen av undantaget varit 

tillåten. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tre faktorer: Förelåg ett 

tvingande hänsyn? Går avtalets omfattning utöver vad som varit 

nödvändigt? Har upphandlande myndighet något eget ansvar för den 

uppkomna situationen? Om en överträdelse kan konstateras här går 

bedömningen vidare till ett andra steg. 

 

I det andra steget tar domstolen ställning till om avtalet ska få bestå på 

grund av ett tvingande hänsyn till allmänintresse. Vid denna bedömning 

fäster domstolen främst vikt vid två faktorer: Förelåg ett tvingande hänsyn? 

Är avtalets omfattning acceptabelt i förhållande till dess eventuella 
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konkurrensbegränsande verkan? Om domstolen kommer fram till att avtalet 

får bestå så har också domstolen konstaterat att det finns ett tvingande 

hänsyn som får väga tyngre än lagens huvudsakliga skyddsintresse. För att 

avgöra om en sådan åtgärd ska drabbas av alternativa offentligrättsliga 

sanktioner trots att tvingande hänsyn föreligger, går bedömningen vidare i 

ett sista steg. 

 

Efter en obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift ska domstolen 

bedöma sanktionsvärdet i överträdelsen. Vid denna sista bedömning fäster 

Konkurrensverket i sin ansökan och domstolen i sin bedömning i huvudsak 

vikt vid två andra faktorer: Var det upphandlande myndighets avsikt att 

kringgå regelverket? Går det att visa att avtalet haft en skadlig effekt på 

lagens huvudsakliga skyddsintresse? Om svaret blir att avsikten inte varit att 

kringgå regelverket och ingen betydande skadlig effekt kan påvisas, 

betraktas överträdelsen som så ringa att det inte finns något sanktionsvärde.  

 

Den samlade effekten av domstolarnas bedömningar kan, i de fall då ett 

avtal får bestå och ingen upphandlingsskadeavgift döms ut, närmast liknas 

vid ett rule of reason-resonemang. Åtgärder som i och för sig är otillåtna 

med hänvisning till lagstiftningens huvudsakliga skyddsintresse kan på detta 

vis rättfärdigas om de utförts i syfte att ta tillvara ett annat av lagen fastställt 

skyddsintresse och ingen skadlig effekt kan påvisas.  

 

Genom att göra den obligatoriska ansökan om upphandlingsskadeavgift vid 

ogiltighet fakultativ eller ge Konkurrensverket utökade beslutsbefogenheter. 

Skulle bedömningen av upphandlande myndighetens avsikt och den 

konkurrensbegränsande effekten, som diskuterats ovan, kunna flyttas över 

till Konkurrensverket. I min mening besitter Konkurrensverket, i egenskap 

av tillsynsmyndighet på såväl konkurrensrättens som upphandlingsrättens 

område, den kompetens som krävs för att göra en bedömning av vilka 

överträdelser som bör omfattas av de offentligrättsliga sanktionsavgifterna. 
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En sådan ordning skulle dessutom kunna föra med sig andra positiva 

effekter. För det första skulle det inte finnas något incitament för 

upphandlande myndigheter att avstå från att ansöka om att ett avtal ska bestå 

på grund av tvingande hänsyn med hänvisning till att det skulle leda till en 

obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift. Utifrån gällande rätt är 

det möjligt att en sådan situation uppstår. Det är dock oklart om det kan 

anses vara ett utbrett problem. För det andra kan en större andel av 

tillsynsmyndighetens och domstolarnas resurser läggas på de otillåtna 

direktupphandlingar som utgör ett verkligt hot mot upphandlingsrättens 

grundläggande syften.  

 

6.5 Avslutande kommentar 

Utgångspunkten i lagstiftningen är att otillåtna direktupphandlingar utgör så 

pass allvarliga överträdelser av unionsrättens huvudsakliga skyddsintressen 

att de ska vara förbjudna och därmed bör motverkas genom offentligrättsliga 

sanktioner. Genom min utredning vill jag dock påvisa att så inte alltid är 

fallet. Genom att använda tvingande hänsyn till ett allmänintresse som 

motvikt till lagens huvudsakliga skyddsintressen, är det möjligt att vid en 

bedömning komma fram till slutsatsen att vissa överträdelser visserligen 

faller inom ramen för det otillåtna men ändå faller utanför vad som kan 

anses rimligt att sanktionera. 

 

De offentligrättsliga sanktionerna vid otillåten direktupphandling som 

infördes 2010 har följts upp och utvärderats kontinuerligt de senaste sex 

åren. Tidigt visade utvärderingar att det fanns behov av vissa reformer 

särskilt i de fall den otillåtna direktupphandlingen kommit till stånd genom 

ett försök att tillvarata allmänhetens behov i brådskande situationer. I 

samband med införandet av den nya lagen om offentlig upphandling har inte 

några betydande förändringar av nuvarande offentligrättsliga sanktioner 

inkluderats. Det är min förhoppning att denna fråga ägnas mer 

uppmärksamhet nu när lagstiftningsprocessen inför den nya lagen är 

avslutad.  
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Slutligen, för att återkoppla till min sista frågeställning, så finns det fall av 

otillåten direktupphandling som har ett så lågt sanktionsvärde att ingen 

offentligrättslig sanktion döms ut. Är det utifrån detta resonemang möjligt 

för upphandlande myndighet att helt undvika sanktioner i vissa fall av 

otillåten direktupphandling? Den uppmärksamme läsaren kan här göra den 

befogade invändningen att leverantörens rätt till skadestånd kvarstår även i 

de fall då ett offentligrättsligt ingripande inte anses befogat. De civilrättsliga 

sanktionerna har inte rymts inom ramen för denna utredning. Huruvida det 

är möjligt för en leverantör att få skadestånd beror, som tidigare nämnts, på 

om leverantören kan visa att denne lidit skada på grund av överträdelsen. 

Det förefaller osannolikt i de fall som inte har föranlett ett tillsynsbeslut från 

Konkurrensverket och som domstolen konstaterat inte haft någon betydande 

negativ effekt på konkurrensen på den inre marknaden. För att få klarhet i 

denna fråga krävs dock ytterligare utredning med fokus på de civilrättsliga 

sanktionerna.  
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