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Summary  
If a contracting authority decides to use its own resources upon acquisition, 
no prior application of procurement law is required. In Case C-107/98 Teckal, 
the European Court of Justice has stated that the use of resources held by an 
independent entity, under certain conditions should be considered within the 
contracting authority's own organization. Such a situation occurs when the 
contracting authority exercises control over the independent entity, similar to 
the control of its own management, and the independent entity at the same 
time carries out most of its activities with the contracting authority or entity 
which hold it. These two criteria are referred to as the “control criterion” and 
the “activity criterion” and combined they express the in-house exemption. 
 
The in-house exemption was first codified at the time of the adoption of 
Directive 2014/24/EU. The following investigation has shown, that 
nationally, the in-house exemption has been applied frequently in 
municipalities procurement of waste management services. The contracting 
authorities' application of the in-house exemption for the procurement of 
waste management services has resulted in infringement cases initiated by the 
EU Commission as well as enforcement decisions taken by the Swedish 
Competition Authority. The differences in interpretation of the in-house 
exemption has largely been focused around the interpretation of the “activity 
criterion”. The contracting authorities have advocated an interpretation based 
on the wording of the provision while the EU Commission and the Swedish 
Competition Authority primarily advocated a teleological interpretation of 
the “activity criterion”. The purpose of this essay is to analyze a number of 
Swedish municipalities' interpretation of the “activity criterion” and their 
application of the in-house exemption, and analyze to what extent the local 
government's interpretation can be considered compatible with the 
regulations governing public procurement and its underlying objectives. The 
essay addresses the legal interests that lie behind the development of the in-
house exemption and conditions that must be met for the in-house exemption 
to be considered applicable in the individual case. The investigation also 
examines how the “activity criterion” has been interpreted so far and what the 
meaning of the “activity criterion” should be based on current legislation. 
 
Some of the conclusions that can be drawn, on the basis of this essay, is that 
the legislation surrounding the in-house exemption is primarily a codification 
of the EU Court's previous case-law. The interpretation of the “activity 
criterion” has, to some extent, been simplified as the Directive clarifies that 
the “activity criterion” is met when more than 80 percent of the independent 
entity's operations are conducted against the controlling contracting authority. 
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Following a review of the European Court of Justice's previous case law 
regarding the in-house exemption as well as the interpretation methods and 
general principles of law used by the European Court of Justice, the 
investigation advocates a teleological interpretation of the “activity criterion”. 
A teleological interpretation of the “activity criterion” could result in 
extensive reorganization within the contracting authorities in order to avoid 
continued infringement of procurement legislation and distortion of 
competition in the market. 
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Sammanfattning  
Om en upphandlande myndighet beslutar sig för att använda sig av egna 
resurser vid en anskaffning krävs ingen föregående tillämpning av 
upphandlingslagstiftningen. EU-domstolen har i mål C-107/98 Teckal uttalat 
att användande av resurser som innehas av en fristående enhet under vissa 
förutsättningar ska anses finnas inom den upphandlande myndighetens egna 
organisation. Så anses vara fallet när den upphandlande myndigheten utövar 
kontroll över den fristående enheten motsvarande den som den utövar över 
sin egen förvaltning, samtidigt som denna fristående enhet bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande 
myndigheter som innehar den. Dessa två kriterier benämns som 
kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet och ger gemensamt uttryck för in 
house-undantaget.  
 
In house-undantaget kodifierades på direktivsnivå först i och med antagandet 
av direktiv 2014/24/EU. Den följande utredningen har visat att in house-
undantaget nationellt har varit frekvent tillämpad vid kommuners 
anskaffningar av avfallshanteringstjänster. De upphandlande myndigheternas 
tillämpning av in house-undantaget vid anskaffning av 
avfallshanteringstjänster har bl.a. resulterat i överträdelseärenden initierade 
av EU-kommissionen och tillsynsbeslut tagna av Konkurrensverket. 
Tolkningen av in house-undantagets har främst gått isär vad avser tolkningen 
av verksamhetskriteriet. De upphandlande myndigheterna har förespråkat en 
tolkning utifrån bestämmelsens ordalydelse medan EU-kommissionen och 
Konkurrensverket främst förespråkat en teleologisk tolkning av 
verksamhetskriteriet. Syftet med uppsatsen är att analysera ett antal svenska 
kommuners tolkning av verksamhetskriteriet och tillämpning av in house-
undantaget, och i vilken mån kommunernas tolkning kan anses förenlig med 
regelverket som styr offentlig upphandling samt dess bakomliggande syften. 
Uppsatsen behandlar de rättsliga intressen som ligger bakom utvecklandet av 
in house-undantaget samt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för 
att in house-undantaget ska anses tillämpligt i det enskilda fallet. Utredningen 
granskar även hur verksamhetskriteriet hittills tolkats samt vilken innebörd 
verksamhetskriteriet bör ges utifrån gällande lagstiftning.  
 
Några av de slutsatser som kunnat dras under arbetet med uppsatsen är att 
lagstiftningen avseende in house-undantaget främst kan anses vara en 
kodifiering av EU-domstolens tidigare rättspraxis på området. Tolkningen av 
verksamhetskriteriet har i viss mån förenklats då det i direktivet klargörs att 
verksamhetskriteriet är uppfyllt då mer än 80 procent av den fristående 
enhetens verksamhet bedrivs gentemot den kontrollerande upphandlande 
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myndigheten. Efter en granskning av EU-domstolens tidigare rättspraxis 
avseende in house-undantaget samt de tolkningsmetoder och allmänna 
rättsprinciper som EU-domstolen historiskt beaktat i sin rättskipning på 
området, förespråkar utredningen en teleologisk tolkning av 
verksamhetskriteriet. En teleologisk tolkning av verksamhetskriteriet kan 
komma att föranleda omfattande omorganisationer i de upphandlande 
myndigheterna i syfte att undvika fortsatta överträdelser av 
upphandlingslagstiftningen samt snedvridning av konkurrensen på 
marknaden. 



 5 

Förord  
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studier vid Juridicum i Lund. Det har varit en lärorik resa som jag är mycket 
tacksam över att ha fått göra.  
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1   Inledning  

1.1   Bakgrund  

In house-undantaget, Teckal-undantaget, interna köp eller intern 
upphandling, listan kan göras lång. De uppräknade begreppen ger samtliga 
uttryck för upphandlande myndigheters möjlighet att under vissa 
förutsättningar anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader utanför 
upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde.1 En tillämpning av in 
house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen 
kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda 
teckalkriterierna. Teckalkriterierna uttalades för första gången i EU-
domstolens mål C-107/98 Teckal.2  
 
Att avgöra om förutsättningarna för att tillämpa undantagsregeln är uppfyllda 
i det enskilda fallet har visats sig vara allt annat än enkelt. När 
undantagsregeln kodifierades i svensk lagstiftning uttalade Lagrådet,  
 

”Det är enligt Lagrådets mening mycket otillfredsställande att det fortfarande 
många år efter den grundläggande Teckal-domen år 1999 återstår så många 
oklarheter vid tillämpningen på detta område. Oklarheterna leder till bristande 
förutsebarhet och rättsosäkerhet.”3  

 
Trots att ytterligare några år gått sedan ovanstående uttalande gjordes av 
Lagrådet får förutsättningarna för att tillämpa in house-undantaget fortsatt 
anses oklara. Inte minst vad gäller tolkningen av verksamhetskriteriet.4 
Verksamhetskriteriet syftar till att säkerställa att upphandlingslagstiftningen 
är tillämplig i de fall den kontrollerade fristående enheten är aktiv på 
marknaden och därmed konkurrerar med andra företag.5  
 
Det är först i och med antagandet av direktiv 2014/24/EU6 som regleringen 
om in house-undantaget kodifieras på direktivsnivå. Tidigare har innebörden 
av in house-undantaget enbart kunnat utläsas i EU-domstolens rättspraxis.  

                                                
1http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-
overblick/nya-lagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou/interna-kontrakt/. 
2 Se prop. 2011/12:106 s. 18, se även C-107/98 Teckal p. 50. 
3 Se prop. 2011/12:106 s. 160.  
4 Se prop. 2011/12:106 s. 65. 
5 Se C-340/04 Carbotermo p. 60. 
6 Se EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I 
fortsättningen förkortad 2014-års direktiv. 
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EU-kommissionen har i ett fortfarande pågående överträdelseärende riktat 
särskild kritik gentemot Sverige med anledning av ett antal utpekade 
kommuners tolkning och tillämpning av verksamhetskriteriet vid anskaffning 
av avfallshanteringstjänster. EU-kommissionen anser att de icke-annonserade 
avfallshanteringstjänsterna utgör otillåtna direktupphandlingar medan 
kommunerna anser att in house-undantaget är tillämpligt i de aktuella fallen.7  
 

1.2   Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera ett antal svenska kommuners tolkning 
av verksamhetskriteriet och i förlängningen tillämpning av in house-
undantaget, samt i vilken mån kommunernas tolkning kan anses förenlig med 
regelverket som styr offentlig upphandling och dess bakomliggande syften. 
En felaktig tillämpning av in house-undantaget riskerar att äventyra ett av 
upphandlingslagstiftningens huvudsyften, nämligen att området för offentlig 
upphandling öppnas upp för konkurrens.8 Vidare utgör en felaktig tillämpning 
av in house-undantaget en otillåten direktupphandling. Otillåtna 
direktupphandlingar ses som en av de allvarligaste formerna av överträdelser 
av upphandlingslagstiftningen.9  
 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i den långvariga tvist som råder mellan 
Konkurrensverket och ett antal svenska kommuner avseende kommunernas 
tolkning och tillämpning av in house-undantaget vid anskaffning av 
avfallshanteringstjänster. De svenska kommunernas tolkning och tillämpning 
av in house-undantaget har, som tidigare nämnts, resulterat i ett ännu 
pågående överträdelseärende mellan EU-kommissionen och Sverige som 
specifikt rör tolkningen av verksamhetskriteriet. Den långvariga tvisten 
belyser några av de frågetecken som fortfarande kvarstår avseende tolkningen 
av verksamhetskriteriet. Analysen av in house-undantaget och i 
förlängningen verksamhetskriteriet sker utifrån såväl unionsrättslig 
lagstiftning som nationell svensk lagstiftning. 
 
Följande frågeställningar har formulerats för att uppfylla uppsatsens syfte,  

                                                
7 För vidare läsning se kapitel 4.1.1.3 – EU-kommissionens överträdelseärende 2014/4183. 
8 Jfr 2014/24/EU skäl 1. Se även C-340/04 Carbotermo p. 58. 
9 SE EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EG av den 11 
december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller 
effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling, skäl 13. 
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1.   Vilka rättsliga intressen har föranlett utvecklandet av in house-
undantaget?  

2.   Vilka rättsliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att in house-
undantaget ska anses tillämpligt i det enskilda fallet?  

3.   Hur har verksamhetskriteriet tidigare tolkats och tillämpats och vilken 
innebörd bör verksamhetskriteriet ges utifrån gällande lagstiftning? 

 

1.3   Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsas genom att fokusera på tillämpningen av in house-
undantaget inom ramen för direktiv 2014/24/EU10 och lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU.11 Reglering avseende in house-undantaget 
återfinns, förutom i LOU, även i LUF12 och LUK13. Uppsatsen behandlar 
företrädesvis tillämpningen av in house-undantaget vid vertikala 
avtalsförhållanden inom den kommunala sektorn, det vill säga när en 
upphandlande myndighet (moderföretag) anskaffar varor, tjänster eller 
byggentreprenader från en fristående enhet (dotterföretag). Uppsatsen 
behandlar inte specifikt det motsatta förhållandet där en fristående enhet 
anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från sitt moderföretag, 
(omvänd vertikal anskaffning) eller när en fristående enhet anskaffar 
exempelvis tjänster från ett systerföretag, (horisontell anskaffning), även om 
dessa förfaranden under vissa förutsättningar också kan vara föremål för en 
tillämpning av in house-undantaget.14 Uppsatsen behandlar inte heller 
specifikt samarbetsavtal som upprättats mellan upphandlande myndigheter, 
så kallade Hamburgsamarbeten.15  
 
Regleringen som styr tillämpningen in house-undantaget, i LUF, LUK och 
vid omvänd vertikal anskaffning, horisontell anskaffning och så kallade 
Hamburgsamarbeten i LOU, har utvecklats utifrån den rättspraxis från EU-
domstolen som är styrande vid tillämpning av in house-undantaget vid 
vertikala avtalsförhållanden. Regleringen avseende in house-undantaget i 
annan upphandlingsrättslig lagstiftning och för de olika avtalsförhållandena 
är således i mångt och mycket desamma. För specifika kunskaper om 

                                                
10 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU av den 26 februari 
2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
11 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 
12 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), jfr 3 kap. 11 – 16 
§§ LUF. 
13 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), jfr 3 kap. 13 – 18 §§ LUK. 
14 Jfr Artikel 12(2) 2014/24/EU, se även http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-
annonsering/interna-kop/. 
15 Jfr Artikel 12(4) 2014/24/EU, se även C-480/06 Hamburg.  
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tillämpning av in house-undantaget i de fall som avgränsats ifrån i uppsatsen 
hänvisas dock till gällande lagstiftning för respektive avtalsform. 
 
Valet att analysera tillämpningen av in house-undantaget vid vertikala 
avtalsförhållanden sker främst för att den kritik som EU-kommissionen i sitt 
senaste överträdelseärende riktat mot Sverige rör just vertikala 
avtalsförhållanden.16 Uppsatsen har inte för avsikt att redogöra för det 
regelverk som styr avfallshanteringen i Sverige utan har enbart som 
målsättning att redogöra för de upphandlingsrättsliga aspekterna. Avsikten 
med uppsatsen är inte heller att utröna vilka motiv kommunerna har för att 
tillämpa in house-undantaget i det enskilda fallet. Då uppsatsen fokuserar på 
tolkningen av verksamhetskriteriet kommer kontrollkriteriet och frågan om 
förekomsten av direkt privat ägarintresse i den fristående enheten enbart 
hanteras översiktligt. Uppsatsen hanterar inte heller de rättsverkningar som 
en felaktig tillämpning av in house-undantaget kan resultera i. Läsaren av 
uppsatsen förutsätts inneha goda kunskaper om den upphandlingsrättsliga 
lagstiftningen på såväl unionsrättslig- som nationell nivå.  
 

1.4   Metod  

Under arbetet med uppsatsen tillämpas, vad avser de deskriptiva delarna, den 
rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden anses vara den mest 
vedertagna arbetsmetoden inom den rättsvetenskapliga forskningen.17 
Rättsdogmatikens syfte kan sägas vara att beskriva, systematisera och tolka 
gällande rätt. Tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden kan sedermera 
sägas resultera i en auktoritativ utsaga om gällande rätt.18 För att kunna 
beskriva, systematisera och tolka gällande rätt måste de för ämnet relevanta 
rättskällorna väljas ut. De utvalda rättskällorna ska sedan tolkas och hanteras 
på ett sådant sätt att de slutligen kan sägas resultera i en auktoritativ utsaga 
om gällande rätt. Vanligen fastställs gällande rätt (lex lata) inom ramen för 
den rättsdogmatiska metoden genom tillämpning av rättskälleläran. 
Rättskälleläran placerar de erkända rättskällorna i en hierarkisk ordning. De 
rättskällor som normalt anses ingå i denna hierarkiska ordning, och som även 
här avses, är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Doktrin används 
som stöd vid tolkningen av de tidigare nämnda rättskällorna. Alla 
rättsområden kan dock inte hanteras på ett likartat sätt. Det för forskningen 

                                                
16 Se EU-kommissionens överträdelseärende 2014/4183. 
17 Se Peczenik s. 249. 
18 Se Olsen s. 111 – 112. 
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aktuella ämnet och rättsområdet kommer i viss mån alltid påverka de 
rättskällor som kan anses nödvändiga att beakta i det enskilda fallet.19 
 
Förutom att fastställa gällande rätt innefattar uppsatsen även en analys av 
olika tolkningar av verksamhetskriteriet. Under arbetet med de mer analytiska 
delarna av uppsatsen tillämpas rättsanalytisk metod så som den förklaras av 
Claes Sandgren i boken – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Den 
rättsanalytiska metoden syftar till att analysera rätten utifrån fler aspekter än 
den strikt tolkade rättsdogmatiska metoden. Rättsanalytisk metod används 
främst för att kunna föra in annat material än enbart lagstiftning, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin vid analysen av lagstiftningen.20 Enligt Sandgren kan 
rättskälleläran inte ses som ett system som är konstant till sitt innehåll. I den 
rättsvetenskapliga forskningen är det därför vanligt att även domar från 
underrättsinstanser samt beslut från myndighetsinstanser inbegrips i den 
rättsliga analysen.21 
 
In house-undantaget och verksamhetskriteriet har sitt ursprung i EU-rätten. 
Tolkning av lagstiftning som har sitt ursprung i rättsakter antagna på EU-nivå 
kräver särskild hantering och det finns, med anledning av det, vissa rättsliga 
utgångspunkter som är nödvändiga att beakta.22 EU-rätten har exempelvis en 
egen normhierarki. I den EU-rättsliga normhierarkin innefattas bindande 
rättskällor såsom, fördragen, allmänna rättsprinciper, bindande sekundärrätt 
och EU-domstolens rättspraxis. Vägledande rättskällor vid tolkningen av EU-
rätten utgörs bl.a. av icke-bindande sekundärrätt, förarbeten, 
generaladvokaters förslag till avgörande samt unionsrättslig doktrin.23  
 
EU-domstolen har av medlemsstaterna givits mandat att tolka rättsakter 
antagna på unionsnivå. I den mån verksamhetskriteriets rättsliga innebörd inte 
framgår av lagstiftningen kommer det således ytterst tolkas av EU-domstolen, 
jfr artikel 19 EUF.24  Vid en analys av in house-undantaget och 
verksamhetskriteriet måste alltså även de principer och tolkningsmetoder som 
är styrande för EU-domstolen i sin dömande verksamhet beaktas för att 
besvara uppsatsens frågeställningar.25 

 

                                                
19 Se Sundstrand s. 24 och Warnling-Nerep s. 54 – 55. 
20 Se Sandgren – Rättsvetenskap för uppsatsförfattare s. 45 – 47. 
21 Se Sandgren – Är Rättsdogmatiken dogmatisk (9). 
22 Se Reichel, Där hon argumenterar för att tillämpning av EU-rättslig metod kan ses som ett 
tillvägagångsätt att ta sig an EU-rättsliga källor, s. 109. 
23 Se Sundstrand s. 25, se även Warnling-Nerep s. 56 – 57. 
24 Fördraget om Europeiska unionen, i fortsättningen förkortad EUF, se även Reichel s. 133. 
25 Se Hettne och Otken Eriksson s. 49. 
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Principen om lojalt samarbete (lojalitetsprincipen), som återfinns i artikel 4(3) 
EUF, är styrande inom de områden EU tilldelats befogenhet.26 EU-domstolen 
har historiskt använt lojalitetsprincipen som motiv för att säkerställa EU-
rättens effektiva genomslag i medlemsstaterna.27 Lagstiftande, verkställande 
och dömande organ, lokala och regionala myndigheter samt offentliga företag 
ska beakta lojalitetsprincipen i sin verksamhet. Lojalitetsprincipen innebär att 
medlemsstaterna, dels har en positiv förpliktelse att vidta alla lämpliga 
åtgärder som krävs för att säkerställa att de skyldigheter som framgår av EU-
rättslig primärrätt och sekundärrätt fullgörs, dels en negativ förpliktelse som 
innebär att medlemsstaterna samtidigt ska avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra fullgörandet av EU-samarbetets grundläggande mål. I EU-rättslig 
praxis har innebörden av lojalitetsprincipen ytterligare förtydligats. Principen 
innebär exempelvis att nationell lagstiftning som bygger på EU-lagstiftning, 
om den inte kan ges direkt effekt, ska tolkas i ljuset av EU-rätten genom 
direktivkonform tolkning.28 Lojalitetsprincipen kan även sägas komma till 
uttryck genom doktrinen om effet utile som innebär att EU-rätten ska få sin 
ändamålsenliga verkan.29  

 
EU-domstolen har i ett klassiskt avgörande som berörde den inre marknaden 
uttalat följande avseende tolkningen av EU-rätten, 

 
”Slutligen måste varje gemenskapsrättslig bestämmelse sättas in i sitt 
sammanhang och tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten som helhet, med 
hänsyn tagen till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid 
den tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen ska tillämpas.”30 

 
Vad avser EU-domstolens olika tolkningsmetoder anses den teleologiska 
tolkningsmetoden vara den tolkningsmetod som tydligast kännetecknar EU-
domstolens domar.31 Vid tillämpning av systematisk tolkningsmetod sätts den 
aktuella bestämmelsen i ett större sammanhang genom att se på den i 
förhållande till den primärrättsliga regleringen. Ger bestämmelsen uttryck för 
en undantagsregel så tolkas en sådan regel oftast snävare än hur en huvudregel 
skulle ha tolkats. Tillämpning av teleologisk tolkningsmetod aktualiseras när 
tillämpningen av olika tolkningsmetoder leder till olika resultat. EU-
domstolen tillämpar då den teleologiska tolkningsmetoden för att välja den 
tolkning som anses vara mest förenlig med bestämmelsens bakomliggande 
syften.32 
                                                
26 Jfr artikel 5(2) EUF, se även Sundstrand s. 34 – 35 och Reichel s. 112. 
27 Se Hettne och Otken Eriksson s. 82 – 83. 
28 Se Sundstrand s. 90 – 91. 
29 Se Hettne och Otken Eriksson s. 49. 
30 Se C-283/81 CILFIT p. 20. 
31 Se Hettne och Otken Eriksson s. 158 – 159, se även Reichel s. 122. 
32 Se Hettne och Otken Eriksson s. 167 – 169. 
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1.5   Material  

Den lagstiftning som beaktats under arbetet med uppsatsen är lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling, (LOU), och 2014-års direktiv.33 I den mån 
lagstiftningen förändrats i förhållande till 2004-års direktiv34 eller ÄLOU35  
har det kommenterats i redogörelsen. De rättsfall från EU-domstolen som 
hanterats under arbetet med uppsatsen har valts ut efter sökning i Curia samt 
utifrån den rättspraxis som hänvisas till i de svenska nationella förarbetena 
avseende in house-undantaget.36 När hänvisning sker till EU-rättspraxis i 
uppsatsen utesluter det inte att samma uttalande kan återfinnas i fler mål från 
EU-domstolen. Endast ett fåtal rättsfall från EU-domstolen har specifikt 
behandlat tolkningen av verksamhetskriteriet.37 Förutom lagstiftning och EU-
domstolens rättspraxis har även generaladvokaters förslag till avgörande, 
domar från nationella underrättsinstanser, tillsynsbeslut från 
Konkurrensverket och unionsrättslig- och nationell doktrin använts som 
vägledning vid tolkningen av verksamhetskriteriet. 
 
I de delar som redogör för in house-undantaget ur ett nationellt perspektiv har 
även de nationella förarbetena på området beaktats. Det faktum att 2014-års 
direktiv är antaget på EU-nivå innebär att förarbetena till den nationella 
lagstiftningen inte kan ge samma vägledning vid tolkningen av lagstiftningen 
som vid tolkning av nationell lagstiftning utan internationella inslag. Vid 
Sveriges anslutning till EU framhävdes att EU-inträdet i princip uteslöt att 
regeringen i sina förarbeten uttalade sig angående tolkningen av 
bestämmelser som har sitt ursprung i en rättsakt antagen på EU-nivå. I de fall 
förarbetena framför instruktioner om bestämmelsers tolkning får de inte ge 
anspråk på att vara ett auktoritativt besked om hur bestämmelsen kommer att 
tolkas av EU-domstolen.38 
 
De domar som EU-domstolen meddelar föregås i regel av ett förslag till 
avgörande författat av en generaladvokat. Generaladvokatens förslag utgör 
inte i sig en rättskälla, men då EU-domstolens domar ofta saknar ingående 
motiveringar till sina domslut kan generaladvokatens förslag till avgörande 
vara intressanta att ta del av då de ofta innehåller omfattande redogörelser av 

                                                
33 Se 2014/24/EU. 
34 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/18/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster. I fortsättningen förkortad 2004-års direktiv. 
35 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, i fortsättningen förkortad ÄLOU. 
36 Se prop. 2011/12:106 s. 16 – 17 och prop. 2015/16:195 s. 393. 
37 Se prop. 2011/12:106 s. 65. 
38 Se prop. 1994/95:19 s. 529. 
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skälen till avgörandet.39 Generaladvokaters förslag till avgöranden har 
beaktats i den mån de specifikt uttalat sig avseende tolkningen av 
verksamhetskriteriet, detsamma gäller Konkurrensverkets tillsynsbeslut. 
Även domstolsavgöranden från nationella underrättsinstanser har beaktats i 
den mån de specifikt behandlat tolkningen av verksamhetskriteriet i sina 
domskäl. Faktiska omständigheter i målen har endast redogjorts för i den mån 
det ansetts relevant för tolkningen av verksamhetskriteriet. De 
domstolsavgöranden som hänvisas till har valts ut efter sökning i ett flertal 
rättsdatabaser40 med användning av ”sökorden”, in house-undantaget och 
Teckal.  
 
Konkurrensverket genomförde år 2008 en genomgång av kommuners 
upphandlingar av avfallshanteringstjänster i Sverige – Upphandling av 
avfallstjänster.41 Även Konkurrensverkets rapport har använts under arbetet 
med uppsatsen. Den unionsrättsliga- och nationella doktrin som hanterats 
under arbetet med uppsatsen är skriven utifrån regleringen av in house-
undantaget i 2014-års direktiv. De unionsrättsliga artiklar som beaktats under 
arbetet med uppsatsen har antingen publicerats i Public Procurement Law 
Review eller European Procurement & Public Private Partnership Law 
Review. Den doktrin som behandlats utgörs i vissa fall av artiklar skrivna av 
praktiker. De åsikter som framförs i dessa kan därför till viss mån anses 
företräda en viss sida i debatten om hur verksamhetskriteriet bör tolkas. De 
ståndpunkter avseende tolkningen av verksamhetskriteriet som framförs i 
dessa artiklar har därför varit föremål för viss källkritisk bedömning.  
 

1.6   Forskningsläge  

Det nya direktivet om offentlig upphandling implementerades, efter vissa 
förseningar, i svensk rätt den 1 januari 2017.42 Tidigare skrivna uppsatser som 
behandlat in house-undantaget har av förklarliga skäl inte utgått från den nya 
upphandlingsrättsliga lagstiftningen. I övergångsbestämmelserna till LOU 
stadgas att de bestämmelser som hanterar in house-undantaget även ska 
tillämpas på förhållanden som avser tiden före ikraftträdandet av det nya 
regelverket.43 Den rättspraxis från EU-domstolen som behandlar tolkningen 

                                                
39 Se Hettne och Otken Eriksson s. 116 – 118. 
40 Databaser – Karnov, Zeteo, Infotorg juridik och Jpinfonet.se. 
41 Se Konkurrensverkets rapport - Upphandling av avfallstjänster 2008:4. 
42 Se prop. 2015/16:195 s. 3. 
43 Se övergångsbestämmelser lag (2016:1145) om offentlig upphandling p. 1 – 2. 
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av in house-undantaget och verksamhetskriteriet ska dock, enligt skälen till 
2014-års direktiv, fortsatt vara vägledande.44  
 
Tidigare forskning samt rättspraxis från EU-domstolen, som behandlat in 
house-undantaget, har i stor utsträckning inriktat sig på tolkningen av 
kontrollkriteriet. För vidare läsning om kontrollkriteriet, i en svensk kontext, 
hänvisas till, Kommuners köp från kommunägda bolag – en närmare studie 
av In House Providing och kontrollkriteriets möjliga tillämpning i svensk rätt, 
av Cecilia Hesslén.45 Uppsatsen är från år 2009 och hänsyn bör därför tas till 
efterkommande lagändringar samt rättspraxis från EU-domstolen. Sue 
Arrowsmiths bok – The Law of Public and Utilities Procurement: Regulation 
in the EU and UK, har varit särskilt inspirerande under arbetet med uppsatsen. 
 

1.7   Terminologi  

In house-undantaget kan delas upp i rena in house-situationer och quasi in-
house-situationer. Det sistnämnda begreppet riktar in sig på situationer när en 
upphandlande myndighet anskaffar exempelvis tjänster från en fristående 
enhet som har ett nära samband med den egna organisationen.46 I uppsatsen 
används begreppet in house-undantaget, avseende upphandlande 
myndigheters möjlighet att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader 
från en fristående enhet utan föregående anbudsinfordran. I proposition 
2015/16:195 har lagstiftaren, på inrådan av Lagrådet, använt sig av begreppet 
intern upphandling.47 In house-undantaget kan dock anses vara det mest 
vedertagna begreppet inom området för offentlig upphandling och även det 
begrepp som lagstiftaren i tidigare förarbeten använt sig av.48 
Teckalkriterierna används som samlingsnamn för kontrollkriteriet och 
verksamhetskriteriet. Motparten till den upphandlande myndigheten benämns 
som den fristående enheten. Begreppet fristående enhet har ansetts innefatta 
begreppet fristående juridisk person och kan därför anses vara ett bredare 
begrepp.49 
  

                                                
44 Se 2014/24/EU skäl 31. 
45http://www.konkurrensverket.se/globalassets/forskning/uppsatser/uppsats2009_hesslen.pd
f. 
46 Se Sue Arrowsmith s. 502, se även Ølykke och Fanøe Andersen s. 1. 
47 Se prop. 2015/16:195 s. 394. 
48 Se prop. 2009/10:134 s. 10 och prop. 2011/12:106 s. 48. 
49 Jfr C-573/07 Sea p. 41, se även 2011/12:106 sid. 19, för vidare läsning om aktuella 
organisationsformer hänvisas till kapitel 2.4.1 – Kontrollkriteriet. 
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1.8   Uppsatsens  disposition  

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Inledningskapitlet sätter ramarna för det 
valda ämnet för uppsatsen. Det andra och tredje kapitlet i uppsatsen har för 
avsikt att placera in house-undantaget och verksamhetskriteriet i dess rättsliga 
kontext. Uppsatsen andra kapitel redogör för in house-undantaget utifrån EU-
rätten, och inleds med en redogörelse över de rättsliga intressen som ligger 
bakom utvecklandet av in house-undantaget. I den andra delen av det andra 
kapitlet följer en redogörelse över de rättsliga förutsättningar som, enligt EU-
rätten, måste vara uppfyllda för att en tillämpning av in house-undantaget ska 
anses möjlig i det enskilda fallet.  
 
Det tredje kapitlet behandlar in house-undantaget ur ett svenskt perspektiv. 
Kapitlet redogör för in house-undantagets historiska utveckling på nationell 
nivå innefattande lagstiftningsarbetet och hur in house-undantaget historiskt 
tillämpats vid kommuners anskaffningar av avfallshanteringstjänster. I denna 
del av uppsatsen redogörs även för in house-undantaget i förarbetena till den 
nya nationella upphandlingslagstiftningen. 
 
Det fjärde kapitlet behandlar tolkningen av verksamhetskriteriet genom att 
redogöra för hur verksamhetskriteriet hittills tolkats i den svenska nationella 
rättstillämpningen och av EU-kommissionen. Kapitlet redogör även för den 
tolkning av verksamhetskriteriet som framgår i förslag till avgörande författat 
av generaladvokater samt i unionsrättslig- och nationell doktrin. 
 
Det femte och avslutande kapitlet i uppsatsen har för avsikt att besvara 
arbetets uppsatta frågeställningar genom en analys. I det avslutande kapitlet 
redogörs för svaren på uppsatsens formulerade frågeställningar och de 
slutsatser som kunnat dras inom ramen för uppsatsens syfte genom en 
sammanfattande redogörelse. 
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2   In  house-undantaget  enligt  
EU-rätten  

 

2.1   Primärrättslig  lagstiftning    

Upphandlingslagstiftningen tillhör området för den inre marknaden för vilken 
den europeiska unionen tilldelats befogenhet från medlemsstaterna att utfärda 
rättsakter.50  
 
I artikel 4(2) EUF stadgas att, 
 

”Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras 
nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och 
konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala 
självstyret. Den ska respektera deras väsentliga statliga funktioner,[…]”51  
 

Enligt principen om tilldelade befogenheter kan unionen endast utfärda 
rättsakter inom de områden som medlemsstaterna tilldelat unionen 
befogenhet. Inom de områden unionen inte tilldelats befogenhet kvarstår 
rätten hos medlemsstaterna, jfr artikel 5(2) EUF. Vidare framgår i artikel 345 
FEUF att EU inte i något hänseende får ingripa i medlemsstaternas 
egendomsordning.52  
 
Det innebär, med hänvisning till ovanstående, att svenska kommuner har rätt 
att bedriva sin verksamhet i den organisationsform som de själva anser vara 
mest effektiv och lämplig, antingen i förvaltningsform eller bolagsform. En 
svensk kommun kan exempelvis välja att bilda hel- eller delägda kommunala 
bolag, jfr 3 kap. 16 a § KL.53  
 
EU-domstolen har i rättspraxis, utifrån artikel 4(2) EUF, erinrat om att 
upphandlande myndigheter fritt kan avgöra om de, vid fullgörandet av sina 
uppgifter av allmänintresse, vill använda sig av de resurser som finns inom 
                                                
50 Jfr artikel 3(3) EUF – För uppfyllandet av Europeiska gemenskapens mål har unionen 
skapat en inre marknad, se även Bernitz s. 425 – 426.     
51 Se artikel 4(2) EUF. 
52 Engelsk version: Article 345 FEUF -  The Treaties shall in no way prejudice the rules in 
Member States governing the system of property ownership, se även Ølykke och Fanøe 
Andersen s. 2. 
53 Se prop. 2011/12:106 s. 49 – 50. 
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den egna organisationen eller om de istället vill använda sig av resurser från 
tredje man.54  
 
Artikel 4(2) EUF innefattar även rätten för en upphandlande myndighet att 
omfördela befogenhet att utföra en allmännyttig uppgift från en myndighet 
till en annan. Omfördelning av befogenhet kan ske efter beslut av överordnad 
myndighet eller genom en frivillig överföring av befogenhet mellan 
myndigheter. En omfördelning av befogenhet är, enligt EU-domstolen, inte 
att betrakta som ett offentligt kontrakt enligt upphandlingsdirektivets 
mening.55 EU-domstolen har även uttalat att upphandlande myndigheter, 
genom att samarbeta, kan använda sig av gemensamma resurser vid 
fullgörandet av offentliga uppgifter.56  
 
I upphandlingslagstiftningen uppställs alltså inget krav som innebär att en 
upphandlande myndighet alltid måste vända sig till en extern aktör vid sina 
anskaffningar. En upphandlande myndighet har istället rätt att använda sig av 
sina egna, administrativa, tekniska, eller andra resurser för att utföra de 
uppgifter av allmänintresse som den upphandlande myndigheten är ålagd att 
genomföra.57 Däremot ska upphandlingslagstiftningen, enligt EU-domstolen, 
som huvudregel tillämpas när en upphandlande myndighet väljer att anskaffa 
exempelvis tjänster från en fristående enhet.58  
 
En upphandlande myndighet har vid fullgörandet av sina uppgifter således ett 
antal valmöjligheter. En upphandlande myndighet måste inledningsvis 
besluta på vilket sätt de vill bedriva sin verksamhet. Den upphandlande 
myndigheten måste även bedöma, om den vid fullgörandet av sina uppgifter, 
har tillräckliga resurser inom den egna organisationen, eller om de istället 
behöver vända sig till en extern aktör för att upphandla det som den 
upphandlande myndigheten anser sig vara i behov av. 

 

2.2   Upphandlingsdirektiv  –  2014/24/EU  

Huvudsyftet med regelverket som reglerar offentlig upphandling är att främja 
rörligheten av varor och tjänster inom unionen samt att området för offentlig 

                                                
54 Se C-51/15 Remondis p. 39 – 40, C-480/06 Hamburg p. 45, se även Ølykke och Fanøe 
Andersen s. 1. 
55 Se C-51/15 Remondis p. 41 – 42. 
56 Se C-324/07 Coditel p. 49, C-215/09 Mehiläinen p. 31. 
57 Se C-26/03 Stadt Halle p. 48 – 49, C-15/13 Datenlotsen p. 25, se även Clarke s. 5. 
58 Se C-94/99 ARGE p. 40. 
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upphandling öppnas upp för konkurrens i alla medlemsstater.59 I de fall 
upphandlingsdirektivet är tillämpligt samt i de fall ett kontrakt kan anses ha 
ett gränsöverskridande intresse ska även de grundläggande reglerna i 
fördragen och allmänna rättsprinciperna inom EU-rätten beaktas, exempelvis 
likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering samt kravet på 
transparens.60  
 
En offentlig upphandling ska genomföras när en upphandlande myndighet 
anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av ett 
offentligt kontrakt, se artikel 1(2).61 Även i 2014-års direktiv framgår 
gränsdragningen mellan vad som ska anses falla inom respektive utom 
upphandlingsdirektivets tillämpningsområde. Rättshandlingar som innebär 
att befogenheter och ansvar för att utföra offentliga uppdrag överförs ska, 
såvida prestationerna inte genomförs mot ersättning, ses som en del av 
medlemsstaternas interna organisation och därmed falla utanför 
upphandlingsdirektivets tillämpningsområde.62 I skälen till 2014-års direktiv 
erinrar lagstiftaren även om att upphandlingsdirektivet inte inskränker de 
upphandlande myndigheternas möjlighet att använda sig av de resurser som 
finns inom den egna organisationen utan en föregående tillämpning av 
upphandlingslagstiftningen.63  
 
Med offentligt kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 
ingås mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera 
upphandlande myndigheter. Med ekonomisk aktör avses den som på 
marknaden tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader på 
marknaden, jfr artikel 2(5) och 2(10).64 Enligt EU-domstolen saknar det 
betydelse om den ekonomiska aktören själv är en upphandlande myndighet, 
inte i första hand bedriver sin verksamhet med vinstsyfte, inte är organiserad 
som ett företag eller inte är en stadigvarande aktör på marknaden.65 Med 
ekonomiska villkor menas att kontraktet innefattar en överenskommelse om 
en prestation med direkt ekonomiskt intresse för den upphandlande 
myndigheten.66 
 
                                                
59 Se 2014/24/EU skäl 1, jfr även artikel 34 FEUF (fri rörlighet för varor), artikel 49 
(etableringsfriheten) och artikel 56 FEUF (friheten att tillhandahålla tjänster). 
60 Se Sundstrand s. 33 – 34, jfr även artikel 18 FEUF. 
61 Jfr 1 kap. 2 § LOU. I den följande artikelhänvisningen avses 2014-års direktiv om inget 
annat anges. 
62 Jfr artikel 1(6) i 2014-års direktiv. 
63 Se 2014/24/EU skäl 31. 
64 Jfr 1 kap. 15 – 16 §§ LOU, jfr även C-107/98 Teckal p. 49. 
65 Se C-26/03 Stadt Halle p. 47, C-386/11 Piepenbrock p. 28 – 29 och C-159/11 Provincia di 
Lecce p. 26. 
66 Se C-51/15 Remondis p. 43. 
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Enligt upphandlingslagstiftningen ska leverantörer behandlas på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt och offentliga upphandlingar ska genomföras 
på ett öppet sätt. Vidare får offentliga upphandlingar inte utformas på ett 
sådant vis att de undantas från lagens tillämpningsområde eller innebär att 
enbart vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt, jfr 
artikel 18(1).67  
 
I de fall motparten till den upphandlande myndigheten är en fristående enhet 
är upphandlingsdirektivet som huvudregel tillämpligt.68 I rättspraxis har EU-
domstolen dock uttalat att användande av resurser som en fristående enhet 
innehar, under vissa omständigheter, ändå ska anses rymmas inom den 
upphandlande myndighetens organisation (”in house” eller ”quasi in-house”), 
och därmed falla utanför upphandlingsdirektivets tillämpningsområde.69 Så 
anses vara fallet då det finns ett sådant internt samband mellan den 
upphandlande myndigheten och den fristående enheten att anskaffningen 
ändå ska anses ske genom användning av egna resurser.70 För att avgöra om 
en anskaffning kan ske genom användande av interna resurser från en 
fristående enhet utan tillämpning av upphandlingslagstiftningen måste såväl 
verksamheten i den fristående enheten som relationen mellan den 
upphandlande myndigheten och den fristående enheten ifråga granskas.  
 

2.3   Teckal-domen  –  C-107/98  

När det interna sambandet mellan den upphandlande myndigheten och den 
fristående enheten granskas aktualiseras de s.k. teckalkriterierna. 
Teckalkriterierna uttalades för första gången i mål C-107/98 Teckal. 
Bakgrunden till den s.k. Teckal-domen var att en italiensk kommun hade 
tilldelat en fristående enhet uppgiften att sköta uppvärmningen av vissa 
kommunala byggnader. Den fristående enheten var bildad av en 
sammanslutning av flera kommuner, däribland den aktuella kommunen. 
Teckal Srl var namnet på det klagande privata bolag som ansåg att 
anskaffningen borde föregåtts av en anbudsinfordran.71  
 
I Teckal-domen uttalade EU-domstolen såväl huvudregeln som 
undantagsregeln, nämligen, att en anskaffning från en fristående enhet ska 
föregås av en anbudsinfordran. Endast i de fall den upphandlande 

                                                
67 Jfr 4 kap. 1 – 2 §§ LOU. 
68 Jfr C-107/98 Teckal p. 51. 
69 Se C-26/03 Stadt Halle p. 48 – 49.  
70 Se C-15/13 Datenlotsen p. 29. 
71 Se C-107/98 Teckal p. 2 och 12. 
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myndigheten samtidigt utövar kontroll över den fristående enheten 
motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning, samtidigt som 
den fristående enheten bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans 
med den eller de myndigheter som utövar kontroll över den, ska något annat 
kunna gälla.72  
 
Rekvisiten är kumulativa och båda måste därmed vara uppfyllda för att in 
house-undantaget ska anses tillämpligt i det enskilda fallet. När in house-
undantaget är tillämpligt anses inte ett kontrakt med ekonomiska villkor 
föreligga mellan den upphandlande myndigheten och den fristående enheten 
och upphandlingslagstiftningen anses därför inte heller tillämpligt.73 Det har 
dock, som tidigare nämnts, visat sig vara svårt att avgöra när in house-
undantaget kan anses tillämpligt i det enskilda fallet eller när en anskaffning 
enbart kan ske efter en föregående anbudsinfordran. 
 

2.4   Teckalkriterierna  

In house-undantagets rättsliga innebörd har under årens lopp, genom 
ytterligare rättspraxis från EU-domstolen, i viss mån tydliggjorts. 
Bestämmelser som reglerar tillämpningen av in house-undantaget fanns inte 
kodifierade i 2004-års direktiv.74 Den fortsatta redogörelsen för in house-
undantaget och dess rättsliga innebörd utgår från den numera kodifierade 
möjligheten att tillämpa in house-undantaget i 2014-års direktiv.  
 
In house-undantaget regleras i artikel 12 som återfinns i direktivets tredje 
avsnitt, vilket redogör för olika undantag från direktivets 
tillämpningsområde. Artikel 12 benämns som – Offentliga kontrakt mellan 
enheter i den offentliga sektorn. I skälen till 2014-års direktiv nämns det 
faktum att det råder betydande rättsosäkerhet rörande tillämpningen av in 
house-undantaget och att kodifieringen syftar till att räta ut dessa frågetecken. 
I skälen nämns även att tolkningen av teckalkriterierna skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna. I skälen till 2014-års direktiv framgår att de principer som 
utvecklats genom EU-domstolens rättspraxis, avseende in house-undantaget, 
fortsatt kommer vara gällande.75 Kodifieringen av in house-undantaget i 
direktivet anses, i unionsrättslig doktrin, främst innebära en kodifiering av 
EU-domstolens tidigare rättspraxis på området.76 

                                                
72 Se C-107/98 Teckal p. 50, C-349/97 Tragsa p. 204. 
73 Se C-26/03 Stadt Halle p. 48, se även Pedersen s. 49 – 50. 
74 Se prop. 2015/16:195 s. 393 – 394. 
75 Se 2014/24/EU skäl 31, se även Wiggen s. 1. 
76 Se Wiggen s. 2, Arrowsmith s. 516 och Clarke s. 11. 
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Teckalkriterierna ger gemensamt uttryck för en undantagsregel som särskilt 
har till syfte att säkerställa att de anskaffningar som genomförs inte ska 
snedvrida konkurrensen på marknaden.77 In house-undantaget ska, enligt EU-
domstolen, tolkas strikt. Vidare är det den som ämnar att tillämpa 
undantagsregeln som har bevisbördan för att den är tillämplig i det enskilda 
fallet.78 Kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är, som tidigare nämnts, 
kumulativa, vilket innebär att båda kriterierna måste vara uppfyllda för att in 
house-undantaget ska anses tillämpligt.79 Förutsättningarna för att tillämpa in 
house-undantaget ska föreligga när beslut tas att tillämpa undantagsregeln. 
Anledningen till att förutsättningarna ska föreligga när tillämpningen av in 
house-undantaget sker, har av EU-domstolen ansetts vara av 
rättssäkerhetsskäl.80  
 
I och med kodifieringen av in house-undantaget i 2014-års direktiv infördes 
ett tredje rekvisit, nämligen frågan om förekomsten av privat ägande 
förekommer i den fristående enheten.81 Frågan om ett direkt privat 
ägarintresse föreligger i den fristående enheten har utvecklats genom EU-
domstolens tolkning av kontrollkriteriet.82 I 2014-års direktiv behandlas 
förekomsten av ett direkt privat ägarintresse i en egen paragraf.83 Med 
hänvisning till ovanstående behandlas förekomsten av privat ägande i den 
fristående enheten i ett separat kapitel i denna uppsats .84 
 

2.4.1   Kontrollkriteriet  

Kontrollkriteriet innebär, som tidigare nämnts, att den upphandlande 
myndigheten ska utöva kontroll över den fristående enheten motsvarande den 
kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, se artikel 12(1) a.85 Sådan 
motsvarande kontroll anses utövas då den upphandlande myndigheten har ett 
avgörande inflytande över den fristående enhetens strategiska mål och viktiga 
beslut. Kontrollen anses också kunna utövas av en annan fristående enhet som 

                                                
77 Se C-340/04 Carbotermo p. 59. 
78 Se C-458/03 Parking Brixen p. 63, C-410/04 ANAV p. 26 och  
C-15/13 Datenlotsen p. 23. 
79 Se C-386/11 Piepenbrock p. 38 och C-159/11 Provincia di Lecce p. 36. 
80 Se C-29/04 Mödling p. 38. 
81 Se Arrowsmith s. 517 och Ølykke och Fanøe Andersen s. 7,  
se även prop. 2015/16:195 s. 396. 
82 Jfr C-26/03 Stadt Halle p. 49. 
83 Jfr 12(1) c och 12(3) c 2014-års direktiv. 
84 Se kapitel 2.4.2 – Direkt privat ägarintresse. 
85 Jfr 3 kap. 12 § LOU. 



 23 

själv kontrolleras på samma sätt av den upphandlande myndigheten, jfr artikel 
12(1) andra stycket.  
  
En upphandlande myndighet kan, gemensamt med andra upphandlande 
myndigheter, utöva sådan kontroll över en fristående enhet som innebär att 
kontrollkriteriet ska anses uppfyllt, jfr artikel 12(3) a. Vid gemensamt ägande 
av den fristående enheten behöver den upphandlande myndigheten inte 
ensamt uppfylla kontrollkriteriet.86 För att de upphandlande myndigheterna 
ska anses utöva en gemensam kontroll över en fristående enhet måste den 
fristående enhetens beslutsorgan bestå av representanter från samtliga 
deltagande upphandlande myndigheter. Den fristående enheten får vidare inte 
ha något eget intresse som strider mot de kontrollerande upphandlande 
myndigheternas intressen, se artikel 12(3) andra stycket (i – iii).87 
 
Ett antal olika organisationsformer har varit föremål för EU-domstolens 
prövning avseende frågan om kontrollkriteriet ska anses vara uppfyllt i det 
enskilda fallet.88 Utifrån gällande rättspraxis kan konstateras att avgörandet 
måste föranledas av en bedömning av den eller de upphandlande 
myndigheternas möjlighet till kontroll över den fristående enheten i varje 
enskilt fall. Organisationsformen i sig är alltså inte enskilt avgörande.89 Den 
kontroll som den upphandlande myndigheten utövar över den fristående 
enheten ska vara såväl strukturell som funktionell. Det ska vara fråga om en 
faktisk kontroll över den fristående enheten.90  
 
I frågan om i vilken mån den fristående enheten får ha en marknadsmässig 
inriktning utan att kontrollen över den fristående enheten ska anses riskerad 
har EU-domstolen uttalat sig i mål C-573/07 Sea. I målet uttalade EU-
domstolen att omfattningen av den fristående enhetens verksamhet ska 
prövas, såväl geografiskt som inriktningsmässigt. I målet konstaterades att 
kontrollkriteriet var uppfyllt då verksamheten i den fristående enheten var 
begränsad till ägarkommunerna och i huvudsak till förmån för dessa, såvida 
ägarkommunerna samtidigt utövade ett bestämmande inflytande över den 
fristående enhetens strategiska mål och viktiga beslut.91  
 
För att slutligen avgöra om kontrollkriteriet är uppfyllt i det enskilda fallet 
har EU-domstolen uttalat att en helhetsbedömning av samtliga relevanta 

                                                
86 Jfr 3 kap. 13 § första stycket 1 p. LOU, se även C-324/07 Coditel p. 45 – 46. 
87 Jfr 3 kap. 13 § andra stycket LOU. 
88 Se prop. 2011/12:106 s. 21.  
89 Jfr C-340/04 Carbotermo p. 36, se även prop. 2011/12:106 s. 28. 
90 Se C-182/11 och C-183/11 Econord p. 27. 
91 Se C-573/07 Sea p. 73 och p. 90. 
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omständigheter i det enskilda fallet måste ske.92 Helhetsbedömningen ska 
innefatta en skattning av den fristående enhetens självständighet. EU-
domstolen har vid helhetsbedömningen exempelvis beaktat hur ledamöter 
tillsätts, det styrande organets befogenhet över den löpande och icke-löpande 
förvaltningen, marknadsmässig inriktning och om det finns någon 
representant från den upphandlande myndigheten som har befogenhet att 
kontrollera verksamheten i den fristående enheten.93 
 

2.4.2   Direkt  privat  ägarintresse  

I skälen till 2014-års direktiv stadgas att i de fall det finns ett direkt privat 
ägarintresse i den fristående enheten ska in house-undantaget som huvudregel 
inte vara tillämpligt. Tilldelning av ett kontrakt till en fristående enhet med 
ett direkt privat ägarintresse skulle nämligen ge den privata aktören en 
otillbörlig förmån gentemot sina konkurrenter.94 Även i rättspraxis från EU-
domstolen har uttalats att ett privat ägarintresse inte får förekomma i den 
fristående enheten, oavsett om den privata ägaren är minoritetsägare eller 
majoritetsägare. Privat ägande i den fristående enheten utesluter nämligen att 
den upphandlande myndigheten utövar sådan kontroll över den fristående 
enheten som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning.95 Enligt 
skälen till 2014-års direktiv bör det klargöras att kravet avser ett direkt privat 
ägarintresse i den kontrollerade fristående enheten.96 
 
Enligt artiklarna 12(1) c och 12(3) c, kan dock ett direkt privat ägande i den 
fristående enhetens kapital godkännas om det är obligatoriskt enligt nationell 
lagstiftning samt i enlighet med fördragen, såtillvida det privata ägarintresset 
också är icke-kontrollerande och icke-blockerande och inte ger ett avgörande 
inflytande över den fristående enhetens beslut.97  
 
Tidpunkten för bedömningen om det finns ett direkt privat ägarintresse i den 
fristående enheten har ansetts vara vid tilldelningen av kontraktet. Finns det 
vid tilldelningen av kontraktet en konkret möjlighet för privata aktörer att 
investera i den fristående enheten är in house-undantaget inte tillämpligt. 
Även senare omständigheter kan i vissa fall vara nödvändiga att beakta. I mål 

                                                
92 Se C-458/03 Parking Brixen p. 65, C-324/07 Coditel p. 28 och C-573/07 Sea p. 65. 
93 Se C-340/04 Carbotermo p. 36 – 38 och C-573/07 Sea p. 66. 
94 Se 2014/24/EU skäl 32, se även C-196/08 Acoset p. 56, C-29/04 Mödling p. 48. 
95 Se C-26/03 Stadt Halle p. 49 och C-220/05 Auroux p. 64, C-337/05 kommissionen mot 
Italien p. 38, C-574/12 SUCH p. 44 och C-215/09 Mehiläinen p. 32, se även 2014/24/EU skäl 
32 och Ølykke och Fanøe Andersen s. 6. 
96 Se 2014/24/EU skäl 32. 
97 Jfr 2014/24/EU skäl 32. 
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C-29/04 Mödling ansågs det faktum att 49 procent av aktierna i den fristående 
enheten, en kort tid efter att kontraktet tilldelades, övergick till en privat ägare 
innebära att kontrollkriteriet inte kunde anses uppfyllt. EU-domstolen ansåg 
att samtliga moment, vid tilldelningen av kontraktet, skulle beaktas utifrån 
dess syften. Att inte beakta det framtida privata ägarintresset skulle nämligen, 
enligt EU-domstolen, utgöra ett kringgående av upphandlingsdirektivet som 
i sin tur skulle äventyra den fria rörligheten och snedvrida konkurrensen i 
samtliga medlemsstater. Samma resonemang förde EU-domstolen i mål C-
573/07 Sea.98  
 

2.4.3   Verksamhetskriteriet  

I artikel 12(1) b och 12(3) b stadgas att den kontrollerade fristående enheten 
ska utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande 
upphandlande myndighetens räkning eller för andra fristående enheter som 
den upphandlande myndigheten utövar kontroll över.99 Verksamhetsandelen 
ska bestämmas utifrån den genomsnittliga totala omsättningen avseende 
tjänster, varor och byggentreprenader under de tre åren som föregått 
tilldelningen av kontraktet. Förutom omsättningen kan verksamhetsandelen 
bestämmas utifrån ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått, exempelvis 
kostnader som uppkommit under samma angivna tidsperiod. Om varken 
omsättningen eller annat lämpligt verksamhetsbaserat mått är möjligt att 
beakta i det enskilda fallet är det tillräckligt att visa att det valda 
verksamhetsmåttet är trovärdigt. Finns inga uppgifter tillgängliga för de tre 
föregående åren, eller om uppgifterna på grund av den fristående enhetens 
eller den upphandlande myndighetens etablering, inledande av verksamhet 
eller omorganisation, inte längre är relevanta, är det tillräckligt att det valda 
verksamhetsmåttet anses trovärdigt. Verksamhetsmåttet kan göras trovärdigt 
genom exempelvis prognoser för den aktuella verksamheten, jfr artikel 
12(5).100  
 
I 2014-års direktiv klargörs att verksamhetskriteriet är uppfyllt när den 
fristående enheten genomför mer än 80 procent av sin verksamhet i och med 
fullgörandet av de uppgifter som den tilldelats av den eller de upphandlande 
myndigheter som kontrollerar den. Det gäller oberoende av vem som drar 
nytta av fullgörandet av kontraktet ifråga.101 Fastställandet av en procentsats 
är en nyhet i förhållande till den rättspraxis som fanns före antagandet av 

                                                
98 Se C-29/04 Mödling p. 41 – 42, C-573/07 Sea p. 48 – 50, se även Clarke s. 4. 
99 Jfr 3 kap. 12 § 1 stycket 2 p. och 13 § 1 stycket 2 p. LOU. 
100 Jfr 3 kap. 16 § LOU. 
101 Se 2014/24/EU skäl 32. 
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2014-års direktiv. Enligt tidigare rättspraxis från EU-domstolen har 
verksamhetskriteriet ansetts uppfyllt då mer än 90 procent av den fristående 
enhetens verksamhet genomfördes gentemot den eller de upphandlande 
myndigheter som kontrollerade densamma.102 Under utarbetandet av det nya 
direktivet hade EU-kommissionen som förslag att procentsatsen i 
lagstiftningen skulle ligga på mer än 90 procent. Den slutgiltiga procentsatsen 
beslutades dock till mer än 80 procent.103 
 
Verksamhetskriteriet ska säkerställa att upphandlingsdirektivet är tillämpligt 
då en kontrollerad fristående enhet är aktiv och konkurrerar med andra företag 
på marknaden. EU-domstolen har i rättspraxis, avseende 
verksamhetskriteriet, uttalat att det inte är tillräckligt att enbart uppställa ett 
krav på kontroll av den fristående enheten om den samtidigt kan bedriva en 
betydande del av sin ekonomiska verksamhet för andra aktörer. Motsatsvis 
menar EU-domstolen att det saknas incitament att tillämpa 
upphandlingsdirektiven när den fristående enhetens verksamhet 
huvudsakligen är avsedd för den kontrollerande upphandlande myndigheten. 
Då tillämpningen av upphandlingsdirektiven syftar till att bibehålla 
konkurrensen på den inre marknaden anses, i de fall in house-undantaget 
tillämpas korrekt, konkurrensen alltså inte snedvridas.104 För att 
verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt i det enskilda fallet får den 
verksamhet som bedrivs mot andra än ägarna av den fristående enheten endast 
vara av marginell karaktär.105 Vid avgörandet om den fristående enheten 
bedriver huvuddelen av sin verksamhet gentemot den kontrollerande 
upphandlande myndigheten har EU-domstolen uttalat att såväl kvantitativa 
som kvalitativa omständigheter ska beaktas.106  
 
Vad avser kvantitativa omständigheter har omsättningen i den fristående 
enheten varit av avgörande betydelse. Den genomsnittliga omsättningen, i 
den fristående enheten, som kan kopplas till det tilldelningsbeslut som härrör 
från den kontrollerande upphandlande myndigheten tre år tillbaka i tiden, är 
den omsättning som ska beaktas. Här innefattas även den omsättning som 
kommer från den verksamhet som den fristående enheten bedrivit 
tillsammans med användare vid genomförandet av sådana beslut. Det innebär 
att all den verksamhet som den fristående enheten bedriver inom ramen för 
tilldelningsbeslutet ska beaktas, såväl den som genomförs gentemot den 
kontrollerande myndigheten, som den verksamhet som bedrivs gentemot den 
                                                
102 Jfr C-295/05 Asemfo p. 62 – 63. 
103 Se förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling artikel 11. 
104 Se C-340/04 Carbotermo p. 60 – 62, C-220/06 Estado p. 62 och  
C-553/15 Undis Servizi p. 33. 
105 Se C-340/04 Carbotermo p. 63, C- 573/07 Sea p. 80. 
106 Se C-340/04 Carbotermo p. 64.  



 27 

slutlige tjänsteanvändaren. Vem som genererat intäkterna i den fristående 
enheten saknar betydelse, så även på vilket territorium som exempelvis 
tjänsten utförts.107 
 
I de fall det finns flera innehavare av den kontrollerade fristående enheten 
behöver verksamhetskriteriet inte nödvändigtvis vara uppfyllt med enbart en 
av dessa upphandlande myndigheter, utan det är tillräckligt att 
verksamhetskriteriet kan anses uppfyllt gemensamt med samtliga innehavare 
av den fristående enheten.108 
 
EU-domstolen har, i mål C-553/15 Undis Servizi, uttalat sig angående 
tolkningen av verksamhetskriteriet. I målet menade EU-domstolen att all den 
verksamhet som den fristående enheten bedriver för andra än den 
kontrollerande upphandlande myndigheten, även om dessa skulle utgöras av 
andra upphandlande myndigheter, ska anses bedrivas för tredje man. Det 
innebär att endast den verksamhet som genomförs för den kontrollerande 
upphandlande myndigheten ska beaktas vid beräkningen om huvuddelen av 
verksamheten bedrivs för den kontrollerande upphandlande myndigheten.109 
I det aktuella målet hade den fristående enheten varit ålagd av en myndighet 
att bedriva viss verksamhet för andra aktörer än de som kontrollerade 
densamma. Det förhållandet påverkade dock inte EU-domstolens bedömning. 
Verksamhet för andra aktörer, än den som genomförs för den upphandlande 
myndighet som kontrollerar den fristående enheten, ska anses bedrivas för 
tredje man och får därmed inte medräknas vid prövningen om 
verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt eller inte.110 I ovannämnda mål tog 
EU-domstolen även ställning till frågan om sådan verksamhet som den 
fristående enheten genomfört för den upphandlande myndigheten innan dess 
att kontrollkriteriet kunde anses uppfyllt mellan den fristående enheten och 
den kontrollerande upphandlande myndigheten även kunde beaktas. Här 
erinrade EU-domstolen att alla omständigheter i målet ska beaktas vid 
bedömningen om verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt, såväl kvalitativa 
som kvantitativa.111 Det innebär att om den fristående enheten bedriver 
verksamhet gentemot sin delägare redan innan kontraktet tilldelas ska den 
verksamheten beaktas om den fortfarande bedrivs när kontraktet tilldelas. 
Även sådan verksamhet som inte längre bedrivs vid tilldelningen av 
kontraktet kan i vissa fall vara relevant att beakta.  Sådan verksamhet som 
tidigare bedrivits kan nämligen, enligt EU-domstolen, ge en indikation på 
vilken verksamhet som den fristående enheten avser att bedriva för den 
                                                
107 Se C-340/04 Carbotermo p. 65 – 67, se även Ølykke och Fanøe Andersen s. 6. 
108 Se C-340/04 Carbotermo p. 69 – 71, C-295/05 Asemfo p. 62. 
109 Se C-553/15 Undis Servizi p. 34. 
110 Se C-553/15 Undis Servizi p. 37. 
111 Se C-553/15 Undis Servizi p. 39 – 40.  
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kontrollerande upphandlande myndigheten när väl kontrollkriteriet anses 
uppfyllt.112 

                                                
112 Se C-553/15 Undis Servizi p. 41 – 42. 
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3   In  house-undantaget  ur  ett  
nationellt  perspektiv  

 

3.1   Inledning  

In house-undantaget tillämpades av upphandlande myndigheter redan innan 
undantagsregeln kodifierades i svensk rätt. Upphandlande myndigheters 
tillämpning av undantagsregeln förekom såväl den nationella lagstiftaren som 
de rättstillämpande instanserna. Anskaffningarna utan föregående 
anbudsinfordran skedde då med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis 
och teckalkriterierna.  
 

3.2   In  house-undantaget  vid  anskaffning  
av  avfallshanteringstjänster  

År 2008 kom Konkurrensverkets rapport – Upphandling av avfallstjänster.113 
Vid tiden för utarbetandet av rapporten fanns ingen bestämmelse 
motsvarande in house-undantaget i den svenska lagstiftningen. Anledningen 
till rapporten var att det fanns misstankar om att det förekom otillåtna 
direktupphandlingar avseende kommunala avfallshanteringstjänster i 
Sverige.  Även EU-kommissionen hade bedömt att det var vanligt att svenska 
kommuner inte tillämpade upphandlingslagstiftningen vid tilldelning av avtal 
avseende avfallshanteringstjänster. Konkurrensverkets utredning syftade 
därför till att granska de svenska kommunernas anskaffningar av 
avfallshanteringstjänster.114 
 
Några av de slutsatser som Konkurrensverket drog i sin rapport var att 
tilldelningen av avfallshanteringskontrakt utan föregående annonsering var 
vanligt förekommande. I de fall kommunerna tilldelat kontrakt till hel eller 
delägda kommunala bolag utan föregående annonsering hade kommunerna i 
stor utsträckning hänvisat till teckalkriterierna. Då kommunerna i många fall 
saknade ägarintresse i de aktuella fristående enheterna ansåg 

                                                
113 Se Konkurrensverkets rapportserie 2008:4 – Upphandling av avfallstjänster, källa: 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2008-4.pdf. 
114 Se Konkurrensverkets rapportserie 2008:4 s. 13 – 15. 
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Konkurrensverket dock att det var oklart om verksamhetskriteriet var uppfyllt 
i alla dessa fall. Konkurrensverket konstaterade att kommunernas 
anskaffningar av avfallshanteringstjänster, i många fall, riskerade att utgöra 
otillåtna direktupphandlingar, så ansågs vara fallet även om bestämmelser 
motsvarande teckalkriterierna skulle införas i den svenska 
upphandlingslagstiftningen.115  
 

3.3   RÅ  2008  ref.  26  –  SYSAV-målen  

Den 17 mars 2008 meddelades domen i mål RÅ 2008 ref. 26, (de så kallade 
SYSAV-målen).116 Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag (SYSAV), ägdes till 
100 procent av sina ägarkommuner.117 Ägarkommunerna hade, genom ett 
konsortialavtal gällande t.o.m. den 31 december 2025, beslutat att SYSAV, 
mot ersättning, löpande skulle omhänderta ägarkommunernas avfall.118  
 
Kärande i målet var ett antal privata avfallshanteringsbolag119 och svarande 
var Simrishamn kommun, en av de fjorton ägarkommunerna. 
Avfallshanteringstjänsterna som SYSAV genomförde på uppdrag av 
Simrishamns kommun hade inte föregåtts av något upphandlingsförfarande 
enligt den då gällande upphandlingslagstiftningen.120 Simrishamns kommun 
hänvisade till teckalkriterierna som skäl till den uteblivna anbudsinfordran. I 
samtliga instanser kom domstolen till slutsatsen att 
avfallshanteringstjänsterna borde ha upphandlats i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen. Regeringsrätten ansåg att det saknades utrymme 
att, utifrån LOU:s dåvarande ordalydelse, utläsa något undantag som innebar 
att ägarkommunerna kunde upphandla avfallshanteringstjänsterna från den 
fristående enheten utan föregående tillämpning av 
upphandlingslagstiftningen. Visserligen hänvisade domstolen till rättspraxis 
från EU-domstolen som innebar att EU-lagstiftningen inte utgjorde något 
hinder mot att regler motsvarande teckalkriterierna infördes i den nationella 
lagstiftningen. Regeringsrätten ansåg dock, att det vid tiden för domens 
avkunnande, saknades nationellt lagstöd för att tillämpa in house-undantaget 

                                                
115 Se Konkurrensverkets rapportserie 2008:4 s. 8 – 12. 
116 Samma datum avgjordes även målen 176 – 179 – 06 med liknande förutsättningar och 
med samma utgång som i RÅ 2008 ref. 26. 
117 SYSAV:s 14 ägarkommuner är, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla. Se källa: 
http://www.sysav.se/Om-oss/Om-foretaget/Ledning-och-agare/. 
118 Se RÅ 2008 ref. 26 s. 1. 
119 Käranden: SITA Sverige AB, Sydkraft EcoPlus AB, Ragn-Sells AB och X AB, se RÅ 
2008 ref. 26 s. 1. 
120 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling.  
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och att upphandling, avseende de aktuella avfallshanteringstjänsterna, därför 
skulle genomföras.121  
 
Domen i RÅ 2008 ref. 26 efterföljdes av en JO-anmälan riktad mot 
Simrishamns och Tomelilla kommun. I beslutet riktade JO allvarlig kritik 
gentemot kommunerna för domstolstrots i upphandlingsärenden. Trots att 
domen i RÅ 2008 ref. 26 avkunnades den 17 mars 2008 hade kommunerna, 
drygt ett år senare, inte inlett något upphandlingsförfarande. JO framförde i 
sitt beslut att det förhållandet att myndigheter inte följde lagakraftvunna 
domar både var allvarligt och stred mot ”[…]grundläggande krav på 
offentliga organs uppträdande”.122 Särskilt stötande var det, enligt JO, att 
kommunerna hävdat att Sveriges högsta förvaltningsdomstol meddelat 
felaktiga domar.123 
 

3.4   Utveckling  av  lagstiftningen  

Domslutet i RÅ 2008 ref. 26 innebar, enligt regeringen, att det skulle krävas 
omfattande omstruktureringar inom den offentliga sektorn om det inte 
skyndsamt infördes bestämmelser motsvarande teckalkriterierna i den 
svenska lagstiftningen.124 Regeringen hävdade även att avsaknaden av ett in 
house-undantag i den nationella lagstiftningen skulle kunna innebära ett hot 
mot den kommunala organisationsfriheten. Den kommunala 
organisationsfriheten är en del av det grundlagsskyddade kommunala 
självstyret vilket endast får inskränkas i den mån det kan anses nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som föranlett inskränkningen, jfr 14 kap. 2 – 3 §§ 
Regeringsformen (1974:152), RF.125  
 
SYSAV-målen gav sedermera upphov till Ds 2009:36 – Upphandling från 
statliga och kommunala företag.126 Utredningen ledde till att en temporär 
bestämmelse motsvarande in house-undantaget infördes i ÄLOU. Den 
temporära bestämmelsen var i kraft mellan den 1 juli 2010 och 31 december 
2012.127 Införandet av den temporära bestämmelsen initierades genom den 

                                                
121 Se prop. 2011/12:106 s. 48. 
122 Se JO-beslut dnr 3026 – 2009 s. 3. 
123 Se JO-beslut dnr 3026 – 2009 s. 1 – 3. 
124 Se prop. 2011/12:106 s. 27. 
125 Se prop. 2011/12:106 s. 50 – 51. 
126 Se Ds 2009:36 s. 7. 
127 Se prop. 2009/10:134 s. 53. 
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s.k. OFUKI-utredningen.128 OFUKI-utredningen föreslog, i sitt betänkande, 
att den temporära bestämmelsen i 2 kap. 10 a § ÄLOU skulle permanentas.129  
 
Den permanenta bestämmelsen, avseende in house-undantaget, trädde ikraft 
den 1 januari 2013.130 Bestämmelsen gavs följande lydelse, 

 
2 kap. 10 a § -  Med kontrakt enligt 10 § avses dock inte avtal som sluts 
mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en 
gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900), om 
 
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska 
personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den 
utövar över sin egen förvaltning, och 
 
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver 
huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter 
som kontrollerar den. 

 
Bestämmelsen i den svenska lagstiftningen skulle motsvara den rättspraxis 
som utvecklats, avseende in house-undantaget, i EU-domstolen. Då 
bestämmelsen var tänkt att utgöra en länk till den rättspraxis som EU-
domstolen dittills skapat avseende tillämpningen av in house-undantaget, 
ansåg regeringen, att bestämmelsen enbart skulle ge uttryck för de 
grundelement som kunde utläsas ur EU-domstolens rättspraxis. Den faktiska 
innebörden av undantagsregeln fick, enligt regeringen, istället utvecklas 
genom rättstillämpningen, främst genom EU-domstolens 
förhandsavgöranden.131 Enligt övergångsbestämmelserna skulle 2 kap. 10 a § 
ÄLOU även tillämpas på avtal ingångna före ikraftträdandet av 
bestämmelsen. Avtal som ingåtts före 1 januari 1994 skulle dock inte 
påverkas av den nya regleringen.132 
 

3.5   In  house-undantaget  i  LOU  

In house-undantaget benämns i LOU, på inrådan av Lagrådet, som intern 
upphandling.133 Regleringen avseende in house-undantaget har placerats i 
LOU:s tredje kapitel vilket redogör för olika undantag från lagens 
tillämpningsområde, jfr. 3 kap. 11 – 16 §§ LOU. I övergångsbestämmelserna 
                                                
128 Se SOU 2011:43 OFUKI-utredningen - Utredningen om offentliga företag - upphandling, 
kontroll, insyn. 
129 Se SOU 2011:43 s. 21. 
130 Se prop. 2011/12:106 s. 1. 
131 Se prop. 2011/12:106 s. 56. 
132 Se prop. 2011/12:106 s. 116. 
133 Se Lagrådets yttrande enligt lagrådsremiss den 4 juni 2015 s. 46 – 47. 
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till LOU stadgas att 3 kap. 11 – 16 §§ även ska tillämpas på förhållanden som 
avser tiden före lagens ikraftträdande.134 I förarbetena till den svenska 
regleringen erinrades om att in house-undantaget var en undantagsregel som, 
enligt regeringen, fortsatt skulle tolkas restriktivt.135  
 
Vad avsåg kontrollkriteriet uttalade regeringen att varken 2014-års direktiv 
eller den nationella lagstiftningen ställde några direkta krav på hur kontrollen 
över den fristående enheten skulle utövas. Hur kontrollen utövades fick 
istället utläsas ur respektive lagstiftning som reglerar den aktuella 
organisationsformen. I tidigare förarbeten hade det, ur ett nationellt 
perspektiv, konstaterats att den fristående enheten skulle kunna utgöras av ett 
aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, ett 
försäkringsbolag, ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd och 
samtidigt uppfylla kontrollkriteriet. Avgörande vid bedömningen var hur den 
fristående enheten var organiserad och den kontroll som den kontrollerande 
upphandlande myndigheten utövade över den fristående enheten ifråga. Den 
fristående enheten ansågs dock, enligt regeringen, inte kunna utgöras av en 
stiftelse. Angående vilka organisationsformer som nationellt skulle kunna 
uppfylla kontrollkriteriet fick dock, enligt regeringen, slutligen avgöras i 
rättstillämpningen.136  
 
Förekomsten av ett privat ägarintresse i den fristående enheten ansågs, enligt 
regeringen, som huvudregel, även i fortsättningen, utesluta en tillämpning av 
in house-undantaget. Endast i de fall det privata ägarintresset var icke-
kontrollerande och icke–blockerande skulle något annat kunna gälla. 
Regeringen konstaterade dock att en organisationsform som uppfyllde dessa 
krav saknades i den nationella lagstiftningen. Därmed fanns ingen anledning 
att i den nationella lagstiftningen föra in en skrivelse som klargjorde att privat 
ägande under vissa förhållanden kunde godkännas vid en tillämpning av in 
house-undantaget. Vidare ansåg regeringen att frågan om ett direkt privat 
ägarintresse förekom i den fristående enheten kunde hanteras som ett 
självständigt rekvisit. I de fall det redan inledningsvis kunde konstateras att 
det förelåg ett direkt privat ägarintresse i den fristående enheten kunde de mer 
krävande prövningarna om kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet 
uppfyllnad undvikas.137 
 
Regeringen uttalade också att bedömningen om verksamhetskriteriet kunde 
anses uppfyllt av en fristående enhet inte skulle påverkas av om andra 

                                                
134 Se övergångsbestämmelserna till lag (2016:1145) om offentlig upphandling p. 2. 
135 Se prop. 2015/16:195 s. 395 – 396. 
136 Se prop. 2015/16:195 s. 396 – 397. 
137 Se prop. 2015/16:195 s. 399 – 400, jfr 3 kap. 12 – 15 §§ LOU. 
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fristående enheter inom samma koncern eller koncernliknande organisation 
bedrev samma typ av verksamhet. Avgörandet om verksamhetskriteriet var 
uppfyllt skulle enbart baseras på den kontrollerade fristående enhetens 
verksamhet. Denna tolkning av verksamhetskriteriet, ansåg regeringen, 
framgick av artiklarnas ordalydelse. I de fall en koncern eller 
koncernliknande organisations samlade verksamhet skulle visa sig ha en 
konkurrensbegränsande effekt var det något som istället fick hanteras genom 
tillämpning av annan lagstiftning, företrädesvis konkurrenslagstiftningen och 
reglerna om statsstöd. Regeringen ansåg vidare att såväl kvantitativa som 
kvalitativa omständigheter skulle beaktas vid bedömningen om 
verksamhetskriteriet kunde anse uppfyllt i det enskilda fallet. De 
omständigheter som beaktades skulle baseras på uppgifter tre år tillbaka i 
tiden och utgångspunkten borde, enligt regeringen, vara de omständigheter 
som förelåg vid tilldelningen.138 
 

                                                
138 Se prop. 2015/16:195 s. 397 – 399. 
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4   Tolkning  av  
verksamhetskriteriet  

 

4.1   Verksamhetskriteriet  i  
rättstillämpningen  

I kapitel 2.4.3 – Verksamhetskriteriet, har verksamhetskriteriet behandlats 
utifrån lagstiftning och rättspraxis från EU-domstolen. Det här kapitlet 
redogör för de tolkningar av verksamhetskriteriet som går att utläsa ur 
tillsynsbeslut från Konkurrensverket, domstolsbeslut från nationella 
underrättsinstanser, överträdelseärenden initierade av EU-kommissionen, 
unionsrättslig och nationell doktrin samt i generaladvokaters förslag till 
avgörande i EU-domstolen. 
 

4.1.1   Verksamhetskriteriet  i  ärenden  avseende  
avfallshanteringstjänster  

Tolkningen av verksamhetskriteriet på nationell nivå sker genom en 
redogörelse av ett antal svenska kommuners anskaffningar av 
avfallshanteringstjänster från fristående enheter genom tillämpning av in 
house-undantaget. Tillämpningen av in house-undantaget vid kommuners 
anskaffningar av avfallshanteringstjänster har bl.a. resulterat i 
överträdelseärenden initierade av EU-kommissionen, domstolsdomar från 
underrättsinstanser och tillsynsbeslut tagna av Konkurrensverket. 
Redogörelsen sker i kronologisk ordning då de aktuella parternas tillämpning 
av in house-undantaget i flera fall varit föremål för prövning i olika rättsliga 
instanser. 
 

4.1.1.1   EU-kommissionens  överträdelseärende  
2009/4080  

EU-kommissionens överträdelseärende 2009/4080 resulterade i ett motiverat 
yttrande som meddelades den 28 oktober 2010. Överträdelseärende 
2009/4080 avsåg överträdelser av 2004-års direktiv med anledning av ett 
antal kommuners anskaffningar av avfallshanteringstjänster från fristående 
enheter. Ärendet avsåg Ängelholms kommun och Helsingborgs kommun och 
deras tilldelning av avtal om hantering av hushållsavfall till Nordvästra 
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Skånes Renhållning AB (NSR)139 samt Simrishamns kommun och Tomelilla 
kommun som tilldelat avtal avseende avfallshanteringstjänster till Sydvästra 
Skånes renhållning AB (SYSAV) utan föregående annonsering. De aktuella 
kommunerna var delägare i de fristående enheterna. Samtliga anskaffningar 
ansågs överstiga dåvarande tröskelvärde.140  
 
Kommunerna angav att omstruktureringar i de aktuella fristående enheterna 
höll på att genomföras. Omstruktureringarna genomfördes för att 
teckalkriterierna därigenom skulle uppfyllas. EU-kommissionen ansåg å sin 
sida att verksamhetskriteriet inte kunde anses uppfyllt då den verksamhet som 
utfördes på den privata marknaden inte kunde anses vara av marginell 
karaktär. EU-kommissionen hänvisade i sin argumentation till EU-
domstolens dom i mål C-340/04 Carbotermo.141 EU-kommissionen 
uppmanade därmed Sverige att inom två månader vidta de åtgärder som 
krävdes för att uppfylla de krav som framgått i det motiverade yttrandet.142 
 

4.1.1.2   Kammarrätten  Stockholm  mål  5649  –  5651  –  13  
Kammarrätten i Stockholms dom i mål 5649 – 5651 – 13 meddelades den 30 
april 2014. Klagande i målet var IL Recycling AB, Ragn-Sells AB och SITA 
Sverige AB. Motpart var Västerås kommun. Västerås kommun hade år 2004, 
tillsammans med övriga ägarkommuner, tecknat aktieägaravtal med Vafab 
miljö AB, (Vafab).  Aktieägaravtalet innebar att Vafab skulle sköta 
ägarkommunernas avfallshantering. De klagande bolagen ansåg att 
upphandling av tjänsterna, genom tillämpning av LOU, skulle ha genomförts 
avseende år 2013. Västerås kommun ansåg å sin sida att in house-undantaget 
var tillämpligt på avtalet i fråga då inget civilrättsligt avtal kunde anses 
                                                
139 Helsingborgs kommun hade även tilldelat avtal till Renhab AB som var en filial till NSR, 
se EU-kommissionens överträdelseärende 2009/4080, motiverat yttrande s. 2. 
140 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2009/4080 s. 2 – 4. Överträdelseärendet 
omfattade även Kristianstad kommun där ett kommunalägt bolag, Kristianstad Renhållning 
AB (KRAB), tilldelat Kretsloppsparken AB avtal om hantering av hushållsavfall utan 
föregående annonsering. Kretsloppsparken AB var delvis ägt av KRAB och delvis privatägt. 
EU-kommissionen hänvisade till rättspraxis från EU-domstolen (mål C-26/03 Stadt Halle) 
som stadgade att privat ägande i den fristående enheten uteslöt en tillämpning av in house-
undantaget. Både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun hade varit svarande i 
SYSAV-målen där Regeringsrätten kom till slutsatsen att avfallshanteringstjänsterna skulle 
upphandlas i enlighet med upphandlingslagstiftningen, jfr RÅ 2008 ref. 26 och RegR mål 
176 – 179 – 2006, för vidare läsning se kapitel 3.3 – RÅ 2008 ref. 26 – SYSAV-målen. 
141 27 procent av NSR:s omsättning och 48 procent av SYSAV:s omsättning härrörde från 
verksamhet som utfördes på den privata marknaden. SYSAV hade angett att endast 20 
procent skulle komma från verksamhet som utfördes på den privata marknaden efter 
omstruktureringen. EU-kommissionen ansåg, vid bedömningen av verksamhetskriteriet, att 
inte heller 20 procent kunde anses vara av marginell karaktär. 
142 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2009/4080, motiverat yttrande s. 4 – 6. 
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föreligga mellan kommunen och Vafab, och ansåg därför att en upphandling 
enligt LOU inte krävdes.143 Förvaltningsrätten i Uppsala hade ogiltigförklarat 
Västerås kommuns avtal med Vafab avseende år 2012.144 
 
Kammarrätten hänvisade till rättspraxis från EU-domstolen som stadgade att 
in house-undantaget skulle tolkas strikt samt att det var den som avsåg att 
tillämpa undantagsregeln som hade bevisbördan för dess tillämplighet i det 
enskilda fallet. Vidare var det, enligt kammarrätten, de omständigheter som 
förelåg vid kontraktstilldelningen som skulle ligga till grund för 
bedömningen. Kammarrätten uttalade, angående verksamhetskriteriet, att när 
den fristående enheten ägs gemensamt med andra upphandlande myndigheter 
ska all den verksamhet som den fristående enheten bedriver gentemot sina 
ägare beaktas. Kammarrätten belyste att Vafab även tillhandahöll 
avfallshanteringstjänster gentemot andra än ägarkommunerna. År 2012 hade 
den externa verksamheten i Vafab utgjort ca 21 procent och år 2011 ca 19 
procent. Utifrån den andel av verksamheten som riktade sig gentemot andra 
än ägarkommunerna, ansåg kammarrätten, att den inte kunde anses som 
marginell och verksamhetskriteriet ansågs därför inte uppfyllt.145 
 

4.1.1.3   EU-kommissionens  överträdelseärende  
2014/4183  

EU-kommissionens fortfarande pågående överträdelseärende 2014/4183 har 
hittills resulterat i en formell underrättelse som meddelades den 26 februari 
2015. Överträdelseärendet avser ett antal svenska kommuners anskaffningar 
av avfallshanteringstjänster från hel eller delägda fristående enheter. 
Avfallshanteringstjänsterna har tilldelats utan föregående annonsering.146 
EU-kommissionen framförde i den formella underrättelsen att anmälan avsåg 
direkttilldelningar av tjänstekontrakt som innebar överträdelser av 2004-års 
direktiv. Överträdelseärendet omfattar bl.a. SYSAV:s ägarkommuner147, 
NSR:s ägarkommuner148 samt Vafab:s ägarkommuner149.150 EU-

                                                
143 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 5649 – 5651 – 13 s. 2 – 3. 
144 Se Förvaltningsrätten Uppsala mål nr. 5393 – 11. 
145 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 5649 – 5651 – 13 s. 5 – 7. 
146 Överträdelseärendet omfattade även anmälan om felaktig tillämpning av in house-
undantaget vid tilldelning av tjänstekoncessionskontrakt riktade mot Uddevalla kommun och 
Borås kommun. Tjänstekoncessionskontrakten behandlas inte inom ramen för den här 
uppsatsen. 
147 SYSAV:s ägarkommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
148 NSR:s ägarkommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 
149 Vafab:s ägarkommuner: Arboga, Kungsör, Köping, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, 
Heby, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås. 
150 Se EU-kommissionens överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s.1.  
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kommissionen erinrade om att såväl SYSAV som NSR redan tidigare har 
varit föremål för ett överträdelseärende. Föregående överträdelseärende 
resulterade i ett motiverat yttrande där EU-kommissionen sedermera valde att 
lägga ned ärendet.151 I det nya överträdelseärendet hävdade EU-
kommissionen att förutsättningarna för att tillämpa in house-undantaget i de 
aktuella fallen fortsatt inte förelåg. Hänvisning skedde även denna gång till 
bristande uppfyllnad av verksamhetskriteriet.152  
 
Med anledning av en omorganisation i SYSAV hade dotterbolaget Sysav 
Industri AB bildats år 2012. Den verksamhet som var konkurrensutsatt och 
som tidigare genomförts i SYSAV flyttades över till Sysav Industri AB. 
Omorganisationen genomfördes för att renodla verksamheten och innebar att 
all den verksamhet som genomförts gentemot den privata marknaden i 
framtiden enbart skulle ske i Sysav Industri AB. I NSR hade en liknande 
omorganisation genomförts där två dotterbolag bildats, NSR Återvinning AB 
och NSR Produktion AB.153 Vad avsåg NSR Återvinning så överläts i 
september år 2015 hela aktiekapitalet till en privat aktör.154 
 
De klagande ansåg dock att omstruktureringarna i de fristående enheterna 
endast varit kosmetiska och att den verksamhet som utförts gentemot andra 
än ägarna år 2012 uppgått till 60 procent i SYSAV och 46 procent i NSR. 
Ägarkommunerna ansåg att såväl kontrollkriteriet som verksamhetskriteriet 
var uppfyllda i samtliga fall.155  
 
Både SYSAV och NSR framförde att en avsevärd del av bolagens totala 
omsättning kom från energiåtervinning i form av försäljning av energi till 
andra än ägarkommunerna. Bolagen menade att försäljning av energi var en 
oskiljbar del av en effektiv avfallshantering och att det därför inte kunde anses 
klart att intäkterna som härrörde från energiförsäljningen skulle separeras från 
den verksamhet som bolagen genomförde gentemot ägarkommunerna.156 Vad 
avsåg Vafab hade en omorganisation initierats som innebar att bolaget skulle 
omvandlas till ett kommunalförbund.157  
                                                
151 Se EU-kommissionens överträdelseärende 2009/4080, motiverat yttrande, meddelat den 
28 oktober 2010, som tagits upp i kapitel 4.1.1.1. 
152 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s. 4. 
153 Se EU-kommissionens skrivelse Public procurement – Sweden – Waste Management – 
EU Pilot 6385/14/MARK, 2014-07-31 s. 2 – 3. 
154http://www.ohlssons.se/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=
292/. 
155 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s. 2.  
156 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s. 3. 
157 Numera finns ett kommunalförbund (VafabMiljö) som ingåtts mellan kommunerna i 
Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun, se källa: http://vafabmiljo.se/om-
vafabmiljo/. I en ansökan om upphandlingsskadeavgift från den 17 december 2015 har 
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EU-kommissionen erinrade om att det var den upphandlande myndigheten 
som hade bevisbördan för in house-undantagets tillämplighet i det enskilda 
fallet och menade att någon sådan bevisning inte hade frambringats i något 
av de aktuella fallen. EU-kommissionen ansåg att ingen av de i ärendet 
aktuella fristående enheterna kunde anses uppfylla verksamhetskriteriet. 
SYSAV och NSR riktade, efter omorganisationen, hela sin verksamhet 
gentemot ägarkommunerna, vilket visserligen innebar att 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt om enbart dessa två fristående 
enheter beaktades. EU-kommissionen ansåg dock att omorganisationen 
endast kunde ses som artificiell. Att upplägget kunde ses som artificiellt 
motiverades med att dotterbolagen fortsatt var helt beroende av 
moderbolagets förbränningsanläggningar. Årsrapporterna visade även att 
moderbolagens förluster kompenserades genom att stora koncernbidrag 
överfördes från dotterbolagen till moderbolagen. Omorganisationerna kunde 
därför, enligt EU-kommissionen, enbart ses som konstlade upplägg för att, 
genom dotterbolaget, fortsatt kunna göra vinster på den privata marknaden 
samtidigt som en tillämpning av in house-undantaget var möjlig i förhållande 
till moderbolaget. Därmed ansåg EU-kommissionen att en genomlysning av 
hela koncernen var nödvändig för att avgöra om verksamhetskriteriet kunde 
anses uppfyllt i det enskilda fallet. Kravet att huvuddelen av verksamheten i 
den fristående enheten skulle bedrivas gentemot sina ägare kunde, med 
hänvisning till mål C-340/04 Carbotermo, enligt EU-kommissionen, inte 
anses uppfyllt. Kommissionen anförde vidare att samma resonemang kunde 
föras vid tillämpning av 2014-års upphandlingsdirektiv.158 Vad avsåg Vafab 
ansåg EU-kommissionen att det inte fanns anledning att fortsätta 
överträdelseärendet gentemot Sverige då en nationell domstol redan kommit 
fram till att ägarkommunernas tillämpning av in house-undantaget var 
otillåten.159 
 
Sveriges svar på den formella underrättelsen meddelades den 26 juni 2015. 
Vad ankom SYSAV framfördes att anskaffningarna, enligt regeringen, föll 
inom ramen för in house-undantagets tillämpningsområde. Regeringen 
menade att dotterbolaget Sysav Industri AB och dess verksamhet inte skulle 
medräknas vid bedömningen av verksamhetskriteriets uppfyllnad. 
Anledningen till det ansågs vara att Sysav Industri AB inte tilldelats något 
kontrakt av ägarkommunerna och att den verksamhet som bedrevs i Sysav 
                                                
Konkurrensverket begärt att kommunalförbundet ska betala 10 miljoner kronor p.g.a. 
otillåten direktupphandling, se dnr 797/2015, ansökan har ännu inte tagits upp till prövning i 
förvaltningsrätten.  
158 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s. 3 – 5. 
159 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, formell underrättelse s. 6, jfr 
Kammarrätten Stockholm mål nr. 5649 – 5651 – 13 –  som tagits upp i kapitel 4.1.1.2. 



 40 

Industri AB därför inte heller kunde läggas till grund för bedömningen av om 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt vad avsåg moderbolaget SYSAV. 
Regeringen framförde vidare, i sitt svar på den formella underrättelsen, att 
cirka en tredjedel av kommunerna i Sverige delegerade sitt ansvar över 
avfallshanteringen genom användande av hel eller delägda fristående enheter. 
De fristående enheterna hade delegerats det ansvar som kommunerna var 
ålagda, avseende avfallshanteringen, enligt gällande lagstiftning. En del av 
avfallshanteringen skedde i form av energiåtervinning genom förbränning av 
avfall. Avfallshanteringen var, enligt regeringen, ett kommunalt ansvar som 
skulle fullgöras utan beaktande av vinstintresse och affärsmässighet. 
Energiproduktionen däremot skedde i bolagsform på en konkurrensutsatt 
marknad. Regeringen framförde i sitt svar till kommissionen att det 
förhållandet att verksamheten bedrevs i en särskild form inte innebar att 
upphandlingslagstiftningen skulle tillämpas. Enbart i de fall verksamheten i 
de fristående enheterna blev självständiga i den grad att de inte längre kunde 
anses tillhöra den upphandlande myndigheten skulle, enligt den svenska 
regeringen, något annat kunna gälla.160  
 
Regeringen ansåg vidare att kommissionens överträdelseärende väckte frågan 
var gränsen för medlemsstaternas rätt att organisera sig går i förhållande till 
de unionsrättsliga upphandlingsreglerna. Med hänvisning till de tillsynsbeslut 
som Konkurrensverket meddelat den 24 juni 2015 anförde regeringen att den 
inte ville uttala sig ytterligare eftersom tillsynsbesluten kunde bli föremål för 
domstolsprövning.161 
 

4.1.1.4   Konkurrensverkets  tillsynsbeslut  dnr  733/2014  
Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 meddelades den 24 juni 2015. 
I tillsynsbeslutet kom Konkurrensverket till slutsatsen att SYSAVS:s 
ägarkommuner inte hade rätt att upphandla avfallshanteringstjänster med stöd 
av in house-undantaget då verksamhetskriteriet inte kunde anses uppfyllt.162  
 
Konkurrensverket granskade i sin utredning båda bolagens omsättning tre år 
tillbaka i tiden.163 Vid granskningen av omsättningen konstaterades att 
SYSAV, sedan omorganisationen genomfördes, fått koncernbidrag från 

                                                
160 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, Sveriges svar på den formella 
underrättelsen s. 9. 
161 Se EU-kommissionen överträdelseärende 2014/4183, Sveriges svar på den formella 
underrättelsen s. 10 – 11. 
162 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 1. 
163 Granskningen avsåg omsättningen år 2012, 2013 och första halvåret 2014, se 
Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 4. 
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Sysav Industri AB.164 Konkurrensverket konstaterade vidare att samtliga köp 
från SYSAV översteg tröskelvärdena för upphandling.165 Ägarkommunerna 
anförde i sin argumentation att in house-undantaget vara tillämpligt. 
Ägarkommunerna ansåg att en genomsyn av koncernen saknade rättsligt stöd 
samt att den avyttring av återvunnen energi och återvunnet avfall som 
genomfördes i SYSAV och Sysav Industri AB skulle anses ske för 
ägarkommunernas räkning.166  
 
I skälen till tillsynsbeslutet anförde Konkurrensverket att syftet med 
upphandlingslagstiftningen var att upphandlande myndigheter, vid sina 
upphandlingar, skulle dra nytta av konkurrensen samt att alla leverantörer på 
marknaden skulle behandlas lika. Utgångspunkten var därför att offentliga 
upphandlingar skulle föregås av föregående annonsering och 
anbudsinfordran. In house-undantaget utgjorde, enligt Konkurrensverket, ett 
undantag från kravet att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid offentlig 
upphandling. Konkurrensverket ansåg att en genomlysning av koncernen var 
nödvändig för att avgöra om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt. En 
strikt tolkning av bestämmelsens ordalydelse skulle, enligt Konkurrensverket, 
strida mot syftet med upphandlingslagstiftningen. Då LOU hade sitt ursprung 
i EU-rätten och in house-undantaget utvecklats genom EU-domstolen 
rättspraxis förordade Konkurrensverket därför en direktivkonform tolkning 
av 2 kap. 10 a § ÄLOU. Konkurrensverket anförde vidare att 
teckalkriterierna, enligt EU-domstolens rättspraxis, hade till syfte att 
motverka att konkurrensen på marknaden snedvrids. Verksamhetskriteriet 
skulle i sin tur säkerställa att upphandlingslagstiftningen var tillämplig i de 
fall en kontrollerad fristående enhet var aktiv på marknaden och således 
konkurrerade med andra ekonomiska aktörer på marknaden. 
Konkurrensverket menade, med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis, 
att om konstlade upplägg som i det här fallet skulle godkännas innebar det att 
förverkligandet av upphandlingsdirektivets syften kunde äventyras. En 
genomlysning av hela koncernen var därför, enligt Konkurrensverket, 
nödvändig att genomföra för att avgöra om verksamhetskriteriet var uppfyllt 
eller inte.167 
 

                                                
164 Koncernbidrag från Sysav Industri AB till SYSAV, år 2012 107 miljoner kronor och 2013 
133 miljoner kronor, se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 5. 
165 Ägarkommunerna hade köpt avfallshanteringstjänster från SYSAV år 2012 för 185 
miljoner kronor och 2013 för drygt 188 miljoner kronor och första halvåret år 2014 för 92 
miljoner kronor, se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 5 – 6.  
166 se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 6. 
167 Hänvisning skedde till mål C-29/04 Mödling, se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 
733/2014 s. 7 – 9. 
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Vad avsåg SYSAV:s försäljning av el- och värmeenergi ansåg 
Konkurrensverket att, försäljningen av el- och värmeenergi i förhållande till 
omhändertagandet av hushållsavfall för ägarkommunernas räkning, skulle ses 
som två skilda verksamheter. Försäljningen av el- och värmeenergi skedde i 
konkurrens med andra aktörer på marknaden vilket, enligt Konkurrensverket, 
ytterligare motiverade att det skulle ses som två skilda verksamheter. Vidare 
var det, enligt Konkurrensverket, den verksamhet som sker inom ramen för 
tilldelningen som ska vara styrande vid bedömningen om 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt. Sysav Industri AB:s verksamhet 
ansågs, utifrån uppgifter avseende dess omsättning, enbart i mindre 
omfattning erhålla intäkter från ägarkommunerna. Inte heller Sysav Industri 
AB:s intäkter från omhändertagande av avfall, försäljning av el- och 
värmeenergi eller återvunnet material kunde anses härröra från verksamhet 
som bedrevs tillsammans med ägarkommunerna. Även om alla inkomster i 
koncernen från försäljning av el- och värmeenergi och återvunnet material 
inte skulle medräknas skulle den sammantagna omsättningen från andra än 
ägarkommunerna ändå uppgå till 30 procent vilket, enligt Konkurrensverket, 
innebar att verksamhetskriteriet inte heller då kunde anses uppfyllt. Slutsatsen 
som Konkurrensverket kom till var således att SYSAV inte uppfyllde 
verksamhetskriteriet, och in house-undantaget var därför inte heller 
tillämpligt.168 Samma dag meddelade Konkurrensverket att Höganäs 
kommun inte hade rätt att, med stöd av in house-undantaget, köpa 
avfallshanteringstjänster från NSR då verksamhetskriteriet inte kunde anses 
uppfyllt. Konkurrensverket anförde samma skäl till beslutet som i 
tillsynsbeslut avseende SYSAV.169 
 

4.1.1.5   Förvaltningsrätten  Stockholm  mål  15332  –  15  
Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål 15332 – 15 meddelades den 30 
maj 2016. Klagande i målet var ägarkommunerna i SYSAV. Motpart i målet 
var Konkurrensverket. Bakgrunden till målet var det tillsynsbeslut som 
Konkurrensverket meddelat ägarkommunerna den 24 juni 2015.170 I 
tillsynsbeslutet hade Konkurrensverket beslutat att ägarkommunerna inte 
hade rätt att anskaffa avfallshanteringstjänster från SYSAV utan föregående 

                                                
168 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 s. 13 – 16. 
169 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 728/2014. Se även tillsynsbeslut 728/2014 där 
Konkurrensverket avslutade ett ärende gentemot Bjuvs kommun. Bjuvs kommun var en av 
sex ägakommuner till NSR. Konkurrensverket konstaterade att avtalet sinsemellan Bjuv och 
NSR utgjordes av en tjänstekoncession. Vid tiden för avgörandet hade Konkurrensverket inte 
uppgift att utföra tillsyn över koncessioner. Numera har dock Konkurrensverket även 
tillsynsansvar över tilldelningar av koncessioner utifrån LUK, jfr 18 kap. 1 § LUK. 
170 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014, meddelat den 24 juni 2015, för vidare 
läsning om Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 733/2014 se kapitel 4.1.1.4.  
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annonsering med stöd av in house-undantaget då verksamhetskriteriet inte 
ansågs uppfyllt. Ägarkommunerna anförde i sin talan till förvaltningsrätten 
att Konkurrensverket gjort en felaktig tolkning av verksamhetskriteriet. 
Ägarkommunerna ansåg, med hänvisning till förarbetena till nya LOU, att det 
enbart var avtalsparten till den upphandlande myndigheten som skulle 
uppfylla verksamhetskriteriet. En genomlysning på koncernnivå stred, enligt 
ägarkommunerna, mot bestämmelsens ordalydelse, syftet med 
undantagsregeln samt gällande rättspraxis. Ägarkommunerna ansåg även att 
den genomsyn som Konkurrensverket gjort, felaktigt uteslutit dotterbolaget 
Sysav Utveckling AB:s omsättning. Sysav Utveckling AB riktade hela sin 
verksamhet gentemot ägarkommunerna.171 
 
I målet belyste förvaltningsrätten att de fristående enheternas verksamhet i 
princip var oförändrad i jämförelse med hur det såg ut innan 
omorganisationen. Vid en granskning av de båda bolagen var även den totala 
omsättningen densamma som innan omorganisationen. Dotterbolaget Sysav 
Industri AB var vidare beroende av moderbolagets anläggningstillgångar och 
infrastruktur och samma individer innehade ledande positioner inom de 
fristående enheterna som innan omorganisationen genomfördes.172 
 
Förvaltningsrätten medgav att en tolkning utifrån bestämmelsens ordalydelse 
innebar att det enbart var den fristående enheten som skulle uppfylla 
verksamhetskriteriet. Förvaltningsrätten anförde dock att LOU skulle tolkas 
och tillämpas utifrån lagstiftningens syfte och lydelse på EU-nivå samt att den 
rättspraxis som skapats av EU-domstolen var nödvändig att beakta vid 
tolkningen och tillämpningen av in house-undantaget. Förvaltningsrätten 
erinrade om att teckalkriterierna särskilt har till syfte att konkurrensen inte 
ska snedvridas. Vid en strikt tolkning av bestämmelsen, utifrån dess 
ordalydelse, skulle upphandlande myndigheter lätt kunna skapa upplägg som 
syftade till ett kringgående av LOU. In house-undantaget måste därför, enligt 
förvaltningsrätten, genom direktivkonform tolkning, ges en tolkning som 
innebär att en genomsyn av koncernen måste ske vid prövningen av om 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt i det här enskilda fallet. 
Förvaltningsrätten framförde att samma resonemang ska gälla vid tillämpning 
av 2014-års direktiv.173  
 
Beslutet att inte medräkna Sysav Utveckling AB:s omsättning motiverades 
med att deras verksamhet, utifrån uppgifter i bolagsregistret, varken bedrev 
avfallshantering eller återvinning av avfall. Sammanfattningsvis kom 

                                                
171 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15332 – 15 s. 7 – 8. 
172 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15332 – 15 s. 10 – 11. 
173 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15332 – 15 s. 8 – 9. 
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förvaltningsrätten till slutsatsen att omsättningen för de tre föregående åren, 
tillsammans med övriga relevanta omständigheter, skulle beaktas vid 
bedömningen om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt. 
Förvaltningsrätten gjorde här en hänvisning till C-340/04 Carbotermo, där 
EU-domstolen stadgat att såväl kvantitativa som kvalitativa omständigheter 
skulle beaktas vid bedömningen om verksamhetskriteriet skulle anses 
uppfyllt eller inte. Förvaltningsrätten ansåg, efter en genomsyn av koncernen, 
att det var klarlagt att de fristående enheterna bedrev en sådan omfattande 
verksamhet på den privata marknaden att den inte enbart kunde ses som 
marginell. Verksamheten på den privata marknaden kunde inte heller ses som 
marginell även om den omsättning som härrörde från intäkter från försäljning 
av el- och värmeenergi samt återvunnet material inte beaktades vid 
beräkningen av omsättningen. Därmed ansåg förvaltningsrätten att 
verksamhetskriteriet inte kunde anses uppfyllt och ägarkommunerna hade 
därför inte rätt att upphandla avfallshanteringstjänsterna utan föregående 
annonsering.174 Samtliga ägarkommuner till SYSAV överklagade 
förvaltningsrättens dom i mål 15332 – 15. Lunds kommun tog sedermera 
tillbaka sitt överklagande.175  
 
Samma dag meddelade förvaltningsrätten i Stockholm även dom i mål 15328 
– 15.176 Klagande i målet var Höganäs kommun och motpart var 
Konkurrensverket. Bakgrunden till målet var även här ett tillsynsbeslut från 
Konkurrensverket som meddelats den 24 juni 2015.177 Förvaltningsrätten 
anförde samma domskäl som i målet rörande SYSAV:s ägarkommuner och 
kom till slutsatsen att verksamhetskriteriet, efter en genomsyn av hela 
koncernen, inte kunde anses uppfyllt.178 I målet belystes exempelvis att 
moderbolaget NSR, år 2012, mottagit koncernbidrag på 26 miljoner kronor 
från sitt dotterbolag NSR Produktion.179 Höganäs kommun överklagade inte 
förvaltningsrättens dom till kammarrätten. 
 

4.1.1.6   Kammarrätten  Stockholm  mål  4167  –  16  
Kammarrätten i Stockholms dom i mål 4167 – 16 meddelades den 23 mars 
2017. Klagande i målet var samtliga ägarkommuner i SYSAV, exklusive 
Lunds kommun. Motpart i målet var Konkurrensverket. Den överklagade 
domen avsåg förvaltningsrättens domslut där förvaltningsrätten, precis som 
Konkurrensverket, kommit till slutsatsen att en genomsyn på koncernnivå var 

                                                
174 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15332 – 15 s. 13 – 14. 
175 Se http://upphandling24.se/langdragen-process-kan-fa-stora-konsekvenser-avfallsbolag/. 
176 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15328 – 15 dom meddelad den 30 maj 2015. 
177 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 728/2014. 
178 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15328 – 15 s. 11. 
179 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15328 – 15 s. 6. 
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nödvändig för att avgöra om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt 
avseende SYSAV.180  
 
Målet i kammarrätten prövades utifrån 2 kap. 10 a § ÄLOU. Frågan som 
kammarrätten skulle besvara var om verksamhetskriteriet skulle bedömas 
utifrån omsättningen på koncernnivå samt om SYSAV kunde anses uppfylla 
verksamhetskriteriet. Ägarkommunerna anförde, i sin talan, att 
Konkurrensverket gjort en felaktig tolkning av verksamhetskriteriet. 
Ägarkommunerna anförde, precis som i förvaltningsrätten, med hänvisning 
till förarbetena till nya LOU, att det enbart var avtalsparten som skulle 
uppfylla verksamhetskriteriet. Ägarkommunerna anförde vidare att en 
genomlysning på koncernnivå skulle medföra omfattande konsekvenser för 
de kommuner och landsting som valt att bedriva sin verksamhet i 
koncernform. En sådan tolkning av verksamhetskriteriet skulle, enligt 
ägarkommunerna, innebära att kommuner och landsting skulle tvingas 
genomföra omfattande omorganisationer för att rätta sig efter 
förvaltningsrättens domslut, vilket på intet sätt skulle gynna konkurrensen 
inom avfallssektorn. Konkurrensverket anförde som svar på 
ägarkommunernas argumentation att eventuella konsekvenser i form av 
omfattande omorganisationer inte motiverade en tolkning av 
verksamhetskriteriet som gick emot dess syfte och som även innebar ett 
otillåtet kringgående av upphandlingslagstiftningen.181 
 
Kammarrätten anförde att tolkningen av verksamhetskriteriet främst fick 
utläsas ur EU-domstolens rättspraxis, då den nationella lagbestämmelsen i sig 
var generellt utformad. Enligt kammarrätten kunde innebörden av 
verksamhetskriteriet inte enbart utläsas utifrån dess ordalydelse. En tolkning 
enbart utifrån bestämmelsens ordalydelse skulle nämligen, enligt 
kammarrätten, innebära att det skulle bli allt för lätt att skapa upplägg som 
föranledde ett kringgående av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen. 
Kammarrätten ansåg därmed att det generellt inte fanns hinder mot att beakta 
verksamheten i en hel koncern vid bedömningen om verksamhetskriteriet 
kunde anses uppfyllt i ett enskilt fall.182  
 
Kammarrätten ansåg att det fanns skäl att i det här fallet genomföra en 
genomsyn på koncernivå för att avgöra om SYSAV kunde anses uppfylla 
verksamhetskriteriet. Kammarrätten erinrade, genom hänvisning till EU-
domstolens dom i mål C-553/15 Undis Servizi, att in house-undantaget skulle 
                                                
180 Se Förvaltningsrätten Stockholm mål nr. 15332 – 15 och Konkurrensverkets tillsynsbeslut 
dnr 733/2014, för vidare läsning se kapitel 4.1.1.1 – Konkurrensverkets tillsynsbeslut 
733/2014 och kapitel 4.1.1.5 – Förvaltningsrätten Stockholm mål 15332 – 15. 
181 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 4167 – 16 s. 8 – 9. 
182 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 4167 – 16 s. 10 – 11. 
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tolkas restriktivt. Skälen till varför en genomsyn av koncernen var nödvändig 
i det här fallet motiverades med att verksamheten i bolagen i princip inte 
ändrat inriktning eller omfattning sedan omorganisationen genomfördes år 
2012. Omsättningen i de båda fristående enheterna var dessutom densamma 
som innan omorganisationen. Den enda förändringen var att den verksamhet 
som riktade sig mot andra än ägarkommunerna numera ensamt utfördes av 
dotterbolaget Sysav Industri AB. Kammarrätten belyste även att SYSAV och 
Sysav Industri AB hade samma ledning samt att SYSAV ägde de 
anläggningstillgångar som Sysav Industri AB nyttjade i sin verksamhet. Det 
faktum att SYSAV mottagit koncernbidrag från Sysav Industri AB bidrog, 
enligt kammarrätten, ytterligare till att en genomlysning på koncernnivå var 
motiverad i det här fallet. Kammarrätten ansåg vidare att det varit rätt av 
Konkurrensverket att inte beakta verksamheten i Sysav Utveckling AB 
eftersom det bolaget bedrev en helt annan verksamhet.183  
 
Slutligen prövade kammarrätten frågan om SYSAV kunde anses uppfylla 
verksamhetskriteriet. Kammarrätten erinrade om att det var den som ämnade 
att tillämpa in house-undantaget som hade bevisbördan för att 
teckalkriterierna var uppfyllda i det enskilda fallet. Kammarrätten ansåg, 
precis som förvaltningsrätten, att omsättningen tillsammans med övriga 
relevanta omständigheter av betydelse skulle beaktas vid bedömningen om 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt. Det innebar, enligt kammarrätten, 
att omsättningen i såväl SYSAV som Sysav Industri AB skulle beaktas. Med 
hänvisning till de uppgifter avseende omsättningen som kunde utläsas ur 
Konkurrensverkets tillsynsbeslut ansåg kammarrätten att den verksamhet 
som riktade sig till andra än ägarkommunerna inte kunde anses vara av 
marginell karaktär. Även om den verksamhet som härrörde från energi- och 
materialåtervinning inte skulle räknas till den externa omsättningen skulle 
bedömningen varit densamma. Kammarrätten kom därför till slutsatsen att in 
house-undantaget inte var tillämpligt och ägarkommunerna hade därmed inte 
rätt att, med stöd av in house-undantaget, anskaffa avfallshanteringstjänsterna 
från SYSAV utan föregående annonsering.184 Samtliga av de klagande 
ägarkommunerna överklagade kammarrättens domslut till Högsta 
förvaltningsdomstolen.185 
 
 

                                                
183 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 4167 – 16 s. 13 – 14. 
184 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 4167 – 16 s. 17 – 18. 
185 Beslut om prövningstillstånd medges till HFD är ännu ej meddelat. 
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4.1.2   Verksamhetskriteriet  i  övriga  ärenden  

 

4.1.2.1   Kammarrätten  Stockholm  mål  7089  –  10  
Kammarrätten i Stockholms dom i mål 7089 – 10 meddelades den 8 
november 2011. Målet behandlade Nynäshamns kommuns upphandling av 
boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn från det delägda bolaget 
(Vårljus AB). Vårljus AB ägdes gemensamt av flera kommuner.186  
 
Vid bedömningen om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt framförde 
kammarrätten, med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis, att den 
verksamhet som den fristående enheten bedrev gentemot andra än 
ägarkommunerna endast fick vara av marginell karaktär. Med hänvisning till 
C-340/04 Carbotermo, uttalade kammarrätten att verksamhetskriteriet hade 
till syfte att säkerställa att upphandlingsdirektivet skulle vara tillämpligt i de 
fall den fristående enheten var aktiv på marknaden och kunde konkurrera med 
andra företag. Kammarrätten ansåg att enbart det förhållandet att en fristående 
enhet uppfyllde kontrollkriteriet inte förhindrade att den fristående enheten 
fortfarande kunde bedriva en betydande del av sin ekonomiska verksamhet 
gentemot andra aktörer. Verksamhet bedriven för andra aktörer än sina ägare 
fick, enligt EU-rättslig praxis, enbart vara av marginell karaktär och vid 
bedömningen av om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt skulle såväl 
kvantitativa som kvalitativa omständigheter beaktas. I EU-domstolens mål, 
C-295/05 Asemfo hade verksamhetskriteriet ansetts uppfyllt då totalt 90 
procent av verksamheten bedrevs gentemot innehavare av den fristående 
enheten.187 
 
Kammarrätten ansåg att Vårljus AB:s omsättning skulle granskas för att 
avgöra om verksamhetskriteriet var uppfyllt. Den omständigheten att de 
externa kunder som Vårljus AB riktat sin verksamhet gentemot utgjordes av 
andra kommuner påverkade inte kammarrättens bedömning. Kammarrätten 
granskade Vårljus AB:s omsättning, tre år tillbaka i tiden, för att bedöma om 
verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt. År 2010 bedrevs 13,1 procent, år 
2009 18,4 procent och år 2008 24,9 procent av verksamheten gentemot andra 
än ägarkommunerna. Kammarrätten anförde att det i regel var de 
omständigheter som förelåg vid kontraktstilldelningen som var de som skulle 
beaktas vid bedömningen om verksamhetskriteriet var uppfyllt i det enskilda 
fallet. I vissa fall kunde det dock vara aktuellt att även beakta omständigheter 
som inträffat före kontraktstilldelningen. Tidigare inträffade omständigheter 

                                                
186 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 7089 – 10 s. 9 – 10. 
187 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 7089 – 10 s. 16 – 17. 
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påverkade dock vilken vikt omständigheten ifråga kunde tillmätas vid en 
helhetsbedömning. Kammarrätten lade, vid helhetsbedömningen, även vikt 
vid att Vårljus AB, enligt bolagsordningen, skulle vara verksam i konkurrens 
med andra aktörer på marknaden. Sammanfattningsvis kom kammarrätten till 
slutsatsen att den verksamhet som Vårljus AB bedrev, gentemot andra än sina 
ägarkommuner, inte kunde anses vara av marginell karaktär och in house-
undantaget ansågs därför inte tillämpligt.188 
 

4.1.2.2   Stockholms  tingsrätt  mål  T  374  –  09  
Stockholm tingsrätts dom i mål T 374 – 09 meddelades den 29 november 
2011. Stockholm läns landsting hade utan föregående annonsering tilldelat 
Ambulanssjukvården i Stockholm AB (ASIAB), uppgiften att handha 
transporter av avlidna för Stockholms läns landsting. Tilldelningen till 
ASIAB hade skett utan föregående annonsering med hänvisning till in house-
undantaget. I målet var ostridigt att 98 procent av ASIAB:s verksamhet 
bedrevs gentemot sin ägare.189 Angående verksamhetskriteriet, uttalade 
tingsrätten, att samtliga omständigheter skulle beaktas vid bedömningen. Det 
innebar att all den verksamhet som ASIAB bedrev inom ramen för 
tilldelningen skulle beaktas. Med hänvisning till EU-domstolens mål C-
340/04 Carbotermo, menade tingsrätten att verksamhetskriteriet var uppfyllt 
eftersom 98 procent av verksamheten i ASIAB bedrevs gentemot dess 
ägare.190  
 

4.1.2.3   Konkurrensverkets  tillsynsbeslut  dnr  610/2014  
Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 610/2014 meddelades den 19 april 
2017. Tillsynsbeslutet riktades mot Göteborgs kommun som utbetalat 
uppdragsersättning genom budgetanslag till det delägda aktiebolaget 
Göteborg & Co Träffpunkt AB (bolaget). Göteborgs kommun ansåg inte att 
budgetanslaget till bolaget utgjorde ett upphandlingspliktigt avtal.191 
Konkurrensverket anförde å sin sida att ett kontrakt var ett skriftligt avtal med 
ekonomiska villkor som slutits mellan en eller flera upphandlande 
myndigheter och en eller flera leverantörer.192 Konkurrensverket anförde att 

                                                
188 Se Kammarrätten Stockholm mål nr. 7089 – 10 s. 17. 
189 Se Tingsrätten Stockholm mål nr. T 374 – 09 s. 1. 
190 Se Tingsrätten Stockholm mål nr. T 374 – 09 s. 5. 
191 Göteborg & Co Träffpunkt AB:s verksamhet hade som syfte att utveckla 
Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen samt skapa attraktionskraft för 
näringslivet. Ersättningen som utbetalats genom kommunfullmäktigebeslut uppgick år 2014 
till 105,7 miljoner kronor, år 2015 118,9 miljoner kronor och år 2016 113,7 miljoner kronor, 
se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 610/2014 s. 1 – 2. 
192 Jfr 2 kap. 10 § ÄLOU. 
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ett avtal, för att omfattas att upphandlingslagstiftningen, skulle innebära att 
en upphandlande myndighet, i utbyte mot betalning mottog en prestation från 
motparten ifråga. Med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis skulle 
kontraktsbegreppet, enligt Konkurrensverket, tolkas på ett sådant sätt att 
upphandlingsdirektivets syfte kunde säkerställas.193  
 
I de fall kontraktet istället skulle ses som internt, uttalade Konkurrensverket, 
med hänvisning till övergångsbestämmelserna till LOU, att 
verksamhetskriteriet skulle anses uppfyllt i de fall mer än 80 procent av den 
fristående enhetens verksamhet genomfördes gentemot den kontrollerande 
upphandlande myndigheten. Genom att granska bolagets omsättning 
konstaterade Konkurrensverket att verksamhetskriteriet inte kunde anses 
uppfyllt.194  
 

4.2     Verksamhetskriteriet  i  förslag  till  
avgörande  i  EU-domstolen  

I förslag till avgörande i EU-domstolen återfinns redogörelser över 
tolkningen av verksamhetskriteriet utifrån generaladvokatens synvinkel. 
Generaladvokat Lèger uttalade sig avseende verksamhetskriteriets 
bakomliggande syften i sitt förslag till avgörande i mål C-94/99 ARGE. 
Verksamhetskriteriet hade, enligt Lèger, till syfte att 
upphandlingslagstiftningen skulle vara tillämplig då den fristående enheten 
kunde bedriva en betydande del av sin ekonomiska verksamhet gentemot 
andra än den kontrollerande upphandlande myndigheten. Endast i de fall den 
kontrollerande upphandlande myndigheten i princip hade ensamrätt på de 
tjänster som den fristående enheten bedrev kunde den fristående enheten ses 
som en,  
 

”[…] administrativ förlängning av den offentliga myndigheten, vilket medger 
att myndigheten skall undantas från tillämpningen av konkurrensreglerna i 
direktivet i den mån myndigheten väljer att själv genomföra den ekonomiska 
verksamhet som den har behov av.”195 

 
Léger menade att i de fall en fristående enhet erbjöd sina tjänster till andra 
aktörer än sina ägare skulle de bestämmelser som styrde offentliga kontrakt 

                                                
193 Se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 610/2014 s. 4 – 5. 
194 Enligt bolagets omsättning uppgick extern tjänsteförsäljning och ersättning från ägare som 
inte utgjordes av upphandlande myndigheter/enheter år 2014 33,5 procent och år 2015 37,5 
procent, se Konkurrensverkets tillsynsbeslut dnr 610/2014 s. 10 – 12. 
195 Se Förslag till avgörande C-94/99 ARGE p. 75. 
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vara tillämpliga för den upphandlande myndigheten på samma sätt som för 
andra ekonomiska aktörer. Så snart den fristående enheten ägnade sig åt 
kommersiell verksamhet, som inte enbart kunde ses som marginell, skulle 
upphandlingsdirektivet, enligt Lèger, vara tillämpligt.196  
  
Även generaladvokat Stix-Hackl har uttalat sig avseende tolkningen av 
verksamhetskriteriet i sitt förslag till avgörande i mål C-340/04 Carbotermo. 
I målet hade parterna argumenterat för en fastställd procentsats likt den som 
nu införts i 2014-års direktiv. I skälen anförde Stix-Hackl att fastställandet av 
en fast procentsats skulle försvåra en lämplig bedömning i det enskilda fallet, 
samt även utgöra ett hinder för att beakta kvalitativa omständigheter vid 
bedömningen om verksamhetskriteriet kunde anses uppfyllt i det enskilda 
fallet. Beaktande av kvalitativa omständigheter förespråkades, enligt Stix-
Hackl, vid en teleologisk tolkning av in house-undantaget.197  
 
Vad avsåg beaktandet av kvalitativa omständigheter, anförde Stix-Hackl, att 
det måste prövas hur och för vem den fristående enheten bedrev sin 
verksamhet. Relevanta aspekter att beakta vid bedömningen var om det fanns 
en marknad för den fristående enhetens verksamhet samt om den fristående 
enheten erbjöd sina tjänster till andra än den kontrollerande upphandlande 
myndigheten. Då syftet med den upphandlingsrättsliga lagstiftningen var att 
främja konkurrensen på marknaden ansåg Stix-Hackl att den fristående 
enhetens ekonomiska ställning på marknaden skulle beaktas.198  
 

4.3   Verksamhetskriteriet  i  unionsrättslig-  
och  nationell  doktrin  

I unionsrättslig- och nationell doktrin återfinns uttalanden avseende 
tolkningen av verksamhetskriteriet utifrån 2014-års direktiv. Inledningsvis 
kan nämnas att 2014-års direktiv, enligt Wiggen, kan sägas belysa 
gränsdragningen mellan å ena sidan EU:s mål att öppna upp marknaden för 
konkurrens och å andra sidan medlemsstaternas rätt att organisera sig på det 
sätt som de upphandlande myndigheterna anser vara mest effektivt och 
lämpligt.199 Arrowsmith argumenterar för att EU-domstolen, i de fall EU-
domstolens rättspraxis kan anses oklar, kommer tolka 2004-års direktiv i 
ljuset av 2014-års direktiv. Även i de fall som 2004-års direktiv inte anses 

                                                
196 Se Förslag till avgörande C-94/99 ARGE p. 77, 79 och 81. 
197 Se Förslag till avgörande i mål C-26/03 Stadt Halle p. 87 och 93 och C-340/04 Carbotermo 
p. 88. 
198 Se Förslag till avgörande C-340/04 Carbotermo p. 98 – 99. 
199 Se Wiggen s. 10.  



 51 

besvara en viss fråga kan föregående direktiv, enligt Arrowsmith, komma att 
tolkas i ljuset av 2014-års direktiv.200  
 
Arrowsmith argumenterar vidare för att det efter antagandet av 2014-års 
direktiv och fastställandet av en fast procentsats på mer 80 procent endast 
kvarstår beaktande av kvantitativa omständigheter vid avgörandet om 
verksamhetskriteriet kan anses uppfyllt i det enskilda fallet.201 Till samma 
slutsats kommer Wiggen och Clarke som även de anser att det numera endast 
kvarstår beaktande av kvantitativa omständigheter vid bedömningen av om 
verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt i det enskilda fallet.202  
 
Hur verksamhetskriteriets numera fastställda procentsatser ska beräknas, får 
dock, enligt Bergqvist och Ølykke och Fanøe Andersen, fortsatt anses 
oklart.203 En fråga som, enligt Bergqvist kvarstår, och som specifikt riktar sig 
till aktörer inom avfallsbranschen, är frågan om den omsättning som 
genereras från försäljning av energi ska ses som en nödvändig följd av 
kommunernas lagstadgade skyldighet att sörja för avfallshanteringen och 
därmed ska inräknas i den omsättning som genomförs gentemot ägarna av 
den fristående enheten.204 Bergqvist menar att det, trots kodifieringen i 2014-
års direktiv, fortsatt är oklart om verksamhetskriteriet ska tolkas utifrån dess 
ordalydelse eller inte vid bedömningen om verksamhetskriteriet ska anses 
uppfyllt. De frågor som kvarstår avseende tolkningen av verksamhetskriteriet, 
anser Bergqvist, dock slutligen får besvaras av EU-domstolen i sin 
rättstillämpning.205   
 
Angående EU-domstolens tidigare rättspraxis och tolkning av in house-
undantaget, anför Clarke, att EU-domstolen konsekvent tillämpat en 
funktionell snarare än en formell tolkning av in house-undantaget. Clarke 
menar att EU-domstolen i varje enskilt fall har tagit ställning till om det 
förfarande som varit föremål för prövning i det enskilda fallet riskerat att 
snedvrida konkurrensen. Även i de fall som försök har gjorts att kringgå den 
upphandlingsrättsliga regleringen har EU-domstolen, enligt Clarke, beaktat 
ändamålen med upphandlingslagstiftningen för att avgöra om in house-
undantaget var tillämpligt i det enskilda fallet. Med anledning av regleringen 
avseende in house-undantaget i 2014-års direktiv, anser Clarke, att en än mer 
formell tolkning av in house-undantaget kan förväntas öka bland de 
upphandlande myndigheterna. Clarke anser det dock inte som troligt att EU-
                                                
200 Se Arrowsmith s. 517. 
201 Se Arrowsmith s. 519. 
202 Se Wiggen s. 3 och Clarke s. 12. 
203 Se Ølykke och Fanøe Andersen s. 6, se även Bergqvist s. 373. 
204 Se Bergqvist s. 373 – 374. 
205 Se Bergqvist s. 379 – 381. 
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domstolen kommer att frångå sin traditionellt funktionella tolkning av in 
house-undantaget.206  

                                                
206 Se Clarke s. 14 – 15. 
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5   Analys  

5.1   Inledning  

Syftet med denna uppsats har varit att analysera ett antal svenska kommuners 
tolkningar av verksamhetskriteriet och i förlängningen deras tillämpning av 
in house-undantaget, samt i vilken mån kommunernas tolkning kan anses 
förenlig med regelverket som styr offentlig upphandling och dess 
bakomliggande syften.  
 
Trots att in house-undantaget först kodifierades på direktivsnivå i och med 
antagandet av 2014-års direktiv, kan det inledningsvis konstateras att 
tillämpningen av in house-undantaget både internationellt och nationellt har 
en längre historia än så. Det visas genom det stora antalet rättsfall och 
myndighetsbeslut som behandlat tolkningen av in house-undantaget. 
Dispositionen av analysen följer arbetets uppsatta frågeställningar. I 
uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits inom 
ramen för det valda ämnet för uppsatsen. Under arbetet med uppsatsen har en 
annan intressant frågeställning väckts, och som eventuellt skulle kunna utgöra 
ett intressant framtida forskningsområde, nämligen de fristående enheternas 
förhållande till konkurrenslagstiftningen och stadstödsreglerna.  
 

5.2   In  house-undantagets  bakomliggande  
intressen  

Upphandla eller inte upphandla? En upphandlande myndighet har alltid rätt 
att avgöra om den vill använda sig av egna resurser eller vända sig till tredje 
man för att upphandla det som den anser sig vara i behov av. För att tolka in 
house-undantaget och i förlängningen verksamhetskriteriet har det 
inledningsvis varit nödvändigt att utröna in house-undantagets 
bakomliggande syften och dess rättsliga ramar. Genom en granskning av EU-
domstolen rättspraxis har de intresseavvägningar som EU-domstolen utmålat 
avseende utvecklingen av in house-undantaget framträtt. 
Intresseavvägningarna kan framförallt härledas till den EU-rättsliga 
primärrätten. Enligt principen om tilldelad befogenhet ska unionen respektera 
medlemsstaternas lokala och regionala självstyre samt deras väsentliga 
statliga funktioner, jfr artiklarna 4(2) och 5(2) EUF. Unionen har vidare inte 
rätt att ingripa i medlemsstaternas egendomsordning, jfr artikel 345 FEUF. In 
house-undantaget kan därmed ses som ett uttryck för de rättigheter som 
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kvarstår hos medlemsstaterna. Verksamheten inom en upphandlande 
myndighet ska kunna organiseras och bedrivas i den form som anses vara 
mest effektiv och lämplig. Det innebär att en upphandlande myndighet kan 
bedriva sin verksamhet antingen i förvaltningsform eller bolagsform. De 
resurser som finns inom den upphandlande myndighetens egna organisation 
ska även kunna användas av den upphandlande myndigheten utan föregående 
upphandlingsförfarande. Detta har även ansetts gälla användande av resurser 
som innehas av en fristående enhet som har ett internt samband till den 
upphandlande myndigheten. För att det ska vara möjligt att använda sig av 
resurser som innehas av en fristående enhet ställs dock krav på att den 
fristående enheten inte är alltför självständig. Den fristående enheten får inte 
heller, i alltför stor utsträckning, konkurrera med privata aktörer på 
marknaden.  
 
Denna gränsdragning mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter 
poängteras i 2014-års direktiv. Enligt artikel 1(6) i 2014-års direktiv ska 
överföring av befogenheter, som inte innebär att de avtalade prestationerna 
genomförs mot ersättning, mellan upphandlande myndigheter, ses som en del 
av medlemsstaternas interna angelägenheter och därmed falla utanför 
upphandlingsdirektivets tillämpningsområde. Även i skälen till 2014-års 
direktiv erinras om att direktivet inte inskränker de upphandlande 
myndigheternas möjlighet att använda sig av egna resurser vid fullgörandet 
av sina uppgifter. Å andra sidan stadgas, i 2014-års direktiv, att en 
anskaffning inte får utformas på ett sådant sätt att den utgör ett otillåtet 
kringgående av upphandlingsdirektivet, se artikel 18(1) 2014-års direktiv.  
 
Som Lèger uttryckte det i sitt förslag till avgörande i mål C 94/99 ARGE kan 
en anskaffning utanför direktivets tillämpningsområde, enligt min mening, 
enbart godkännas när den fristående enheten kan ses som en administrativ 
förlängning av den upphandlande myndigheten. Upphandlingslagstiftningen 
har till syfte att främja rörligheten av varor och tjänster inom unionen samt 
att offentlig upphandling öppnas upp för konkurrens. En tolkning av in house-
undantaget så som den beskrivits av Lèger balanserar inom ramen för den 
gränsdragning som in house-undantaget ger uttryck för, nämligen 
avvägningen mellan de rättigheter som kvarstår hos medlemsstaterna enligt 
primärrätten och upphandlingslagstiftningens syfte att öppna upp området för 
offentlig upphandling för konkurrens. Frågan som en upphandlande 
myndighet således måste ställa sig är när den fristående enheten går från att 
vara en administrativ förlängning av den egna organisationen till att istället 
vara en ekonomisk aktör som vilken som helst på marknaden. 
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5.3   Förutsättningar  för  att  tillämpa  in  
house-undantaget  

Under arbetet med uppsatsen har det visat sig att bedömningen av om 
förutsättningarna för att tillämpa in house-undantaget är uppfyllda alltid ska 
innefatta en bedömning av samtliga relevanta omständigheter i varje enskilt 
fall. Det är även tydligt att in house-undantaget är att betrakta som en 
undantagsregel och att det är den upphandlande myndighet som avser att 
tillämpa undantagsregeln som har bevisbördan för att undantagsregeln kan 
anses tillämplig i det enskilda fallet. Det innebär att bedömningen om in 
house-undantaget är tillämpligt i ett specifikt fall alltid måste föregås av en 
relativt grundlig utredning om huruvida kontrollkriteriet och 
verksamhetskriteriet kan anses uppfyllda. Upphandlande myndigheter kan 
därmed inte lättvindigt ta beslutet att kringgå upphandlingslagstiftningen med 
hänvisning till in house-undantaget.  
 
I skälen till 2014-års direktiv framgår att den rättspraxis som EU-domstolen 
hittills skapat, på området för in house-undantaget, fortsatt ska vara 
vägledande. Det är tydligt att den ordalydelse vilken regleringen som styr in 
house-undantaget givits i 2014-års direktiv i mångt och mycket är en 
kodifiering av den rättspraxis som redan tidigare fanns på området. Den nya 
regleringen avseende in house-undantaget innehåller därmed inte många 
nyheter i förhållande till vad som gällde redan före ikraftträdandet av 2014-
års direktiv. Visserligen talas numera om ett tredje rekvisit, d.v.s. frågan om 
förekomsten av ett direkt privat ägarintresse i den fristående enheten. 
Beaktande av privat ägarintresse är dock ingen nyhet i förhållande till vad 
som gällde före ikraftträdandet av 2014-års direktiv. Bedömningen av ett 
eventuellt privat ägande i den fristående enheten behandlades tidigare inom 
ramen för kontrollkriteriet. I 2014-års direktiv stadgas dock att ett direkt 
privat ägarintresse i den fristående enheten i undantagsfall kan godkännas, 
såvida det privata ägandet är icke-kontrollerande och icke-blockerande och 
samtidigt inte ger ett avgörande inflytande över den kontrollerade fristående 
enheten. I den svenska kontexten ansågs dock ingen organisationsform 
uppfylla dessa krav, vilket innebar att undantaget som framgår av direktivet, 
inte återfinns i den nationella lagstiftningen. Nationellt kommer således ett 
privat ägarintresse i den fristående enheten troligtvis alltid utesluta en 
tillämpning av in house-undantaget. Oklart är dock om ett privat ägande i den 
fristående enheten även nationellt skulle kunna anses som icke-kontrollerande 
och icke-blockerande vid en bedömning i det enskilda fallet. Kanske hade det 
därför varit bättre att undantaget, avseende direkt privat ägarintresse i den 
fristående enheten, även förts in i den svenska lagstiftningen för att istället 
bedömas från fall till fall genom rättstillämpningen. 
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En annan nyhet i 2014-års direktiv, värd att nämna, är att verksamhetskriteriet 
nu definierats genom att en fastställd procentsats anges i lagtexten. Den nu 
fastställda procentsatsen kommer, i viss mån, att förenkla bedömningen av 
verksamhetskriteriet. Trots avsaknaden av direkta nyheter i 2014-års direktiv 
kommer det självklart vara lättare för en upphandlande myndighet att hänvisa 
till lagstiftningen än för densamma att försöka utläsa ramarna för en 
tillämpning av in house-undantaget enbart utifrån EU-domstolens rättspraxis. 
Kodifieringen på direktivsnivå är därför ett steg i rätt riktning för att i 
framtiden undvika otillåtna direktupphandlingar på grund av felaktig 
tillämpning av in house-undantaget. Vidare är det viktigt att belysa att det, 
enligt övergångsbestämmelserna till LOU, stadgas att bestämmelserna som 
behandlar in house-undantaget även ska tillämpas på förhållanden som 
förelåg innan LOU:s ikraftträdande.   
 

5.4   Tolkningen  av  verksamhetskriteriet  

EU-domstolen är den instans som första gången beskrev verksamhetskriteriet. 
Verksamhetskriteriet syftar till att säkerställa att upphandlingslagstiftningen 
är tillämplig i de fall den kontrollerande fristående enheten är aktiv och 
konkurrerar med andra ekonomiska aktörer på marknaden. 
Verksamhetskriteriet är således tänkt att komplettera kontrollkriteriet genom 
att garantera att en anskaffning från en kontrollerad fristående enhet inte kan 
genomföras utan föregående anbudsinfordran när den fristående enheten 
samtidigt bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet gentemot 
andra än de kontrollerande upphandlande myndigheterna, eftersom det skulle 
snedvrida konkurrensen på marknaden.  
 
När denna s.k. betydande del av den ekonomiska verksamheten, genom 2014-
års direktiv, är definierad är det relevant att fråga sig om den kvalitativa 
bedömningen av verksamhetskriteriet helt har spelat ut sin roll. Med stöd av 
vad som framkommit under arbetet med uppsatsen kan det konstateras att den 
kvantitativa bedömningen i fortsättningen helt kommer att stå i förgrunden 
vid bedömningen av om verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt i det enskilda 
fallet. Denna argumentation får även stöd av hur verksamhetskriteriet tolkats 
i rättstillämpningen. Precis som tidigare kommer omsättningen vara det 
verksamhetsmått som är mest funktionellt att tillämpa vid bedömningen av 
verksamhetskriteriets uppfyllnad. Även om det i doktrin förespråkas att 
enbart den kvantitativa bedömningen kvarstår, med anledning av införandet 
av den fasta procentsatsen på 80 procent, kan kvalitativa omständigheter vara 
nödvändiga att beakta vid bedömningen hur exempelvis omsättningen ska 
beräknas. Det resonemanget får, enligt min mening, stöd av EU-domstolens 
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argumentation avseende beräkningen av omsättningen i mål C-553/15 Undis 
Servizi. Att enbart kvalitativa omständigheter skulle kunna ligga till grund för 
bedömningen av verksamhetskriteriets uppfyllnad ser jag dock som uteslutet. 
Kvalitativa omständigheter är även nödvändiga att beakta vid en teleologisk 
tolkning av verksamhetskriteriet. Vad som är mycket troligt, och som även 
Arrowsmith argumenterar för, är att EU-domstolen kommer att utgå ifrån 80 
procentsregeln vid tolkningen av verksamhetskriteriet även på förhållanden 
som förelåg före direktivets ikraftträdande. 
 
Bedömningen av verksamhetskriteriet rättsliga innebörd kommer, trots 
kodifieringen i 2014-års direktiv, kräva ytterligare klargörande rättspraxis, 
exempelvis vad avser beräkningen av omsättning och andra lämpliga 
verksamhetsbaserade mått. 
 

5.5   Slutsatser  

En inkorrekt tillämpning av in house-undantaget som dels berott på ett oklart 
rättsläge, dels på en felaktig tillämpning av undantagsregeln har inneburit att 
ekonomiska aktörer som agerat på marknaden kan ha förfördelats och att 
konkurrensen på marknaden riskerat att snedvridas. Kritik har således tidigare 
kunnat riktas mot lagstiftaren på unionsnivå som inte i tillräcklig mån har 
specificerat de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att in house-
undantaget ska anses tillämpligt i det enskilda fallet. Samtidigt har de 
upphandlande myndigheter som valt att tillämpa in house-undantaget riskerat 
att genomföra otillåtna direktupphandlingar, och därmed drabbas av 
kostsamma sanktioner i form av upphandlingsskadeavgifter. Det var således 
på tiden att in house-undantaget kodifierades på direktivsnivå. Nuvarande 
lagstiftning, avseende in house-undantaget, är så pass tydlig att någon direkt 
kritik inte kan riktas mot regleringen ifråga. Att föra in alla de aspekter som 
är relevanta att beakta, avseende in house-undantagets tillämplighet, i 
lagtexten är varken nödvändigt eller önskvärt. Vissa förutsättningar för att 
tillämpa in house-undantaget kommer alltid slutligen få besvaras genom 
rättstillämpningen.  
 
Vad som tydligt framkommit under arbetet med uppsatsen är att meningarna 
avseende tolkningen av verksamhetskriteriet går isär. Varken EU-
kommissionen, Konkurrensverket eller förvaltningsdomstolarna har gjort en 
tolkning som överensstämmer med den tolkning av verksamhetskriteriet som 
kommunerna anför i sin argumentation. Samtliga instanser har istället gjort 
en teleologisk tolkning av verksamhetskriteriet. Vilken tolkning av 
verksamhetskriteriet är då enligt min mening den riktiga? 
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Då EU-domstolen är den instans som givits mandat att ytterst tolka rättsakter 
antagna på unionsnivå har det varit nödvändigt att ta hänsyn till de 
tolkningsmetoder som EU-domstolen tillämpar i sin rättskipande verksamhet. 
Den tolkningsmetod som främst kan anses känneteckna EU-domstolen är den 
teleologiska tolkningsmetoden. Vid tillämpning av teleologisk 
tolkningsmetod sätts den lagstiftning som ska tolkas i relation till unionens 
primärrättsliga reglering. Lojalitetsprincipen, som framgår av artikel 4(3) 
EUF, innebär att medlemsstaterna ska tolka den nationella lagstiftningen i 
överenstämmelse med den unionsrättsliga lagstiftningen. Enligt doktrinen om 
effet utile ska unionsrätten ges sin ändamålsenliga verkan. De svenska 
kommunerna förespråkar främst en tolkning utifrån lagstiftningens 
ordalydelse. Samma argumentation avseende tolkningen av 
verksamhetskriteriet framförs av regeringen i de nationella förarbetena. Mot 
bakgrund av lojalitetsprincipen och att EU-rätten, när den kan anses oklar, 
inte får tolkas på nationell nivå är det därför, enligt min mening, 
anmärkningsvärt att regeringen i förarbetena till LOU uttalat sig på detta vis 
avseende tolkningen av verksamhetskriteriet. Den tolkning av 
verksamhetskriteriet som regeringen anförde i förarbetena är förövrigt 
identisk med den argumentation som framgår av regeringens yttrande i 
överträdelseärende 2014/4183 samt av ägarkommunerna i mål 4167 – 16 i 
kammarrätten i Stockholm. 
 
Även vid en granskning av EU-domstolens tidigare rättspraxis, avseende in 
house-undantaget, framträder en tolkningsmetod som kan kännetecknas som 
just teleologisk. I mål C-29/04 Mödling och C-573/07 Sea tolkade EU-
domstolen kontrollkriteriet. De upphandlande myndigheterna i målen 
förespråkade en tolkning av kontrollkriteriet enligt dess ordalydelse. EU-
domstolen ansåg dock att en tolkning utifrån bestämmelsens ordalydelse 
skulle strida mot ändamålet med den upphandlingsrättsliga lagstiftningen och 
därmed utgöra ett otillåtet kringgående av upphandlingslagstiftningen. 
Samma resonemang som EU-domstolen anförde i de nyss nämnda rättsfallen, 
anser jag, kan överföras på frågan om en genomlysning av hela koncernen är 
nödvändig att genomföras för att bedöma om verksamhetskriteriet ska anses 
uppfyllt i de aktuella fallen. Det är enligt min mening en teleologisk tolkning 
av verksamhetskriteriet som måste genomföras. EU-domstolen bör inte 
enbart se till regleringens ordalydelse vid tolkningen av verksamhetskriteriet. 
Att avknoppa en verksamhet genom att skapa ett dotterbolag som tar över den 
externa verksamheten framstår för mig och tillika EU-kommissionen och 
Konkurrensverket, enbart som ett konstlat upplägg vilket innebär ett otillåtet 
kringgående av det upphandlingsrättsliga regelverket. Om ett sådant 
förfarande skulle falla inom ramen för in house-undantaget skulle det leda till 
att den fria rörligheten för varor och tjänster inskränks och att konkurrensen 
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på marknaden snedvrids. Ägarkommunerna har även anfört att en 
genomlysning på koncernnivå skulle medföra omfattande konsekvenser för 
de kommuner och landsting som valt att bedriva sin verksamhet i 
koncernform. Enligt min mening är dock konsekvenser i form av omfattande 
omorganisationer i de upphandlande myndigheterna helt irrelevanta vid 
tolkningen av verksamhetskriteriet. 
 
Avslutningsvis och med hänvisning till ovanstående blir således det 
slutgiltiga svaret på uppsatsens syfte att ett antal svenska kommuners tolkning 
av verksamhetskriteriet och i förlängningen tillämpningen av in house-
undantaget inte är förenlig med regelverket som styr offentlig upphandling 
och dess bakomliggande syften. 
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