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Sammanfattning 
De senaste decennierna har karaktäriserats av att det offentliga överlåtit till privata 

aktörer att tillhandahålla tjänster som tidigare tillgodosetts genom det allmännas 

försorg. I vissa fall sker detta överlämnande genom att myndigheten tilldelar en 

privat aktör en tjänstekoncession. För närvarande finns det inte några specifika 

regler som preciserar hur myndigheter skall förfara i samband med att dessa till-

delningar. Tjänstekoncessioner har nämligen helt undantagits upphandlingsdirek-

tivens tillämpningsområde. Av EU-domstolens praxis följer emellertid att upp-

handlande myndigheter är skyldiga att följa principerna om likabehandling, trans-

parens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet, vid tilldelningar av tjänste-

koncessioner. Den samtida rättsliga regleringen för området tjänstekoncessioner 

har kritiserats såväl av den Europeiska kommissionen som av författare inom den 

juridiska doktrinen. Kritiken är delvis relaterad till att den kontemporära re-

gleringen skapar osäkerhet om vilka kontrakt som kan klassificeras som tjänste-

koncessioner. Därtill anses det vara otydligt hur myndigheter skall förfara för att 

tillgodose att de EU-rättsliga principerna efterlevs. Dessa problem har sagts skapa 

bristande förutsättningar för såväl ekonomiskt effektivitet som rättssäkerhet. Att 

närmare granska riktigheten i dessa påståenden är intressant med anledning av att 

den Europeiska kommissionen nyligen lagt fram ett lagstiftningsförslag för områ-

det tjänstekoncessioner.   

Denna uppsats är tänkt att utgöra ett bidrag till debatten om huruvida det finns ett 

behov av en lagstiftningsåtgärd för området tjänstekoncessioner. Uppsatsen har 

fler samverkande syften. För det första syftar framställningen till att problematise-

ra vad som avses med begreppet tjänstekoncession enligt juridisk terminologi. För 

det andra är syftet är att beskriva vilka processuella krav som följer av de grund-

läggande EU-rättsliga principerna vid tilldelningsprocessen av tjänstekoncessio-

ner. För det tredje, syftar uppsatsen till att analysera huruvida en lagstiftningsåt-

gärd, är motiverad utifrån att det finns ett behov av att tillse att det rättsliga ram-

verket skapar bättre förutsättningar för att nå målsättningarna rättssäkerhet och 

ekonomisk effektivitet.  

Den använda metoden i uppsatsen kan huvudsakligen karaktäriseras som rätts-

dogmatisk. Att uppsatsen inte begränsas till en deskriptiv och analytisk tolkning 

av vad som är gällande rätt, innebär på intet sätt att det rättsliga källmaterialet och 

dess tolkning har en undanskymd plats i framställningen. Tvärtom har gällande 

rätt fungerat som det bollplank gentemot vilket träffsäkerheten i de argument som 

framförts för alternativa lösningar, testats. Slutsatsen i denna framställning är att 

det finns ett behov av att förbättra förutsättningarna för rättssäkerhet och ekono-

misk effektivitet vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. Lösningen som presen-

teras är att tilldelningar av tjänstekoncessioner bör regleras i ett särkilt upphand-

lingsdirektiv. Denna rekommendation är i linje med EU-kommissionens lagstift-

ningsförslag.  
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnet  

Den offentliga sektorn ansvarar för att tillhandhålla sina medborgare olika former 

av samhällelig service. Denna verksamhet kan organiseras på olika sätt. Det tradi-

tionella tillvägagångssättet är att det allmänna producerar tjänster i egen regi. Un-

der de senaste decennierna har emellertid ett ökat konkurrens- och privatiserings-

tänkande kommit att påverka det allmännas agerande. Därför har offentlig service 

i allt högre grad kommit att tillhandahållas genom alternativa modeller, som inne-

bär att privata intressenter tillåts att framställa samhälliga nyttigheter.
1
 

Det gränsöverskridande samarbetet bedrivs i huvudsak genom att det allmänna 

upphandlar varor och tjänster av aktörer inom den privata sektorn. Den offentliga 

upphandlingen motsvarar en signifikant andel av de flesta länders ekonomi.
2
 Bara 

i Sverige utgör de offentliga inköpen uppskattningsvis 17 % av landets BNP, vil-

ket i siffror motsvarar omkring 500 miljarder kronor.
3
 På senare år har det dock 

blivit vanligare att tillgodose offentlig service genom en avtalsreglerad samver-

kan, som kallas koncessioner. Detta kan relateras till budgetåtstramningar i kom-

bination med en vilja att minska det allmännas inflytande i samhällssfären, och en 

önskan om att ta del av privata aktörers kompetens.
4
  

När man talar om koncessioner i juridisk mening avses ett avtalsförhållande i vil-

ket en myndighet överlåtit till en eller flera leverantörer att tillhandhålla någon 

form av offentlig service. I dessa sammanhang är det inte den offentliga myndig-

heten som köper servicen. Huvuddelen av intäkterna, för den privata aktör som 

erhållit koncessionskontraktet, kommer istället från allmänheten som nyttjar ser-

vicen. 
5
 Inom upphandlingslagstiftningen delas koncessioner in i två huvudgrup-

per dels byggkoncessioner dels tjänstekoncessioner. Byggkoncessioner avser van-

ligen ett avtalsförhållande som utvecklats inom ramen för ett infrastrukturprojekt, 

i vilket den privata aktören tar ansvar för driften av ett projekt, finansiering, samt 

uppförandet av en anläggning. När man talar om tjänstekoncessioner, avses emel-

lertid att det allmänna överlåtit åt en eller flera enskilda rättssubjekt att tillhanda-

hålla en tjänst som i huvudsak hänför sig till andra tjänster än upprättandet av en 

anläggning eller andra byggnadskonstruktioner.
6
 Tjänstekoncessionsavtal åter-

finns inom såväl kommunal- som statlig sektor. Det nyvunna intresset för tjänste-

                                                 

1
 Se Bergman m.fl., 2011, s. 13. 

2
 Se Indén och Madell, 2010, s.24 Vad gäller begreppet upphandling finns ingen enhetlig termino-

logi. Begreppet kan förstås som ”[...]själva upphandlingsförfarandet och alla moment som ingår 

däri.” 
3
 Konkurrensverkets rapportserie 2011:1, s. 5.  Se även Bergmann, m.fl.  2011 s.12.  På grund av 

bristande tillgång till offentlig statistik är det svårt att säga exakt hur stora världen som upphand-

las.  
4
 Se Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten (EUT C 121/2 SV 

19.4.2000), avsnitt 1.2.  
5
 Bergman m.fl., 2011, s. 134.  

6
 Indén och Madell, 2010, s.34 
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koncessioner syns bland annat genom att affärsmodellen används för att tillgodose 

driften av lokaltrafik och friskvårdsanläggningar, samt vid café- och restaurang-

verksamhet.
7
 Föremålet för denna uppsats är den senare typen av koncession det 

vill säga tjänstekoncessioner.  

 

1.2 Bakgrund 

När det allmänna på olika sätt samverkar med privata aktörer för att tillgodose 

samhälliga mål och intressen regleras denna verksamhet till stor del av särskilda 

offentligrättsliga regler. Bestämmelserna reglerar bland annat dels under vilka 

förutsättningar som ett samarbete kan komma till stånd, dels hur beslutsprocessen 

om ett sådant samarbete skall utformas. Vilka specifika stadganden som blir till-

lämpliga, beror på formerna för samverkan, vilka aktörer som deltar, samt inom 

vilken verksamhet som samarbetet bedrivs. I händelse av att en kommunal aktör 

är den offentliga samverkande parten, uppställer till exempel kommunallagen sär-

skilda rättsliga begränsningar för vad som är rättsligt möjligt att genomföra. Van-

ligen utgörs emellertid det rättsliga ramverket av bland annat statsstöds- och upp-

handlingsreglerna.
 8

 De svenska reglerna som inramar formerna för samarbete 

mellan privata och offentliga aktörer, bygger i hög mån på EU-rätten. Mer precist 

finns numera de två upphandlingsdirektiven 2004/17/EG och 2004/18/EG införli-

vade i den svenska rättsordningen genom lagarna LUF och LOU.  

Upphandlingslagstiftningen berör i huvudsak hur myndigheten kan förfara när 

denna gör inköp från privata aktörer. Myndigheten kan agera mer eller mindre fritt 

beroende på vilken verksamhet som inköpen avser samt till vilka värden som kon-

trakten i fråga uppgår.  De avtalsformer som regleras av upphandlingslagstiftning-

en kan i huvudsak kategoriseras i fyra kategorier nämligen tjänstekontrakt, bygg-

entreprenader, byggkoncessioner, och varukontrakt. De skyldigheter som stadgas i 

upphandlingsdirektiven är såväl substantiella som materiella till sitt innehåll. Till 

exempel måste stundande upphandlingar publiceras i EU:s officiella tidning. Kon-

trakterande myndigheter är även skyldiga att följa vissa formella tilldelningspro-

cedurer. Därtill stadgar direktiven att vissa tidsgränser skall följas under varje fas 

av upphandlingsprocessen. Slutligen måste medlemsstaterna tillhandahålla effek-

tiva rättsmedel för leverantörer som vill överklaga upphandlande myndigheters 

tilldelningsbeslut. 
9
 Tjänstekoncessioner har emellertid helt undantagits direktivets 

tillämpningsområde. Att reglera tjänstekoncessioner på gemenskapsnivå har histo-

riskt sett varit en politiskt känslig fråga, varför medlemsländerna givits mandat att 

själva sörja för lagstiftning på området. Som ett resultat av detta förkommer stora 

                                                 

7
Se Bergman m.fl., 2011, s. 136., ”Exempel på användningsområden inom den statliga sektorn är 

”[…] förvaringsboxar på tågstationer, drift av restauranger och cafeterior i lokaler som används för 

statlig verksamhet (exempelvis universitet), försäljning och distribution av böcker, betaltjänster, 

linjesjöfart samt inrikesflyg.” Inom primärkommunerna används affärsmodellen i samband 

med”[…] biljettförsäljning, krav och inkassotjänster, lånecyklar, campingplatser, fjärrvärme, drift 

av konsthallar, småbåtshamnar, restauranger, friskvårdsanläggningar, mäss- och kongressverk-

samhet, teaterevenemang offentliga toaletter, papperskorgar sotningstjänster samt miljöledningssy-

stem och miljörevision.”   
8
 Indén och Madell, 2010, s. 15 fff.   

9
 Drijber och Stergiou, 2009, s. 808. 
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variationer beträffande hur tjänstekoncessioner regleras i EU:s medlemsländer.
10

 

För svenskt vidkommande har inget lagstiftningsinitiativ tagits för att reglera 

myndigheters förfarande vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. Av EU-

domstolens praxis följer emellertid att en upphandlande myndighet är skyldig att 

följa EUF-fördragets grundläggande principer om likabehandling, transparens, 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet, även under tilldelningsprocessen av 

en tjänstekoncession. 
11

 

 

1.3 Ämnets aktualitet 

Att närmare granska hur en myndighet bör förfara vid tilldelningen av tjänstekon-

cessioner är intressant, med anledning av att det inte finns några specifika proce-

durregler som uppställer villkoren för tilldelningsprocessen, vare sig i svensk 

upphandlingslagstiftning eller i direktiven om offentlig upphandling. Som ovan 

anförts utgörs det rättsliga ramverket avseende tjänstekoncessioner, endast av ett 

antal grundläggande EU-rättsliga principer, vilka härletts från EUF-fördraget och 

utvecklats av EU-domstolen via rättspraxis. Den rättsliga regleringen av tjänste-

koncessioner är dessutom för tillfället ett mycket aktuellt ämne. För det första 

med anledning av att myndigheter på senare tid visat ett ökat intresse för att sam-

verka med privata aktörer i syfte att tillgodose behovet av offentlig service.
12

 För 

det andra med anledning av att Europeiska kommissionen har lagt fram ett lag-

stiftningsförslag avseende tjänstekoncessioner.  

 

1.4 Problemformulering 

Frågan om att anta ett lagstiftningsinitiativ för området tjänstekoncessioner, väck-

tes redan i kommissionens konsultativa Grönbok om offentlig-privata partnerskap 

och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner. 
13

 I grönboken tillfrå-

gades intressenter såsom upphandlande myndigheter, intresseorganisationer och 

EU:s medborgare följande tre frågor: 

 

 Garanterar det existerande rättsliga ramverket genuina konkurrens-

förhållanden? 

 Är det önskvärt med ett lagstiftningsinitiativ från gemenskapens 

sida, i syfte att reglera tilldelningen av koncessioner? 

 Bör alla avtalsmässiga offentliga-privata partnerskap regleras lika 

oberoende av om de är offentliga kontrakt eller koncessioner? 

                                                 

10
 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén samt regionkommittén, om offentlig-privata partnerskap och EG:s lagstiftning om 

offentlig upphandling och koncessioner, Bryssel den 15.11.2005, KOM(2005) 569 slutlig.s.7. 
11  

Se vidare kapitel 4 och 5.  
12

 Se Indén och Madell, 2010, s. 15fff. Om ökat intresse bland offentliga aktörer för samarbete 

med den privata sektorn. 
13

 Grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om upphandling och koncessioner, 

Bryssel den 30.4.2004, KOM(2004) 327 slutlig, s, 8. 
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Kommissionen publicerade resultatet av konsultationen i maj 2005. Av konsulta-

tionen framgick att en klar majoritet av respondenterna var för ett lagstiftningsini-

tiativ för området tjänstekoncessioner. Respondenterna menade att det fanns ett 

behov av att introducera definitioner som bättre förtydligar när tjänstekoncessio-

ner är att anse som ett handlingsalternativ för upphandlande myndigheter. Därtill 

ansågs det finnas ett behov av att klarlägga tillämpliga regler för förfarandet vid 

tilldelningen av koncessioner. Däremot fanns ingen konsensus beträffande hur ett 

sådant initiativ bäst skulle kunna utformas. 
14

I oktober 2010 publicerade kommis-

sionen meddelandet ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt 

konkurrenskraftig social marknadsekonomi.” I dokumentet föreslår kommissio-

nen 50 åtgärder som syftar till att effektivisera och modernisera den inre markna-

den. I förslag 18, framför kommissionen att den har för avsikt att lägga fram ett 

lagstiftningsinitiativ avseende tjänstekoncessioner år 2011.
15

 På grund av förse-

ningar publicerade kommissionen sitt lagförslag så sent som den 20 december 

2011. Vid detta tillfälle hade stora delar av denna uppsats redan färdigställts. Mot 

bakgrund av det sagda behandlas detta lagförslag endast övergripande i slutet av 

denna uppsats. Kommissionens förlag har ännu inte antagits, varför det är fortfa-

rande föreligger en osäkerhet om hur tjänstekoncessioner kommer att regleras i 

framtiden.  

Att lagstifta om offentliga och privata aktörers samverkan, är inget ändamål i sig. 

För att en lagstiftningsåtgärd skall vara motiverad krävs att det finns en målsätt-

ning som reglerna syftar till att tillgodose, eller problem som skall lösas.
16

 I kom-

missionens lagstiftningsinitiativ anför kommissionen att den rättsliga regleringen 

av tjänstekoncessioner bör skärpas, med anledning av att de kontemporära luckor-

na i lagstiftningen markant undergräver funktionen av den internationella mark-

naden, samt minskar möjligheten till marknadstillträde för små europeiska före-

tag. Detta till följd av att myndigheter inte konkurrensutsätter tilldelningar av 

koncessioner i tillräckligt hög mån. Enligt kommissionen är dessutom en lagstift-

ningsåtgärd motiverad mot bakgrund av att avsaknaden av positiva stadganden 

resulterar i bristande förutsebarhet för berörda aktörer.
17

   

Inom den juridiska doktrinen har behovet av en sekundärrättslig reglering avseen-

de området tjänstekoncessioner behandlats knapphändigt. Författaren Michael 

Burnett behandlande ämnet översiktligt år 2008 i artikeln A new EU Directive on 

Concessions – the right Approach for PPP? Författaren fann att en lagstiftnings-

åtgärd var motiverad med anledning av det fanns ett behov av ökad rättssäkerhet 

och förbättrad ekonomisk effektivitet vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. I 

detta sammanhang bör framhållas att rigida och byråkratiska system begränsar 

utrymmet för myndigheter att själva styra hur de utformar sin verksamhet, vilket 

rentav kan motverka att de når en för medborgarna så kostnadseffektiv och kvali-

                                                 

14
 Report on the consultation on the Green Paper on Public-Private Partnership and Community 

Law on Public Contracts and  Concessions, Commission Staff Working Paper, Brussels, 3.5.2005 

SEC(2005) 629, s. 7. 
15

 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och soci-

ala kommittén och regionkommittén – På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt-

konkurrenskraftig social marknadsekonomi, KOM(2010) 608 slutlig, s. 16 
16

Bergman m.fl., 2011, s.38. 
17

 Proposal for a directive of the European parliament and of the council on the award of conces-

sion contracts Brussels, 20.12.2011 COM(2011) 897 final s. 2 
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tativ lösning som möjligt.
18

 Det finns således anledning att kritiskt analysera hu-

ruvida ett lagstiftningsinitiativ avseende koncessioner kan anses vara en åtgärd 

som är motiverad. En sådan analys kan inte genomföras alltigenom fristående. 

Kommissionens förslag måste ses i ljuset av vilka rättsliga möjligheter och utma-

ningar som följer av den reglering som finns på området idag. Frågeställningar 

som måste besvaras är om en sekundärrättslig lagstiftning bättre kan tillgodose de 

rättspolitiska målsättningarna, ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet, än den 

samtida regleringen av tjänstekoncessioner.   

  

1.5 Syfte 

Uppsatsen har fler samverkande syften. För det första syftar framställningen till 

att problematisera vad som avses med begreppet tjänstekoncession enligt juridisk 

terminologi. Framställningen är i denna mening orienterad mot att redogöra för, 

och analysera de rättsliga ramar, som begränsar tillämpningsområdet för tjänste-

koncessioner. Det andra syftet är att beskriva vilka rättsliga processuella krav som 

följer av de grundläggande EU-rättsliga principerna under tilldelningsprocesser av 

tjänstekoncessioner. De två första frågeställningarna behandlas med avsikten att 

skapa en ökad förståelse för vilka rättsliga möjligheter och utmaningar som är för 

handen när upphandlande myndigheter tilldelar tjänstekoncessioner. Bakgrunden 

till att detta är av intresse, är att den Europeiska kommissionen indikerat att till-

delningar av tjänstekoncessioner kan komma att regleras via ett direktiv på ge-

menskapsnivå. Framställningen syftar därför även för det tredje, till att analysera 

huruvida en lagstiftningsåtgärd, är motiverad utifrån att det finns ett behov av att 

tillse att det rättsliga ramverket skapar bättre förutsättningar för att nå målsätt-

ningarna rättssäkerhet och ekonomisk effektivitet.
19

  

 

1.6 Motivering av avgränsning 

De svenska upphandlingsreglerna finns numera i lagarna LOU och LUF. Dessa 

lagar har i hög mån sin grund i två EU direktiv om offentlig upphandling. LUF 

bygger på det s.k. försörjningsdirektivet (2004/17/EG). De aktörer som omfattas 

av begreppet upphandlande enheter skall följa dessa regelverk. 
20

 Begreppet upp-

handlande enhet omfattar olika typer av aktörer. Såsom myndigheter, offentliga 

företag och privata företag, vars verksamhetsområde omfattar tillhandahållandet 

av gas, el, vatten, transporttjänster, posttjänster, bränsleutvinning, hamnar och 

flygplatser.
21

 LOU bygger på det s.k. klassiska upphandlingsdirektivet 

(2004/18/EG). Dessa regler skall efterlevas av upphandlande myndigheter, såsom 

statliga organisationer, kommuner landsting och offentligt ägda företag m.m., när 

dessa gör diverse inköp.
 22

 Tjänstekoncessioner definieras såväl i det klassiska 

                                                 

18
 Indén och Madell, 2010, s.23. 

19
 Frågan om vad som avses med ekonomisk effektivitet, samt rättssäkerhet behandlas mer ingåen-

de i kapitel 2 nedan.  
20

 Direktiv 2004/18/EG.  
21

 Direktiv 2004/17/EG. 
22

 Artikel 2 Direktiv 2004/17/EG.  
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upphandlingsdirektivet som i försörjningsdirektivet. Hänvisningarna i följande 

framställning kommer dock att göras till det klassiska upphandlingsdirektivet 

(2004/18/EG). Avgränsningen motiveras av att bestämmelserna i det klassiska 

direktivet tillämpas i högre utsträckning och i många fler situationer än dem som 

förkommer i försörjningsdirektivet.  

Uppsatsen begränsas till att analysera den rättsliga regleringen avseende tjänste-

koncessioner med utgångspunkt i EU-rätten. Denna avgränsning motiveras av att 

de svenska rättskällorna sannolikt inte kan tillföra ett mervärde för framställning-

en. De svenska förarbetena vittnar nämligen om att den svenska definitionen av 

begreppet tjänstekoncession, bygger på det klassiska direktivets lydelse, med un-

dantag av några redaktionella förändringar.
23

 Samtidigt har de svenska domstolar-

na en skyldighet att tolka den svenska definitionen i enlighet med unionsrätten.
24

 

För svenskt vidkommande har inte heller något lagstiftningsinitiativ införts för 

området tjänstekoncessioner, varför tilldelningsprocessen endast regleras av EU-

rättens grundläggande principer, vilka medlemsstaterna är förpliktigade att följa.
25

  

I sammanhanget finns orsak att påpeka att inom svensk rätt förekommer begrep-

pet koncession även i andra sammanhang än vad som avses i upphandlingslag-

stiftningen. I den svenska rättsordningen har begreppet koncession traditionellt 

åsyftat att en myndighet beviljar ett enskilt rättsubjekt tillstånd att bedriva en an-

nars otillåten verksamhet, utan att detta har en koppling till finansieringen av 

verksamheten. Tillståndsgivningen sker i dessa sammanhang med stöd av lag, och 

delegationen ger ofta ett enskilt rättsubjekt en monopolställning. Som ett exempel 

på en verksamhet där en sådan tillståndsgivning krävs, kan nämnas hanteringen av 

körkortsärenden. 
26

 Då denna uppsats tar utgångspunkt i det klassiska upphand-

lingsdirektivets definition av begreppet tjänstekoncession, behandlas sådana kon-

cessioner som avser ett förhållande som baseras på en kontraktuell relation snarare 

än ett administrativt beslut.  

Därtill finns anledning att nämna att även sådana kontrakt som förekommer inom 

valfrihetssystemet har bedömts vara koncessioner i svensk lagstiftning. Till exem-

pel kan affärsmodellen användas för att tillhandahålla omsorgs- och stödverksam-

het samt på hälso- och sjukvårdstjänster.
27

 För den typen av koncessioner uppstäl-

ler LOV särskilda regler varför de slutsatser som presenteras inom ramen för föl-

jande framställning endast torde vara av relevans i begränsad utsträckning för des-

sa koncessioner.
28

  

Det finns även andra bestämmelser än dem som följer av de EU-rättsliga grund-

läggande principerna, som kan påverka upphandlande myndigheters möjligheter 

att tillgodose utbudet av tjänster via en tjänstekoncession. I händelse av att en 

kommunal aktör är den offentliga samverkande parten, uppställer till exempel 

                                                 

23
 Prop 2006/07:128, s. 305. 

24
 Mål C-274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, p 23; mål C-348/10, Nor-

ma-A SIA, p.40. 
25

 Se avsnitt 4.3 nedan. Samt Hettne och Otken Eriksson, 2005, s. 95 fff. För en genomgång av 

doktrinen om direkteffekt och gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt.  
26

 Strömholm, 1996, s. 174.  
27

 SOU 2011:43, s. 60 
28

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
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kommunallagen särskilda rättsliga begränsningar för vad som är möjligt att göra. 

Vidare kan EU:s statsstödsregler och konkurrensrätten uppställa begränsningar.
29

 

Dessa regelverk behandlas emellertid inte inom ramen för uppsatsen. Uppsatsen 

behandlar inte heller den lagstiftning som omger själva avtalsslutandet, eller de 

frågor som aktualiseras vid avtalsbrott.  

Uppsatsen begränsas till att analysera vilka rättsliga ramar som de EU-rättsliga 

principerna uppställer under tilldelningsprocessen av en tjänstekoncession. Be-

greppet tilldelningsprocessen används i denna framställning på själva förfarandet 

från offentliggörandet av en stundande tilldelning av en tjänstekoncession till till-

delningsbeslutet och alla moment som ingår däri. Begreppet tilldelningsbeslutet 

avser myndighetens val av koncessionär. Avgränsningarna ovan motiveras av att 

de ger ökad möjlighet, att genomföra en djupare, problematisering, källgenom-

gång och analys, av sådana bestämmelser som direkt reglerar myndigheters möj-

lighet att tillgodose behovet av offentliga tjänster via tjänstekoncessioner, samt 

det regelverk som styr förfarandet under tilldelningsprocessen av tjänstekonces-

sioner.   

När en upphandlande myndighet väljer att utföra en verksamhet i egen regi behö-

ver verksamheten naturligtvis inte konkurrensutsättas. Om en uppgift sköts internt 

är myndigheten således inte förpliktigad att följa vare sig upphandlingslagstift-

ningen eller de EU-rättsliga allmänna principerna. Detta undantag har betydelse 

även för den rättsliga regleringen av tjänstekoncessioner eftersom myndigheter 

kan välja att tilldela tjänstekoncessioner till exempelvis kommunala bolag, utan 

att iaktta de EU-rättsliga principerna.
30

Vad som sägs fortsatt i denna framställning 

gäller således endast för sådana fall där myndigheten tilldelar en tjänstekoncession 

till privata aktörer vilka inte omfattas av det s.k. in-house undantaget.  

Det bör även nämnas att denna framställning begränsas till att besvara frågeställ-

ningen om en lagstiftningsåtgärd kan anses vara motiverad med anledning av att 

det finns ett behov av ökad rättssäkerhet och förbättrad ekonomisk effektivitet vid 

tilldelningar av tjänstekoncessioner. Begreppet rättssäkerhet kan förmedla att 

framställningen belyser i vad mån leverantörer har tillgång till erforderliga rätts-

medel för att åberopa de rättigheter som tillskrivs dem enligt lag. Denna proble-

matik behandlas dock ej inom ramen för följande framställning. Motivet till av-

gränsningen är att frågeställningen bedöms vara för omfattande för att rymmas 

inom ramen för denna framställning.  Därtill finns redan viss litteratur som bely-

ser denna problematik. 
31

 

En teori, utgör alltid med nödvändighet, en förenklad bild av verkligheten. 
32

 Det 

är därför viktigt att poängtera att följande framställning på intet sätt gör anspråk 

på att ge en heltäckande bild av samtliga aspekter som påverkar bedömningen av 

hur den rättsliga regleringen av tjänstekoncessioner kan tillgodose alla tänkbara 

                                                 

29
 Indén och Madell, 2010, s. 15 fff 

30
 Indén och Madell, 2010, s. 127. 

31
 Se Indén och Madell, 2010, 124 fff. Vari frågan, om det finns effektiva rättsmedel vid överkla-

gande av tjänstekoncessioner behandlas närmare.  
32

 Se Kjellgren och Holm, 2007, s. 46. Om teoriers betydelse inom rättsvetenskapen. 
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eftersträvade samhällsmål. 
33

Då uppsatsens teoretiska ramverk bygger kumulativt 

på tidigare forskning inom den rättsvetenskapliga doktrinen, finns emellertid goda 

skäl till att anta att det använda ramverket, i högsta möjliga mån ger en allsidig 

och balanserad bild av vilka ändamål som lagstiftningen bör tillgodose.  Med an-

ledning av att upphandlingslagstiftningen är ett tämligen rörligt område där för-

ändringar sker frekvent, är det slutligen av vikt att informera läsaren om att denna 

framställning behandlar vad som anförs på området till och med den 3 januari 

2011.   

 

1.7 Metod och material 

Denna uppsats har en problem- och intresseorienterad ansats. Ett sådant angrepps-

sätt, markerar att föreliggande studie, ej fokuserar på en specifik rättsregel, utan 

snarare ett samhällsfenomen.
34

 Ambitionen med framställning är således att göra, 

delvis något annat, än att undersöka en rättsregels tolkning och tillämpningsområ-

de med traditionell juridisk metod. Enligt Westberg medger den problem- och 

intresseorienterade ansatsen, för att uppsatsförfattaren går utanför vad som är gäl-

lande rätt, då denne inventerar vad som är att betrakta som ett problem, en intres-

sekonflikt eller en konstruktiv lösning. Detta kan bl.a. ta sig uttrycket att forskaren 

kritiskt granskar den praxis eller den lagstiftning som finns på ett visst område.
35

 

Föreliggande uppsats sätter den rättsliga regleringen av tjänstekoncessioner i ett 

större sammanhang, och behandlar huruvida det befintliga regelkomplexet skapar 

grundläggande förutsättningar för att uppnå målsättningarna rättssäkerhet och 

ekonomisk effektivitet vid tilldelningar av tjänstekoncessioner.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har valts med anledning av att kommissionen 

och författare inom den juridiska doktrinen kritiserat den samtida rättsliga re-

gleringen för att skapa bristande förutsättningar för att nå målsättningarna ekono-

misk effektivitet och rättsäkerhet.
36

 Framställning tar framförallt utgångspunkt i 

Burnetts artikel A new EU Directive on Concessions – the right Approach for 

PPP? och utgör en mer djupgående juridisk analys beträffande riktigheten i för-

fattarens påståenden.  Professor Sue Arrowsmiths standardverk The Law of Public 

                                                 

33
 Se Arrowsmith 2010a, s.4. Där författaren anför åtta rättpolitiska målsättningar, vilka lagstift-

ningsåtgärder på upphandlingsområdet avser att tillgodose. Författaren anför att upphandlingsla-

garna syftar till att tillgodose att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt (Value for 

money) samt att förebygga korruption och nepotism. Reglerna skall även underlätta för ansvarsut-

krävande, samt främja att leverantörer konkurerar på liknande villkor och att de behandlas på ett 

rättvistsätt. Därtill kan ett mål med reglerna vara att underlätta för effektiv implementering av 

horisontella policyer, som syftar till att uppnå tillexempel miljömål eller industriella - och socia-

lamål. Slutligen hävdar författaren att upphandlingsreglerna kan syfta till att öppna upp marknaden 

för internationell handel, samt skapa effektivitet i upphandlingsprocessen; Se även Burnett, 2008, 

s. 186. Om att tilldelningen av en koncession, inte är det samma som att myndigheten upphandlar 

en viss offentligservvice. Enligt författaren torde ändock ett eventuellt rättsligt ramverk avseende 

koncessioner, vara ämnat att tillgodose liknande rättspolitiska mål som upphandlingslagstiftning-

en. 
34

 Se Westberg, 1992, s. 436. Om den problem och intresseorienterade ansatsens bärande idéer.  
35

 Westberg,1992, s. 440.  
36

 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och soci-

ala kommittén och regionkommittén – På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt-

konkurrenskraftig social marknadsekonomi, KOM(2010) 608 slutlig, s. 16. 
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and Utilities Procurement har i hög mån fungerat som utgångspunkt för att skapa 

uppsatsens föreställningsram beträffande vad begreppet ekonomisk effektivitet 

innefattar, och hur lagstiftningen bör utformas för att tillgodose detta mål. Förfat-

taren Josef Zilas artikel Om rättssäkerhet, och Joakim Nergelius, Aleksan-

der Peczeniks, samt Ola Wiklunds bidrag till utredningen Löser juridiken demo-

kratins problem? har inspirerat hur begreppet rättssäkerhet förstås i denna upp-

sats.  

Att uppsatsen inte begränsas till en deskriptiv och analytisk tolkning av vad som 

är gällande rätt, innebär på intet sätt att det rättsliga källmaterialet och dess tolk-

ning har en undanskymd plats i framställningen.  Tvärtom är det snart sagt oum-

bärligt att gällande rätt tillåts fungera som det bollplank gentemot vilket träffsä-

kerheten i de argument som framförts för alternativa lösningar, kan testas. Den 

använda metoden i uppsatsen kan huvudsakligen karaktäriseras som rättsdogma-

tisk. Bilden av vad som avses med rättsdogmatisk metod synes emellertid vara 

splittrad, därför finns det orsak att förtydliga vilken innebörd begreppet har för 

denna framställning. 
37

  Ett erkänt rättsdogmatiskt mål synes vara, att fastställa 

vad som är gällande rätt, genom tolkning och systematisering av förkommande 

rättskällor. 
38

 Enligt Peczeniks mening vilken det finns skäl att ansluta sig till, 

begränsas emellertid inte rättsdogmatikens uppgift till renodlade beskrivningar av 

rättens innehåll. Rättsdogmatisk metod innefattar även att utveckla ”[…] normati-

va ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt.” 
39

 

Rättskälleläran är det verktyg som rättsdogmatikern använder för att fastställa 

vilka källor som; kan, får, och bör, beaktas. Viss oenighet föreligger dock om vad 

som är att betrakta som rättskällor. 
40

 Därtill finns skillnader mellan den svenska 

och EU-rättsliga rättskälleläran. Mot bakgrund av det sagda finns anledning att 

utveckla vilket material som används som utgångspunkt för denna framställning. 

För att fastställa vad som avses med begreppet tjänstekoncession i enlighet med 

juridisk terminologi beaktas framförallt stadganden i artikel 1.4 direktiv 

2004/18/EG. Uppsatsens behandlar även det regelverk som fastställer vilka ramar 

som gäller för tilldelningsförfarandet vid tjänstekoncessioner. För detta syfte be-

handlas framförallt de EU-rättsliga grundprinciperna. Principerna har härletts från 

artiklarna 18, 56 och 49 i EUF-fördraget och har utvecklats av EU-domstolen via 

praxis. 

I detta sammanhang bör nämnas att denna typ av stadganden och sådana principer 

tenderar att vara ordade i mycket breda termer, varför ledning för tolkningen av 

principernas innebörd, sökts i EU-domstolens rättspraxis. En aspekt som är värd 

att notera i detta sammanhang är att EU-domstolens tolkningsmetodik på flera sätt 

avviker från svensk rättstradition. Till exempel läggs mer vikt vid lagstiftningens 

ändamål än vid specifika artiklars lexikaliska lydelse. Faktum är att domstolen 

ofta uppvisar en vilja, att tolka lagstiftningen på ett sådant sätt som ger lagstift-

                                                 

37
 Se Kjellgren och Holm, 2007. Om olika uppfattningar om innebörden av begreppet rättsdogma-

tik. 
38

 För en utförlig diskussion om rättskälleläran och rättskällebegreppet se Sandgren, 2007, s. 36. 

Se även Strömholm, 1996, s. 311fff. 
39

 Peczenik, 2005, s. 250. 
40

 För en utförlig diskussion om rättskälleläran och rättskällebegreppet se Sandgren, 2007, s. 36. 

Se även Strömholm, 1996, s. 311fff. 
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ningen avsedd effekt, till och med då detta innebär att tolkningen involverar ett 

avvikande eller en supplementering av ordalydelsen i ett stadgande. 
41

   

I sammanhanget skall också nämnas att till skillnad från svensk domstolspraxis, så 

hänvisar EU-domstolen aldrig till doktrin i sina domar. Detta utesluter dock inte 

att doktrin används som rättskälla. Doktrin kan utöva inflytande på domstolens 

avgörande bl.a. genom att generaladvokaten ofta hänvisar till rättsvetenskapliga 

ställningstaganden i sitt förslag till avgörande.
42

  De yttranden som generaladvo-

katen lämnar är ej prejudicerande eller bindande för EU-domstolen. Generaladvo-

katens förslag till avgörande kan dock betraktas som en värdefull rättskälla, i den 

mån domstolen väljer att följa de förslag som advokaten lämnar. 
43

  Mot bakgrund 

av att denna framställning syftar till att belysa huruvida en lagstiftningsåtgärd är 

motiverad eller ej, har generaladvokatens yttranden problematiserats, även i vissa 

sammanhang då dennes förslag till avgörande inte fått genomslag i domstolens 

avgörande.  

EU-domstolen har vid flertalet tillfällen behandlat mål, som berör frågor om tjäns-

tekoncessionskontrakt. Med anledning av uppsatsens begränsade tidsram, har det 

ej varit möjligt att beakta samtliga relevanta domar på området. Denna uppsats 

behandlar därför, ett urval av domar, vilka valts på basis av att de är att betrakta 

som de mest centrala, dels i den meningen att de besvarar tolkningsfrågor av vikt 

inom ramen för föreliggande framställning, dels i den meningen att domarna är 

förhållandevis nya och att doktrinen framhållit dem som viktiga. En annan av-

gränsningsprincip som tillämpats vid valet av material, är att avgöranden från Tri-

bunalen undantagits framställningen.  Motivet till detta är att EU-domstolens av-

göranden anses ha mer prejudikatvärde än Tribunalens domar, då den senare fun-

gerar som en underinstans för vissa typer av mål.
44

  

I uppsatsen används även material av juridiskt oförbindande karaktär, tillexempel 

kommissionens grönböcker. Dessa dokument kan i viss mån liknas vid den svens-

ka rättsordningens förarbeten. Dokumenten beskrivs bäst som förberedande ut-

redningar, som föregår Europeiska lagstiftningsinitiativ. Det finns dock anledning 

att notera att nämnda dokument ej är att betrakta som rättskällor i lika hög mån 

som de svenska propositionerna och utredningarna. Detta beror delvis på att den 

Europeiska lagstiftningsprocessen är mycket komplex och att besluten ofta är re-

sultatet av kompromisser, varför den slutliga lagstiftningsakten ofta kan skilja sig 

markant från kommissionens initiala förslag. Därtill skall nämnas att dokumenten 

ofta saknar den fyllighet och precision som karaktäriserar svenska förarbeten.
45

  

Även kommissionens formella tolkningsmeddelanden har används i uppsatsen, 

trots sin juridiskt oförbindande karaktär.
46

 I sammanhanget finns anledning att 

poängtera att den enda europeiska institutionen med rätt att uttolka reglernas in-

                                                 

41
Arrowsmith, 2010b, s.34.  

42
 Se Hettne och Otken Eriksson, 2005, s. 75 f. Om doktrinens betydelse som rättskälla.   

43
 Strömholm, 1996, s. 379. Se även Hettne och Otken Eriksson, 2005, s. 68 ff. Om vikten som 

tillmäts generaladvokatens förslag till avgöranden.  
44

Se Bernitz m.fl., 2010, s. 69 f. Om att tribunalen är att betrakta som en underinstans till EU-

domstolen.  
45

Bernitz m.fl., 2010, s. 56.   
46

 Se Arrowsmith, 2010b, s. 39f. Om de viktigaste dokumenten av juridiskt oförbindande karaktär 

inom området offentlig upphandling.  
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nebörd är EU- domstolen, och denna har befogenhet att avfärda sådana uttalanden 

som kommer till uttryck i ovan nämnda dokument. Detta innebär emellertid inte 

att kommissionens normbildning saknar juridisk betydelse. ”EU-domstolen har 

uttalat att sådana normer kan kasta ljus över tolkningen av bindande unionsrättsli-

ga bestämmelser eller därpå baserade nationella åtgärder.”
47

   

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen är indelad i 6 kapitel. I kapitel 2 presenteras uppsatsens teoretiska bak-

grundsförståelse. Inledningsvis sker en kortfattad genomgång av vilka strukturella 

förutsättningar som måste vara tillgodosedda för att upphandlingslagstiftningen 

skall kunna fungera effektivt. Därefter beskrivs mer ingående innebörden av de 

två rättspolitiska målsättningarna som fungerar som uppsatsens utgångspunkt. 

Dessa är rättssäkerhet och ekonomisk effektivitet. Kapitlet belyser även vilka 

övergripande regulativa förutsättningar som vanligen måste tillgodoses för att 

uppnå målsättningarna ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet. 

 I kapitel 3 behandlas vad begreppet tjänstekoncession innebär i enlighet med ju-

ridiskt terminologi. I kap 4 behandlas allmänt innebörden av de EU-rättsliga 

grundläggande principerna samt dessa principers legala bas och tillämpningsom-

råde.  Därefter i kapitel 5 följer en genomgång av vilka konkreta skyldigheter som 

de EU-rättsliga grundläggande principerna ålägger upphandlande myndigheter vid 

tilldelningen av tjänstekoncessioner.  

Slutligen i kap 6 genomförs en övergripande analys som relaterar till vilka rättsli-

ga möjligheter och utmaningar som följer av den kontemporära lagstiftningen 

avseende tjänstekoncessioner. Analysen avser att besvara frågställningen i vad 

mån den befintliga rättsliga regleringen avseende tjänstekoncessioner sannolikt 

kan tillgodose de rättspolitiska målsättningarna ekonomisk effektivitet och rätts-

säkerhet i tilldelningsprocessen. Därtill behandlas i det avslutande kapitlet frågan 

om huruvida ett lagstiftningsinitiativ är motiverat.  

 

 

                                                 

47
 Bernitz m.fl.,2010, s 34.  
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2 Rättspolitiska målsättningar 
 

2.1 Inledning 

En grundläggande frågeställning som ska besvaras i denna framställning är om ett 

lagstiftningsinitiativ avseende tjänstekoncessioner kan anses vara en motiverad 

åtgärd. I följande kapitel sker en kortfattad genomgång av vilka strukturella förut-

sättningar som måste vara uppfyllda för att lagstiftningen skall fungera effektivt. 

Därefter följer en mer ingående beskrivning av innebörden av de rättspolitiska 

målsättningarna som behandlas inom ramen för denna uppsats, dessa är; ekono-

misk effektivitet och rättssäkerhet. Därtill behandlar kapitlet vilka övergripande 

regulativa förutsättningar som bör vara tillgodosedda för att uppnå målsättningar-

na rättssäkerhet och ekonomisk effektivitet. Syftet med detta är att skapa ett teore-

tiskt ramverk som kan liknas vid en idealmodell gentemot vilket den kontemporä-

ra regleringen avseende tjänstekoncessioner kan jämföras.  

 

2.2 Strukturella förutsättningar  

Fokus för följande framställning är att undersöka i vad mån den legala regleringen 

beträffande tjänstekoncessioner, är ändamålsenlig för att uppnå, ekonomisk effek-

tivitet och rättssäkerhet, vid tilldelningsprocessen av tjänstekoncessioner. Med 

detta sagt, finns orsak att poängtera, att legal reglering endast erbjuder en begrän-

sad möjlighet att uppnå fastställda rättspolitiska målsättningar. Ett väl utformat 

rättsligt ramverk kan visserligen bidra till att de rättspolitiska målen fulländas, 

emellertid måste en sådan legal struktur stödjas av adekvata samhällstrukturer, 

som främjar att offentliga aktörers verksamhet genomförs på bästa sätt. Detta in-

nebär för det första att det måste finnas en politisk vilja att genomdriva de regler 

som uppställs i lagstiftningen. Därtill krävs att upphandlare inom den offentliga 

sektorn besitter kunskap och vilja att följa befintliga regelverk. Först då dessa 

grundläggande förutsättningar är tillgodosedda kan lagstiftningen fungera ända-

målsenligt och bidra till att fastställda samhällsmål uppnås.
48

Trots att de struktu-

rella problemen är relevanta, för i vad mån de rättsliga bestämmelserna efterlevs 

och för i vad mån själva processen genomförs på ett professionellt sätt, behandlas 

detta inte ytterligare inom ramen för denna uppsats. Fokus för följande framställ-

ning är den legala regleringen avseende tjänstekoncessioner.  

 

2.3 Rättssäkerhet 

I denna framställning utvärderas i vad mån det samtida rättsliga ramverket avse-

ende koncessioner är ändamålsenlig för att uppnå målet rättssäkerhet. Vid en när-

mare granskning av hur begreppet rättssäkerhet omskrivits inom den juridiska 

                                                 

48
 Se Arrowsmith m.fl., 2000a, s. 19. Om de begränsade möjligheterna med att uppnå rättspolitiska 

målsättningar med lagstiftning och vikten av strukturella förutsättningar.  
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doktrinen är det tydligt att begreppets innebörd inte är oproblematisk. Begreppet 

har nämligen tillskrivits många olika egenskaper. Därtill delas begreppet ofta upp 

i de två övergripande kategorierna, formell och materiell rättssäkerhet.
49

 Kärnan i 

konceptet formell rättssäkerhet är att all myndighetsutövning och rättskipning 

skall kunna förutses med stöd av lagen. Härav följer att reglernas innebörd måste 

vara exakta, entydiga och varaktiga. 
50

 Därtill omfattar den formella rättssäkerhe-

ten ett krav på att alla skall behandlas lika inför lagen.
 51

  

Föreställningen om en total likhet inför lagen är emellertid en utopi, och därav 

något som i praktiken aldrig tillfullo kan uppnås. Likhetsprincipens innebörd mås-

te i praktiken vara att relativt likartade, eller jämförbara fall skall behandlas lika.
52

 

Principen kan studeras utifrån flera tänkbara ansatser.
 53

 Därför finns orsak att 

poängtera, att följande framställning inte har för avsikt att formulera utryckliga 

detaljerade definitioner på vilka fall som är lika. Istället baseras framställningen 

på en deskriptiv analys av rättsfall som inhämtas från EU-domstolen. Ambitionen 

är att undersöka huruvida EU-domstolens praxis förefaller vara konsekvent. I 

uppsatsen undersöks även de EU- rättsliga principernas förenlighet med EUF- 

fördragets skrivna rätt. 

Innebörden av begreppet materiell rättssäkerhet är nära förbundet koncepten etik 

och moral.  Materiell rättssäkerhet innebär att reglerna och tillämpningen av dessa 

måste balansera hänsynen till förutsebarhet gentemot etiska värden såsom rättvi-

san.  Rättssäkerhetsbegreppets väsentliga innehåll sett från detta perspektiv är att 

rättsordningen skall generera etiskt godtagbara resultat. Detta förutsätter att såväl 

lagtextens innehåll som bestämmelsernas tillämpning genererar etiskt korrekta 

resultat.
54

 Av detta följer även att materiell rättssäkerhet innebär att den enskilde 

skall ha möjlighet ”[…]att få sin sak prövad av ett (relativt) oavhängigt organ en-

ligt en i förväg fastställd procedur som i sin tur bör ge förutsättningar för ett mate-

riellrättsligt korrekt avgörande. ”
55

  

Av redogörelsen ovan framgår att begreppet rättssäkerhet inte har en entydig defi-

nition. Mot bakgrund av det sagda finns orsak att precisera vilken innebörd be-

greppet har inom ramen för följande framställning. Fortsatt görs ingen åtskillnad 

mellan konceptet materiell och formell rättssäkerhet. Uppsatsens teoretiska ram-

                                                 

49
 Zila, 1990, s. 287. Se även SOU 1999:58 s. 21 f.  

50
 SOU 1999:58, s. 21. Se även Zila, 1990, s. 285. Först och främst är man ense om att rättssäker-

hetens kärna ligger i förutsebarhet av rättsliga besluts utfall. Härvid lägger man alltså vikt på rät-

tens "bestämdhet", entydighet. För det andra brukar man i samband med rättssäkerheten nämna 

något som egentligen är rättssäkerhetens conditio sine qua non, en immanent innebörd av den först 

nämnda satsen, nämligen kravet på att den offentliga makten utövas under lagarna. 
51

 Zila, 1990, s. 304. 
52

 Påhlsson, 2007, s. 13. 
53

 Se Påhlsson, 2007, s. 20. Påhlsson  menar att det dels handla om att testa lagstiftningens fören-

lighet med principen. För detta vidkommande testas exempelvis huruvida hierarkiskt lägre regler 

har författningsstöd i regler med högre dignitet. För det andra kan nationell lagstiftnings sam-

stämmighet med internationella konventioner och fördrag jämföras. Ytterligare en ansats är att 

undersöka om det förekommer att enskilda fall behandlas olika trots att tillämpliga regler inte 

föreskriver en olik behandling. Med denna utgångspunkt måste omständigheten att lika fall inte 

behandlas på samma sätt motiveras med att de är olika.  På ett övergripande plan är det alltså möj-

ligt att skilja på likhetsprincipens betydelse i lagstiftningen respektive i rättsstillämpningen. 
54

 SOU 1999:58 s. 21. 
55

 Zila, 1990, s. 303. 



Kap. 2 Rättspolitiska målsättningar 

 

 

20 

 

verk har istället inspirerats endast av den formella sidan av begreppet rättssäker-

het, varför begreppet rättssäkerhet skall förstås som ett krav på att reglerna skall 

vara exakta, entydiga och varaktiga. Med utgångspunkt i denna definition är det 

av intresse att fastställa i vad mån den kontemporära rättsliga regleringen tydlig-

gör vad som avses med begreppet tjänstekoncession. Därtill är det relevant att 

fastställa om de EU-rättsliga principerna tydliggör vilka processuella krav som 

upphandlande myndigheter förpliktigas att följa vid tilldelningar av tjänstekonces-

sioner. De regler som uppställs för området tjänstekoncessioner utgörs främst av 

EU-rättens grundläggande principer, vilka härletts och vidareutvecklats i domsto-

len genom rättspraxis.  Mot bakgrund av det sagda är det i första hand intressant 

att undersöka om rättstillämpningen är kvalitativt konsekvent, och om domstolens 

praxis är tydlig och entydig beträffande hur myndigheter förpliktigas att förfara 

vid tilldelningen av en tjänstekoncession.  

2.4 Ekonomisk effektivitet 

Ett av de viktigaste syftena med upphandlingsreglerna, är att tillse att skattebeta-

larna får ut det mesta möjliga för sina pengar. Denna rättspolitiska målsättning 

refereras ofta till med begreppet ekonomisk effektivitet. Termen ekonomisk effek-

tivitet kan emellertid ha olika innebörd i olika sammanhang. 
56

Av denna anled-

ning finns orsak att förtydliga att termen ekonomisk effektivitet fortsättningsvis 

avser myndighetens möjlighet att tillgodogöra sig de tjänster som den är i behov 

av på bästa möjliga villkor. Detta behöver emellertid inte vara synonymt med att 

tjänsten i fråga införskaffas till lägsta möjliga pris, kvalitetsaspekter måste också 

vägas in i en sådan bedömning.
57

 

 

2.4.1 Konkurrens, transparens och likabehandling 

Vanligen kan myndigheten tillgodogöra sig tjänsten i fråga på bästa villkor när 

kontrakteringsprocessen präglas av konkurrens. Konkurrens kan uppnås genom att 

myndigheten inbjuder fler leverantörer att anmäla sitt intresse för att tillhandhålla 

servicen som efterfrågas. Inom de flesta upphandlingsrättsliga systemen tillgodo-

ses förutsättningarna för reell konkurrens genom att myndighetens förfarande är 

transparent. En öppen process främjar att fler leverantörer får vetskap om den 

stundande tilldelningen, vilket ger fler leverantörer möjlighet att lämna anbud på 

kontraktet i fråga. Detta kan i sin tur innebära att leverantörerna lämnar bättre 

anbud i syfte att tilldelas kontraktet. Ett transparent upphandlingssystem karaktä-

riseras även av att det är tydligt för leverantören vilka regler som myndigheten 

tillämpar under varje enskild tilldelningsprocess. När myndigheten tydliggör vilka 

specifika kriterier som den kommer att använda vid valet av leverantör underlättar 

detta för enskilda intressenter att utforma bra anbud. Vilket i sin tur innebär att 

myndigheten kan tillgodogöra sig den tjänst som efterfrågas på bästa möjliga vill-

kor. 
58

  Ett transparent system karaktäriseras även av att det är möjligt att verifiera 

                                                 

56
 Arrowsmith, 2010a, s. 6.    

57
 Se Arrowsmith 2010a s. 29.f. Om att ekonomisk effektivitet även omfattar att myndigheten kan 

tillgodogöra lämpliga tjänster och att leverantören kan genomföra tjänsten i enlighet med villkor 

som uppställts. 
58

 Arrowsmith, 2000a, s 29ff.  
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att myndigheten förfarit på ett opartiskt sätt. Transparens motverkar därför kor-

ruption, och att andra opassande influenser påverkar myndighetens val, till exem-

pel blir det svårare att favorisera lokala leverantörer. Således uppnås ekonomisk 

effektivitet genom att endast relevanta omständigheter kan ligga till grund för 

myndighetens beslut. Andra sätt att skapa konkurrens är att upprätta krav på lika-

behandling och icke-diskriminering för den offentliga sektorn. Detta kräver i sin 

tur tydliga regler. 
59

 Med likabehandling utifrån ett ekonomiskt effektivitetsper-

spektiv avses att leverantörernas ansökan skall utvärderas med utgångspunkt i 

kommersiella kriterier som uppställts på opartiska grunder.
60

  

Ekonomisk effektivitet torde sällan kunna uppnås när den enskilda leverantören 

väljs endast på basis av att den är lokal eller nationell.
61

 I sammanhanget finns 

dock orsak att poängtera att i begreppet ekonomisk effektivitet ligger effektiv re-

sursanvändning såväl ur ett kortsiktigt perspektiv (i det enskilda fallet) som ett 

långsiktigt perspektiv (övergripande inom systemet). Ibland kan dessa målsätt-

ningar stå i konflikt med varandra.
62

 För den enskilda kommunen kan det till ex-

empel vara rationellt att välja en lokal leverantör trots att denna inte erbjuder den 

bästa lösningen.   Lokala företag skapar nämligen arbetstillfällen vilket kan gene-

rera skatteintäkter som kommer till kommunen till godo. Sett från ett bredare per-

spektiv är det dock inte rationellt att upphandlande myndigheter gynnar företagare 

i sin närmaste omgivning eftersom kostnaderna för offentlig service skulle öka.  

Denna logik är även tillämplig i relation till EU:s medlemsländer. 
63

  

 

2.4.2 Möjlighet till skäliga undantag 

Ofta torde ekonomisk effektivitet kunna uppnås givet att myndigheten i fråga har 

möjlighet att välja ut ett antal leverantörer med vilka den förhandlar. I samman-

hanget skall nämnas att ett strikt krav på likabehandling berövar myndigheten 

möjligheten att förhandla och samråda med ett antal utvalda aktörer när helst den-

na finner detta lämpligt. Det kan även finnas vissa baksidor med att myndigheten 

förpliktigas att alltid tillämpa ett öppet förfarande. En sådan process kan nämligen 

vara såväl kostsam som tidskrävande för myndigheten, då den kan tvingas att ut-

värdera många anbud i syfte att hitta den bästa leverantören. 
64

 

Transparens och likabehandling förutsätter nämligen att myndigheten fastställer 

detaljerade specifikationer redan i processens inledande skede, före leverantörerna 

bjuds in att göra en intresseanmälan. Detta kan minska myndighetens möjlighet att 

uppnå ekonomisk effektivitet särskilt i sådana sammanhang där kontraktets verk-

samhetsföremål är av mer komplex natur. Mot bakgrund av vad som anförts ovan 

anses ekonomisk effektivitet ofta uppnås bäst om det rättsliga systemet tillåter för 

skäliga undantag från annars principiella regler om konkurrensutsättning, transpa-

rens och likabehandling. Myndigheten kan sannolikt uppnå bästa resultat givet att 
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denna har möjlighet att i viss mån utforma processen efter de specifika behov som 

skall tillgodoses. I motsats till att slaviskt följa på förhand fastslagna regler. För 

mindre kontrakt torde exempelvis knappast de mervärden som en öppen och kon-

kurrensutsatt process kan bidra med, överväga de kostnader som följer av att 

myndigheten förpliktigas att genomgå en resurskärvande och tidsam procedur. 
65
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3 Begreppet tjänstekoncession och 

 relaterade koncept 

 

3.1 Inledning 

I det följande behandlas hur begreppet tjänstekoncession definierats i det klassiska 

upphandlingsdirektivet, i praxis, samt i ”Kommissionens tolkningsmeddelande om 

koncessioner.”
66

 Detta är viktigt då bl.a. kommissionen anfört att ett lagstiftnings-

initiativ för området tjänstekoncessioner är önskvärt, mot bakgrund av den befint-

liga definitionen är otydlig. Eftersom bedömningen av vilka kontrakt som kan 

klassificeras som tjänstekoncessioner ofta berör gränsdragningen till andra kon-

trakt, inleds kapitlet av pedagogiska skäl med en kort genomgång av hur begrep-

pen offentligt kontrakt, offentligt tjänstekontrakt samt byggkoncession definieras i 

enlighet med juridisk terminologi. Först därefter sker en mer ingående beskriv-

ning av hur begreppet tjänstekoncession kan förstås. 

 

3.2 Begreppet offentligt kontrakt 

Av artikel 1.2 a i det klassiska direktivet följer att ett offentligt kontrakt är:  

”[S]kriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som slutits mellan en eller flera ekonomiska 

aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser utförande av byggent-

reprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i [di-

rektivet].”  

Av ordalydelsen i definitionen ovan framgår att inte alla kontrakt faller under be-

greppet offentligt kontrakt. Ett första uppenbart rekvisit är att avtalet skall vara 

skriftligt, mot bakgrund av det nu sagda kan en muntlig överenskommelse inte bli 

bindande i upphandlingsrättslig mening.
67

 Enligt direktivets lydelse avses med 

skriftligen ”[…]varje enhet av ord eller siffror som kan läsas återges och sedan 

meddelas. Denna enhet kan innehålla uppgifter som går att överföra och lagra med 

elektroniska medel.”
68

 För att relationen skall uppfattas som kontraktuell i upp-

handlingsrättslig mening måste dessutom åtminstone en av parterna vara en upp-

handlande myndighet. Av lydelserna ovan framgår vidare att kontraktsobjektet 

måste vara en leverans av varor, utförande av en byggentreprenad, eller tillhanda-

hållandet av en tjänst. Vidare framgår av ordalydelsen i artikeln ovan att ett kon-

trakt måste innefatta ekonomiska villkor för att rymmas inom ramen av vad som 

                                                 

66
 Tjänstekoncessioner kan förekomma såväl inom den klassiska sektorn som inom försörjnings-

sektorn. Begreppet tjänstekoncession definieras likadant i de båda direktiven, av denna anledning 
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tivet. 
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 Se Falk, 2011, 89 f. Detta hindrar ej att avtalet blir bindande i civilrättslig mening. En upphand-

lande myndighet kan således ej undgå rättsmedel skadestånd och överprövning pågrund av att 
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avses med ett offentligt kontrakt. Begreppet ekonomiska villkor skall tolkas vid-

sträckt. Alla former av vederlag, som kan kvantifieras i pengar, och som den upp-

handlande myndigheten åtar sig att avlägga mot att en eller flera leverantörer till-

handahåller varor, utför tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten, kan således 

komma att betraktas som ett ekonomiskt villkor. 
69

Som ett belysande exempel på 

det sistnämnda kan nämnas rättsfallet C-399/98 La Scala i vilket EU-domstolen 

bedömde att en myndighets löfte om att avräkna avgifter kopplade till ett bygglov, 

skulle betraktas som ett ekonomiskt villkor.
70

 

 

3.3 Begreppet offentligt tjänstekontrakt  

I artikel 1.2 d i det klassiska direktivet stadgas att ett offentligt tjänstekontrakt är:  

”Andra offentliga kontrakt än offentliga byggentreprenad- eller varukontrakt som avser ut-

förande av sådana tjänster som anges i [direktivets]bilaga II  

Ett offentligt kontrakt som avser både varor och tjänster enligt bilaga II skall anses vara ett 

offentligt tjänstekontrakt om värdet av tjänsterna ifråga är högre än värdet av de varor som 

kontraktet omfattar. 

Ett offentligt kontrakt som avser tjänster enligt bilaga II och omfattar sådan verksamhet en-

ligt bilaga I som endast är underordnad verksamhet i förhållande till kontraktets huvudän-

damål skall betraktas som ett offentligt tjänstekontrakt.” 

Ett tjänstekontrakt är enligt artikelns ordalydelse ett offentligt kontrakt som berör 

tillhandahållandet av en tjänst. Något förenklat är således det som karaktäriserar 

ett tjänstekontrakt att en eller flera leverantörer åtar sig att mot ersättning utföra en 

tjänst för den upphandlande myndighetens räkning. Begreppet tjänst definieras 

inte i det klassiska direktivet. Istället listas olika exempel på tjänster i direktivets 

bilagor, vilket anges i artikeln ovan. I direktivets bilagor skiljer man på A och B 

tjänster. Gränsdragningen mellan vad som kvalificeras som A tjänster och B tjäns-

ter är viktig eftersom verksamheter som hör till den senare kategorin får upphand-

las på ett friare sätt än A tjänsterna. Inom A kategorin inbegrips sådana verksam-

heter som normalt ansetts lämpade för gränsöverskridande handel. Denna kategori 

av tjänster är föremål för EU:s fulla regelregim givet att kontraktsvärdet överstiger 

det såkallade tröskelvärdet. 
71

 

Inom den klassiska sektorn har tröskelvärdet för A-tjänster fastställts till ett be-

lopp av 1 243 375 kronor för statliga myndigheter och till 1 919 771 för övriga 

upphandlande myndigheter såsom kommuner och landsting.
72

 B-tjänster har emel-

lertid inte ansetts vara lämpade för gränsöverskridande handel. Av denna anled-

ning har EU beslutat att medlemsländerna själva skall ansvara för att lagstifta på 
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 Mål C-399/98, LA Scala, p. 76-81 

71
 Se Falk, 2011, s. 130 ff.  

72 Europeiska kommissionen fastställer ett nya tröskelvärden vartannat år. Beloppen fastställs i 

Euro och omräknas till nationell valuta. I Sverige sker detta genom ett särskilt tillkännagivande, 
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handling SFS 2011:1037.   
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detta område. I det andra stycket i artikel 1.2 d anges hur bedömningen skall ske 

beträffande hur kontraktet skall kategoriseras när upphandlingen berör ett blandat 

kontrakt som omfattar leverans dels av varor dels av tjänster. Där framgår att be-

dömningen skall ske mot bakgrund av den så kallade överviktsprincipen. Den 

innebär att kontraktet skall klassificeras mot bakgrund av vilken verksamhet som 

dominerar kontraktets ekonomiska värde. Det tredje stycket i artikel 1.2 d berör 

hur gränsdragningen mellan ett tjänstekontrakt och ett offentligt byggentreprenad-

kontrakt skall ske. Det framgår att ett kontrakt skall bedömas mot bakgrund av 

vilken verksamhet som är huvudsyftet med kontraktet. Om kontraktet företrädes-

vis gäller utförandet av ett bygg- eller anläggningsarbete skall kontraktet betraktas 

som ett byggentreprenadkontrakt. Omvänt gäller att kontraktet betraktas som ett 

tjänstekontrakt om verksamheten uteslutande gäller driften av en befintlig anlägg-

ning eller då bygg eller anläggningsarbetet endast är av underordnad betydelse.
73

  

 

3.4 Begreppen byggkoncession och byggentreprenad 

Det klassiska direktivets definition av begreppet byggkoncession fastslås i artikel 

1.3 Där stadgas att en byggkoncession är:  

”[E]tt kontrakt av samma typ som ett offentligt byggentreprenadkontrakt med den skillna-

den att ersättningen för arbetet endast utgörs av rätten att utnyttja anläggningen eller av dels 

en sådan rätt, dels betalning.” 

 I korthet går upplägget vid byggkoncessioner liksom vid tjänstekoncessioner, ut 

på att det allmänna överlåter till en privat aktör att tillhandahålla en tjänst. Skill-

naden mellan de två avtalsformerna är emellertid att byggkoncessioner berör så-

dana tjänster som vanligen relateras till traditionella byggentreprenader, medan 

tjänstekoncessioner kan omfatta olika typer av tjänster. En byggkoncession berör 

således i huvudsak tjänster som kan relateras till uppförandet av byggnader eller 

utvecklingen av annan infrastruktur. I artikel 1.2 b i direktivet anges nämligen att 

offentliga byggentreprenadkontrakt är:  

”[O]ffentliga kontrakt som avser antingen utförande eller såväl projektering som utförande 

av sådana byggentreprenader som avser en av de verksamheter som avses i bilaga I eller av 

en byggentreprenad, eller utförande, oavsett form, av en byggentreprenad som tillgodoser 

de behov som den upphandlande myndigheten har specificerat. Med byggentreprenad avses 

ett resultat av bygg- och anläggningsarbeten som i sig fyller en teknisk eller ekonomisk 

funktion.” 
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3.5 Begreppet tjänstekoncession 

I följande avsnitt beskrivs hur begreppet tjänstekoncession kan förstås i enlighet 

med jurisdisk terminologi och hur gränsdragningen till andra kontrakt skall ske.  

 

3.5.1  Begreppet tjänstekoncession och gränsdragningen mot 

 begreppet tjänstekontrakt 

Trots att tjänstekoncessioner uttryckligen undantagits regleringen i det klassiska 

direktivet, finns numera en definition av begreppet tjänstekoncession. Varmed 

artikel 1.4  i det klassiska direktivet stadgar att en tjänstekoncession är:  

”[E]tt kontrakt av samma typ som ett offentligt tjänstekontrakt med den skillnaden att er-

sättningen för tjänsternas utförande utgörs antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten el-

ler av dels en sådan rätt, dels betalning.”  

Enligt ordalydelsen ovan, är en första grundläggande förutsättning för att en tjäns-

tekoncession skall anses föreligga, att en upphandlande myndighet och en leve-

rantör ingått ett kontrakt. Som tidigare nämnts följer det av artikel 1.2 a i det klas-

siska direktivet att offentliga kontrakt är skriftliga kontrakt med ekonomiska vill-

kor vilka upprättats mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera 

myndigheter. Eftersom tjänstekoncessioner är undantagna tillämpningsområdet 

för det klassiska direktivet kan inte artikel 1.2 a användas för att tolka innebörden 

av kontraktsbegreppet, så som det kommer till uttryck inom ramen för definitio-

nen av begreppet tjänstekoncession. Saken har heller inte varit föremål för ett 

rättsligt avgörande vare sig på svensk eller i europeisk nivå. För närvarande finns 

inte heller något utlåtande inom den juridiska doktrinen som angriper denna frå-

geställning. Det sagda innebär att innebörden av kontraktsbegreppet såsom det 

kommer till uttryck inom ramen för definitionen ovan är otydlig.
74

  

Av artikel 1.4 i det klassiska direktivet framgår även att begreppet tjänstekonces-

sion definieras med utgångspunkt i vad ett tjänstekontrakt är.
75

 För att ett kontrakt 

skall kvalificeras som en tjänstekoncession måste således de grundläggande för-

hållandena vara sådana att ett offentligt tjänstekontrakt skulle kunna föreligga. 

Det nu sagda innebär att det är relevant att fastställa hur begreppet tjänstekontrakt 

definieras med rättslig terminologi för att tillfullo förstå innebörden av begreppet 

tjänstekoncession. Som anförts ovan i avsnitt 3.2 är det karaktäristiska för ett of-

fentligt tjänstekontrakt att en eller flera leverantörer åtar sig att mot ersättning 

utföra en tjänst för den upphandlande myndighetens räkning. I dessa sammanhang 

har aktörerna slutit ett skriftligt avtal som innebär att myndigheten åtar sig att er-

sätta den privata aktören i utbyte mot att denne utför tjänster för det allmännas 

räkning. Vad som skiljer ett tjänstekontrakt från en tjänstekoncession är emellertid 

att den senare avtalsformen innebär att leverantörens ersättning ”[…] utgörs an-

tingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betal-
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ning.”
76

 Det som är utmärkande för en tjänstekoncession är således att huvuddelen 

av koncessionsinnehavarens intäkter inte kommer från den myndighet som tillde-

lat koncessionen. Istället motsvaras huvuddelen av koncessionsinnehavarens in-

täkter av att denne tillåts utnyttja tjänsten kommersiellt, varvid denne tar en eko-

nomisk risk.
77

I ”Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner” uttrycks 

detta enligt följande:  

”[N]yttjanderättskriteriet är avgörande när det gäller att fastställa om ett avtal är en tjänste-

koncession eller inte. Enligt detta kriterium rör det sig om en koncession, om tjänsteleve-

rantören tar riskerna i samband med den tillhandahållna tjänsten (etablering och nyttjande) 

och tar ut ersättning av användaren, t.ex. via avgifter i vilken form det än vara må. Sättet på 

vilket tjänsteleverantören får ersättning är, […] en faktor som gör det möjligt att fastställa 

vem som tar på sig risken i samband med nyttjandet.”
 78

 

I sammanhanget finns anledning att poängtera att ett tjänstekoncessionskontrakt i 

praktiken kan vara konstruerat på två olika sätt. Den ena varianten där ersättning-

en endast utgörs av rätten att utnyttja tjänsten, innebär att koncessionsinnehava-

rens intäkter helt utgörs av ersättning i form av avgifter. Den andra varianten in-

nebär att ersättningen är kombinatorisk. Det vill säga koncessionsinnehavaren 

erhåller intäkter dels i form av avgifter som baseras på nyttjandet av tjänsten och 

dels i form av ersättning från myndigheten. Gränsdragningen mellan ett tjänste-

kontrakt och en tjänstekoncession är avgjort svårare att göra då ersättningen är 

kombinatorisk.  Någon precis gräns för när en myndighets ersättning blir för om-

fattande för att det skall röra sig om en tjänstekoncession, har nämligen ej fast-

ställts varken i lagstiftning eller genom praxis. 
79

 

Trots att EU-domstolen ej fastställt någon principiell gräns för hur stor ersättning 

som skall vara tillåten, finns flera rättsfall där domstolen noterat att en tjänstekon-

cession kan komma att klassificeras som ett tjänstekontrakt, om ersättningen blir 

för förmånlig från myndighetens sida.
80

 Som ett exempel där domstolen kommit 

till en sådan slutsats kan nämnas mål C- 382/05 Kommissionen mot Italien. I detta 

rättsfall hade EU-domstolen att avgöra om ett avtal som den Italienska staten slutit 

med en privat aktör avseende hanteringen av hushållsavfall, var att anse som ett 

tjänstekontrakt eller en tjänstekoncession. Domstolen konstaterade att leverantö-

ren ersattes huvudsakligen av den ifrågavarande myndigheten. Detta skedde i 

form av en fast avgift per ton avfall som överläts på leverantören. Leverantören 

utlovades även en minimikvantitet av avfall, och för det fall att den utlovade 

kvantiteten skulle understiga nittiofem procent att den utlovade kvantiteten eller 

överstiga hundrafemtio procent av denna kunde den fasta avgiften justeras. Hand-
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 Se citat ovan från artikel 1.4 Direktiv 2004/18/EG 
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lingarna i domen vittnade dessutom om att ersättningen skulle uppräknas årligen 

mot bakgrund av ökade kostnader i form av löner, material och underhållsarbeten. 

Därutöver föreskrev avtalet som parterna slutit att leverantören skulle ha rätt att 

omförhandla den fasta ersättningen, om lagstiftningen förändrades på ett sätt som 

innebar att denna tvingades göra investeringar för att följa gällande rätt. EU-

domstolen anförde i sitt domskäl, att avtalet mot bakgrund av det sagda, varken 

innebar en rätt för leverantören att utnyttja tjänsten eller att denne tog på sig verk-

samhetsrisken. Domstolen fann således att avtalet skulle betraktas som ett tjänste-

kontrakt inte en tjänstekoncession. Omständigheten att leverantören därutöver 

hade rätt att uppbära intäkter genom att sälja den överskottenergi som uppstod i 

samband med avfallsbränningen förändrade inte rättens slutsats.  Eftersom det 

omtvistade kontraktet inte innebar att någon ekonomisk risk hade överförs på le-

verantören.
81

   

 

3.5.2 Konceptet ekonomisk risk i EU-domstolens praxis 

Ett intressant rättsfall som behandlar frågan om när risken övergått på leverantö-

ren är mål C-300/07, Oymanns. I det aktuella målet hade en upphandlande myn-

dighet slutit ett avtal med en enskild leverantör om att denne skulle ansvara för 

leveranser av ortopediska skor till diabetessjuka samt rådgivning till dessa kun-

der.
82

EU-domstolen konstaterade att kontraktet inte var att anse som en tjänste-

koncession av flera skäl. För det första anförde domstolen att leverantören inte 

besatt den ekonomiska frihet som är karaktäristisk för en tjänstekoncession. Vill-

koren i kontraktet var nämligen sådana att leverantören förpliktades att tillhanda-

hålla prestationer åt de försäkrade som vände sig till denne samtidigt som ersätt-

ningen för tjänsten fastställdes av myndigheten. För det andra ansågs leverantören 

inte vara utsatt för någon ekonomisk risk. Som skäl härför, anförde domstolen 

bl.a. att sjukkassan ensam betalade ersättning till leverantören, varför leverantören 

inte behövde bära risken för att kunden blev insolvent. Därtill var kundunderlaget 

redan känt för leverantören i fråga.
83

 Domstolen konstaterade att leverantören för-

visso var exponerad för viss risk mot bakgrund av att denne säkert inte kunde veta 

om erbjudna varor och tjänster skulle efterfrågas av de försäkrade. Domstolen 

bedömde dock att denna risk var begränsad varmed transanktionen inte kunde 

anses som en tjänstekoncession. 
84

    

Ett annat intressant rättsfall är mål C-206/08 Eurawasser. Rättsfallet berörde att en 

interkommunal sammanslutning annonserat tilldelningen av en tjänstekoncession. 

Den utvalda leverantören skulle överta förvaltningen av vattendistribution och 

bortföring av avloppsvatten under en tjugoårsperiod. Av meddelandet om tilldel-

ningen av kontraktet och därtill kopplade handlingar framgick att koncessionären 

skulle tillhandahålla de aktuella tjänsterna på grundval av privaträttsliga avtal som 

denne skulle ingå med användarna. Handlingarna vittnade även om att leverantö-

ren var berättigad att själv fastställa skäliga avgifter som användarna skulle erläg-

ga för tjänsterna, med restriktionen att beloppet skulle vara förenligt med Thü-
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ringens lag om kommunala avgifter. Därtill stod det klart att den interkommunala 

sammanslutningen åtagit sig att stadga om anslutnings- och nyttjandetvång av 

anläggningarna, för bosatta i området. Koncessionären gavs emellertid inte rätt att 

kräva att denna skyldighet iakttogs i varje enskilt fall. Tvisten i den nationella 

domstolen kom att beröra om det föreslagna avtalet var att betrakta som en tjäns-

tekoncession eller ett tjänstekontrakt. 
85

Enligt vissa av de argument som framförts 

i målet var ett kontrakt endast att anse som en tjänstekoncession givet att den risk 

som överförts på koncessionsinnehavaren var betydande. 
86

Domstolen tillbakavi-

sade dessa argument, genom att besvara den hänskjutande domstolen att dessa 

argument inte kunde godtas under några omständigheter.
87

 Som skäl för detta utta-

lande, anförde rätten att:  

”Det är vanligt att vissa verksamhetssektorer, bland annat sektorer med nära anknytning till 

allmännyttig verksamhet […]regleras av bestämmelser som kan medföra att de ekonomiska 

riskerna begränsas.”  

Domstolen menade att det måste vara:  

”[T]illåtet för upphandlande myndigheter som handlar i god tro att säkerställa tillhandahål-

landet av tjänster genom en koncession om de anser att det är det bästa sättet att säkra den 

berörda allmännyttiga tjänsten, även om den risk som är förenad med utnyttjandet av tjäns-

ten är mycket begränsad.”
88

 

Även mål C-274/09 Privater Rettungsdienst förtydligar vad som avses med kon-

ceptet risk. I detta rättsfall hade en interkommunal sammanslutning slutit ett avtal 

enligt koncessionsmodellen med ett antal privata leverantörer.  Av handlingarna i 

målet framgick att leverantörerna åtagit sig att tillhandahålla räddningstjänst för 

myndighetens räkning.
89

 Omständigheterna var sådana att leverantörernas ersätt-

ning inte utgjordes av användarnas direkta betalningar. Leverantörerna ersattes 

istället via en användaravgift som överenskommits vid förhandlingar mellan dem 

och ett antal socialförsäkringsorgan. Utbetalningar skedde i sin tur månadsvis från 

ett centralt räkneverk.
90

  

Domstolen inledde med att konstatera att den tidigare genom rättspraxis fastställt 

att skillnaden mellan ett tjänstekontrakt och en tjänstekoncession ligger i hur leve-

rantören ersätts för tjänstens utförande. Domstolen menade att den bedömnings-

aspekt som relaterar till formerna för ersättning skall anses vara uppfylld givet att 

leverantörens ersättning inte kommer direkt från den kontrakterande myndigheten 

utan istället från avgifter av tredje man.
91

 Liksom i tidigare rättsfall konstaterade 

domstolen att en ytterligare faktor som skiljer en tjänstekoncession från ett tjäns-

tekontrakt är att det skett en överföring av verksamhetsrisken från myndigheten 

till leverantören i fråga. 
92
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Domstolen fortsatte därefter med att behandla förhållandena i det aktuella målet. 

Den konstaterade att det var ovidkommande, att storleken på användaravgiften 

inte fastställts ensidigt av tjänsteleverantören, utan genom en överenskommelse 

med ett antal socialförsäkringsorgan. Inte heller spelade det roll att användaravgif-

terna inte betalades direkt av dem som nyttjande tjänsten, utan av ett centralt av-

räkningsställe som hade till uppgift att kräva in avgifterna från användarna och 

därefter överföra dem till tjänsteleverantören, genom regelbundna förskottsbetal-

ningar. Transanktionen kunde alltjämt klassificeras som en tjänstekoncession ef-

tersom ersättningen utbetalades av annan än den upphandlande myndighet som 

tilldelat koncessionen. Därtill ansågs leverantören bära den ekonomiska risken för 

verksamheten.
 93

Domstolen konstaterade att: 

”Den ekonomiska risk som är förenad med utnyttjandet av tjänsten ska förstås som en risk 

att utsättas för marknadens nycker och att detta[…] kan ta sig uttryck i en risk för att utsät-

tas för konkurrens från andra ekonomiska aktörer, en risk för bristande jämvikt mellan ut-

bud och efterfrågan, en risk för insolvens hos dem som är betalningsskyldiga för tillhanda-

hållna tjänster, en risk för att inkomsterna inte ska täcka samtliga kostnader eller till och 

med en risk att stå ansvaret för alla sorters skador som uppkommer till följd av brister i 

tjänsten.”
94  

Rätten konstaterade vidare att:  

”När ersättningen till tjänsteleverantören uteslutande utbetalas av tredje man – räcker det att 

den verksamhetsrisk den upphandlande myndigheten har överfört är `mycket begränsad´ för 

att det ska anses vara fråga om en tjänstekoncession.” 
95

  

Av domstolens argumentation i det aktuella rättsfallet framgår att myndigheter 

inte kan åläggas att införa hårdare villkor för konkurens och ekonomisk risk än 

vad som hör till de normala förhållandena inom den sektor till vilken ett kontrakt 

tillhör. Därtill kan följande läsas i domen: 

För att det skall ”[…]vara fråga om en tjänstekoncession är det emellertid nödvändigt att 

den upphandlande myndigheten överför hela eller åtminstone en betydande del av den risk 

som är förenad med utnyttjandet av tjänsten, även om den risk som den upphandlande 

myndigheten bär redan från början är mycket begränsad.”
96

  

Domstolen konstaterade att även tjänstekontrakt normalt är förbundna med risker 

för den privata aktören. Exempel på sådana risker som nämndes var, dålig före-

tagsledning eller felaktiga uppskattningar. Domstolen menade dock att detta är 

risker som varje verksamhetsutövare normalt måste bära, varför de ej ger upphov 

till att ett tjänstekoncessionskontrakt kan bedömas vara för handen. 
97

 

                                                 

93
 Mål C-274/09, Privater Rettungsdienst P.28. 

94
 Mål C-274/09, Privater Rettungsdienst p.37. 

95 
Mål C-274/09, Privater Rettungsdienst, p. 33. 

96
 Mål C-274/09, Privater Rettungsdienst p.29. Se även mål C-348/10, Norma-A SIA, p.45 för ett 

liknande resonemang. 
97

 Mål -274/09, Privater Rettungsdienst, p 38.Se även  Kommissionens tolkningsmeddelande om 

koncessioner enligt EG-rätten (EUT C 121/2 SV 19.4.2000), avsnitt 2. Av tolkningsmeddelandet 

framgår att kommissionen är av åsikten, att omständigheten att ny lagstiftning eller uppdaterad 

teknik introduceras på en verksamhetsutövares område, inte kan anses som relevanta risker att 

beakta vidbedömningen om ett kontrakt skall klassificeras som en tjänstekoncession eller ett tjäns-

tekontrakt.   
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Slutligen ett intressant rättsfall som behandlar vad som avses med konceptet risk 

är mål C-348/10, Norma-A SIA. I detta rättsfall hade en leverantör tilldelats ett 

kontrakt om att tillhandahålla kollektiva busstransporter. Domstolen inledde med 

att konstatera att leverantören erhållit rätt att utnyttja tjänsten, genom att den er-

höll betalning från användarna av tjänsten enligt en fastställd taxa.
98

 Därefter upp-

repade domstolen i princip vad som sagts i mål C-234/09 Privater Rettungsdienst 

und Krankentran varvid domstolen uttalade att: 

”Det sätt på vilket ersättning utgår[…] är visserligen en av de avgörande faktorerna vid 

kvalificeringen av en tjänstekoncession med det följer av rättspraxis att en tjänstekonces-

sion dessutom innebär att koncessionären tar på sig den verksamhetsrisk som är förenad 

med utnyttjandet av de aktuella tjänsterna och en avsaknad av en sådan risköverföring på 

tjänsteleverantören tyder på att transanktionen är ett tjänstekontrakt och inte en tjänstekon-

cession.” 
99

  

Domstolen konstaterade sedan att omständigheterna i det aktuella målet var såda-

na att den nationella lagstiftningen garanterade leverantören full ersättning i sam-

band med förluster vid utnyttjandet av tjänsten. Därtill föreskrevs att leverantören 

inte skulle förpliktigas att bära en betydande del av den risk som var förenad med 

utnyttjandet av tjänsten.  Mot bakgrund av dessa omständigheter menade domsto-

len att kontraktet inte var att anse som en tjänstekoncession.
100

 Den fortsatte emel-

lertid med att konstatera att svaranden i det aktuella målet anfört att vissa andra 

omständigheter ökade risken så mycket att kontraktet ändock måste anses vara en 

tjänstekoncession. Till exempel led leverantören risk för minskade statliga anslag 

för att täcka eventuella förluster, avsaknaden av skydd för förluster förbundna 

med bland annat ändrade rutter och sträckningar, men även osäkerhet vad gällde 

kundernas efterfrågan. Enligt domstolen var detta skäl som talade för att avtalet 

skulle kunna anses utgöra en tjänstekoncession.
101

  

EU-domstolen konstaterade att den var begränsad till att tolka gemenskapsrätten i 

så måtto att den nationella domstolen självständigt skulle kunna avgöra saken. 

Härvid överlät EU-domstolen till den nationella domstolen att besluta om huruvi-

da de faktiska förhållandena var sådana att kontraktet skulle kvalificeras som en 

tjänstekoncession. Den avslutade med att konstatera att transanktionen skulle be-

dömas som ett tjänstekontrakt, givet att den nationella domstolen fann att de of-

fentligrättsliga reglerna och avtalsklausulerna som reglerade tillhandahållandet av 

tjänsten innebar att leverantören inte övertagit en betydande del av den risk som 

den upphandlande myndigheten tidigare burit.
102

  

 

3.5.3 Det allmänna intresset, ett offentligt ansvarsområde, och 

  exklusiva rättigheter  

Utifrån vad som har uttalats i kommissonens tolkningsmeddelande om koncessio-

ner bör tjänstekoncessioner generellt sett användas vid verksamheter som till sin 
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natur och sitt syfte samt regelverk, är förenade med det allmännas ansvarsområ-

den. Av tolkningsmeddelandet framgår även att tjänstekoncessioner vanligen an-

vänds vid verksamheter som är förenade med vissa exklusiva rättigheter.
103

 I flera 

sammanhang har även framförts att verksamheten måste vara av allmänintresse 

för att kontraktet skall kunna klassificeras som en tjänstekoncession. I mål C-

360/96, BFI Holding anförde till exempel generaladvokaten La Pergolas följande:  

”För att det enligt gemenskapsrätten skall vara fråga om en koncession på tjänster krävs 

[…] att den ifrågavarande tjänsten är av allmänt intresse så att tillhandahållandet av denna 

institutionellt ankommer på en offentlig myndighet.”
104

  

Generaladvokaten La Pergola ansåg emellertid att det ej var möjligt att exemplifi-

era vilka verksamheter som ryms inom ramen för vad som är av allmänt intresse. 

Densamme förordade därför att bedömning bör ske med hänsyn till de särskilda 

omständigheterna. En sådan bedömning ansågs bäst kunna ske i den nationella 

domstolen, från fall till fall. 
105

 I Mål C-324/98, Telaustria diskuterade dock gene-

raladvokaten Fennelly begreppet allmänt intresse enligt följande:  

”Jag är inte övertygad om att begreppet tjänst till allmänheten, utom i dess mest omfattande 

betydelse, skall tolkas så att det krävs att den är av `allmänintresse´. Tvärtom förefaller det 

mig som om det innebär att den som normalt sett gynnar en `koncession avseende offentli-

ga tjänster´ är allmänheten eller en särskild kategori av denna.[…] Med andra ord bör det 

inte finnas något hinder i kvalitativt hänseende för myndigheter att meddela koncession av-

seende vissa typer av tjänster, även om det är sannolikt att det finns ett allmänintresse i de 

flesta av de tjänster som blir föremål för sådan koncession.” 
106

  

Därtill konstaterade densamma att det är ovidkommande huruvida den som tillde-

lat koncessionen normalt har ensamrätt på att tillhandahålla tjänsten i fråga, lika-

ledes är det ovidkommande huruvida det övergripande ansvaret att uppgiftens 

verkställande ankommer på den koncessionsgivande myndigheten eller ej. Gene-

raladvokaten konstaterade slutligen att rättstillämpningen skulle bli oenhetlig om 

endast verksamheter av allmänintresse tilläts bli föremål för koncessioner, efter-

som innebörden av allmänintresset kan skilja sig från land till land.
107

 

Även EU-domstolen har behandlat frågan om i vad mån verksamheten måste vara 

av allmänintresse för att ett kontrakt skall kunna klassificeras som en tjänstekon-

cession. I det redan nämnda rättsfallet C-382/05, Kommisionen mot Italien, hade 

EU-domstolen att avgöra om ett avtal som den italienska staten slutit med en pri-

vat aktör avseende hanteringen av hushållsavfall, var att anse som ett tjänstekon-

trakt eller en tjänstekoncession. Som skäl för talan om att kontraktet var att anse 

som en tjänstekoncession yrkade den italienska regeringen att kontraktet var av 

allmänintresse.
108

 Domstolen fann emellertid att denna omständighet saknade be-

                                                 

103 
Se Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten (EUT C 121/2 SV 

19.4.2000), Avsnitt 2.2 , 8st. 
104

 Förslag till avgörande av generaladvokat La Pergola i mål, C-360/96 BFI Holding, p. 26.  
105

 Förslag till avgörande av generaladvokat La Pergola i mål, C-360/96 BFI Holding. 
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 Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly i mål C-324/98, Telaustria, p.35. 
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 Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly i mål C-324/98, Telaustria, p. 36.  
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 Mål C-382/05, Kommissionen mot Italien, p. 23.  
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tydelse för bedömningen eftersom sådana omständigheter även kunde anses före-

ligga vid ett tjänstekontrakt.
109

   

 

3.5.4 Begreppet tjänstekoncession och dess avgränsning mot 

 begreppet byggkoncession 

I vissa fall förekommer så kallade blandade kontrakt, vilket innebär att kontraktet 

omfattar verksamheter som inte endast är relaterade till tillhandahållandet av en 

tjänst utan även varor eller entreprenadarbeten. Som nämnts tidigare finns två 

typer av koncessioner, dels byggkoncessioner dels tjänstekoncessioner. Medan 

den förstnämnda typen av koncessioner till viss del regleras i det klassiska direk-

tivet har den sistnämnda undantagits dessa bestämmelser.
110

  

Vid tilldelningen av en byggkoncession måste myndigheten således utöver de EU-

rättsliga principerna beakta artiklarna 56-65 i direktiv 2004/18/EG. Dessa artiklar 

uppställer bl.a. bestämmelser om att stundande tilldelningar av koncessionskon-

trakt skall offentligöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning/TED. Där-

till förpliktigas upphandlande myndigheter att lämna leverantörerna en minsta 

tidsfrist om 50 dagar att lämna anbud på aktuella byggkoncessioner. Att skilja på 

om ett kontrakt är att betrakta som en tjänstekoncession eller byggkoncession är 

således viktigt, med anledning av att olika regler gäller för respektive kontrakts-

form. Av artikel 1.3 i det klassiska direktivet följer, vilket ovan nämnts att en 

byggkoncession är ”[…] ett kontrakt av samma typ som ett offentligt byggentre-

prenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för arbetet endast utgörs av 

rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning.” 

Av ”Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner” framgår att ett kon-

trakt skall bedömas mot bakgrund av vilken verksamhet som är huvudsyftet med 

kontraktet. Om kontraktet företrädesvis gäller utförandet av ett bygg- eller an-

läggningsarbete skall kontraktet betraktas som en byggkoncession. Omvänt gäller 

att kontraktet betraktas som en tjänstekoncession om verksamheten uteslutande 

gäller driften av en befintlig anläggning, eller då bygg- eller anläggningsarbetet 

endast är av underordnad betydelse till någon annan tjänst som skall tillhandahål-

las. 
111
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 Mål C-382/05, Kommissionen mot Italien, p.42-43. 
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Se artikel 56 direktiv 2004/18/EG. Direktivet är endast tillämpligt på byggkoncessioner som 
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 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten (EUT C 121/2 SV 

19.4.2000), avsnitt, 2.3. st. 3. Se även Mål C-196/08, Acoset SpA, p. 45. För en liknande argumen-

tation. 
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4  Den rättsliga regleringen av               

tjänstekoncessioner 

4.1  Allmänt om den rättsliga regleringen 

Som tidigare nämnts faller tjänstekoncessioner utanför tillämpningsområdet för 

såväl den svenska upphandlingslagstiftningen som EU-direktiven om offentlig-

upphandlig. I artikel 17 i det klassiska direktivet anges att direktivet inte skall 

tillämpas på tjänstekoncessioner.
112

Detta innebär emellertid inte att myndigheter 

kan förfara fritt, såsom de behagar under tilldelningsprocessen. Sedan årsskiftet 

1994/95 är Sverige medlem i den Europeiska unionen, detta innebär att svenska 

myndigheter och domstolar är förpliktigade att följa EU:s fulla regelregim.
113

  

Unionens samlade regelverk indelas i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten 

uppställer vissa regler som begränsar upphandlande myndigheters handlingsut-

rymme oberoende av om upphandlingen ifråga omfattas av upphandlingsdirekti-

ven eller ej. Framförallt är EUF-fördragets materiella innehåll av vikt utifrån ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv. Detta fördrag innehåller nämligen de mer preci-

serade bestämmelserna om de grundläggande friheterna. Det vill säga de artiklar 

som behandlar den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital samt 

etableringsfriheten.
114

  

Bestämmelserna i de grundläggande fördragen är som regel tillämpliga vid tilldel-

ningen av tjänstekoncessioner.
115

 De viktigaste bestämmelserna inom EUF-

fördraget i relation till tjänstekoncessioner är: artikel 18 FEUF(f.d. artikel 12 EG) 

om förbudet mot diskriminering pågrund av nationalitet, artikel 56 FEUF (f.d. 

artikel 59 EG) om friheten att tillhandahålla tjänster, och artikel 49 FEUF (f.d. 

artikel 52 EG) om den fria etableringsrätten.
116

 Det är från dessa artiklar som EU- 

domstolen har härlett och utvecklat ett antal grundläggande rättsprinciper som 

reglerar hur myndigheter skall förfara vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. De 

principer som framförallt har ansetts som viktiga i relation till tjänstekoncessioner 

är: likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering på grund av na-

tionalitet, proportionalitetsprincipen, principen om transparens och principen om 

ömsesidigt erkännande. I sammanhanget finns anledning att påpeka att det är 

ovidkommande om den nationella lagstiftningen ger uttryck för dessa principer 

eller ej. Principerna betraktas som primärrätt och behöver inte implementeras i 

                                                 

112
 Detta innebär emellertid ej att förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, såsom det 

kommer till uttryck i artikel 3 direktiv 2008/18 påverkas. Denna artikel innebär att myndigheten 

skall vidta åtgärder, för att tillse att leverantörer som beviljas vissa exklusiva rättigheter skall iaktta 

principen om icke-diskriminering när den i sin tur tilldelar varukontrakt till tredjeman. 
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 Bernitz m.fl., 2011, s.1.   
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 Se Falk 2011 s. 19. Upphandlingsdirektiven är sekundärrätt vars syfte utifrån ett EU perspektiv 

är att säkra de fyra grundläggande friheter. 
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 Notera att äldre domar hänvisar till EG fördragets artikelnummer.  
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get(f.d. artiklarna 30, 45 och 46 EG). 
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nationell lagstiftning, utan blir en del av medlemsstaternas rättsordning i och med 

medlemskapet i unionen. 
117

  

 

4.2 Grundläggande principer 

I följande avsnitt beskrivs vad de EU-rättsliga principerna har för innebörd på ett 

övergripande plan i relation till tjänstekoncessioner. I kapitel 5 följer sedan en mer 

ingående beskrivning av vilka skyldigheter som följer av principerna under till-

delningsprocessens olika faser. 

 

4.2.1  Principen om icke-diskriminering pågrund av nationalitet 

En av de viktigaste principerna som följer av EUF-fördraget är principen om icke-

diskriminering på grund av nationalitet. Denna princip relateras ofta främst till 

artikel 18 i EUF-fördraget vari det stadgas att varje form av diskriminering som 

sker på grund av nationalitet är förbjuden inom fördragets tillämpningsområde. 

EU-domstolens praxis vittnar i korthet om att principen förbjuder myndigheter 

förfara på ett sätt som innebär att nationella leverantörer får fördelar framför ut-

ländska leverantörer.
118

 

 

4.2.2 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer skall behandlas lika och oli-

ka situationer olika, såtillvida det inte finns objektiva skäl som talar för motsat-

sen.
119

 Likabehandlingsprincipen förbjuder inte endast öppen diskriminering på 

grund av nationalitet, utan även indirekt eller dold diskriminering som genom 

tillämpning av särskiljande kriterier leder till samma resultat. Det sagda innebär 

t.ex. att myndigheter inte får ställa krav som endast kan bemötas av leverantörer 

med ett visst medborgarskap. Inte heller har myndigheter rätt att uppställa sådana 

krav, som innebär att företaget måste ha en viss nationell etableringsort eller verk-

samhetsort.
120

 Kommissionen hävdar i sitt tolkningsmeddelande om koncessioner, 

att den mer kända diskrimineringsprincipen endast är en specifik manifestation, av 

den bredare likabehandlingsprincipen, som förbjuder varje form av diskrimine-

ring. För sin sak anför kommissionen att EU-domstolen uttolkat likabehandlings-

principen ur artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget (f.d. artikel 43 och 49 EG). I 

artikel 49 stadgas om den fria etableringsrätten, och artikel 56 berör friheten att 

tillhandahålla tjänster i annat medlemsland. Slutsatserna som kommissionen 

kommer fram till med utgångspunkt i domstolens praxis är mycket långtgående, 

även åtgärder som överhuvudtaget inte kan relateras till diskriminering på grund 
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den. 
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av nationalitet kan vara förbjudna. I tolkningsmeddelandet konstaterar kommis-

sionen att såväl principen om likabehandling som principen om insyn måste iakt-

tas under tilldelningsprocessens samtliga faser. Alla leverantörer skall ha samma 

förutsättningar att tilldelas koncessionen då de utformar sin ansökan. Kommissio-

nen anför att den är av åsikten att domstolens praxis vittnar om att myndigheter är 

förpliktigade att vidta varje tänkbar åtgärd för att tillförsäkra utövandet av en eko-

nomisk aktivitet. En myndighet måste således konkurrensutsätta tilldelningen av 

ett koncessionskontrakt, och valet av leverantör får endast ske på objektiva grun-

der. Därtill måste tilldelningen ske i enlighet med de regler som fastställts och 

kommunicerats till berörda leverantörer. Den jurisprudens som kommissionen 

åberopar som grund för denna slutsats, är framförallt EU-domstolens avgörande i 

mål C-243/89, ”Stora Bält” och mål C-87/94, Bus Walloons. 
121

  

I det senare rättsfallet fann EU-domstolen att myndigheter måste garantera samtli-

ga leverantörer ett minimum av insyn när de tilldelar ett enskilt rättssubjekt ett 

kontrakt. Alla potentiella leverantörer skall dessutom ha likadana förutsättningar 

att lämna anbud. Detta innebär bland annat att myndigheten måste offentliggöra 

en tidsfrist inom vilken intresserade leverantörer skall inkomma med relevanta 

anbudshandlingar. Dessutom skall samtliga leverantörer behandlas lika varför en 

enskild leverantör inte kan tillåtas att införa ändringar i förhållande till dennes 

ursprungliga anbud.
122

 .  

Även i Mål C-243/89, Stora Bält fann domstolen att offentliga myndigheter är 

förpliktigade att tillförsäkra likabehandling av samtliga leverantörer. EU-

domstolen anförde bland annat att myndigheter är skyldiga att tillse att samtliga 

leverantörer uppfyller de kvalifikationskrav som angivits i förfrågningsunderlaget, 

för att garantera att deras val av leverantör är opartiskt. 
123

 Vid tiden för det aktu-

ella målet fanns inte de grundläggande principerna nedtecknande i upphandlings-

direktiven såsom de är idag. Domstolen konstaterade emellertid att: 

”[Ä]ven om direktivet inte uttryckligen nämner principen om likabehandling av anbudsgi-

varna, kvarstår likväl att skyldigheten att respektera denna princip är central i direktivet, 

som enligt det nionde beaktandet i ingressen bland annat syftar till att utveckla en effektiv 

konkurrens inom området för offentliga upphandlingskontrakt […]”
124

  

I sammanhanget finns anledning att notera att ”Kommissionens tolkningsmedde-

lande om koncessioner” mötte stark kritik inom den jurisdiska doktrinen. Flera 

författare tolkade nämligen domstolens argumentation som att likabehandlings-

principen härletts från upphandlingsdirektiven, inte från EUF-fördraget
125

 vilket 

tycks vara fallet enligt kommissionens tolkningsmeddelande.
126

 EU-domstolens 
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senare tids praxis förefaller emellertid stödja kommissionens slutsats om att lika-

behandlingsprincipen är tillämpbar redan för kontrakt som inte omfattas av direk-

tiven. Mer om vilka rättsliga ramar som principen uppställer under tilldelnings-

processen av en koncession utvecklas i kapitel 5 nedan. 

 

4.2.3 Principen om transparens 

Principen om öppenhet och transparens brukar betraktas som ett utflöde av princi-

pen om icke-diskriminering på grund av nationalitet. EU-domstolen har slagit fast 

att principen skall följas även av kontrakterande myndigheter vid tilldelningar av 

sådana kontrakt som faller utanför upphandlingsdirektivets tillämpningsområde. I 

relation till koncessioner har principen bl.a. sagts innebära att myndigheter skall 

tillse att deras förfarande kringgärdas av sådan öppenhet och insyn att tilldel-

ningsprocesserna präglas av konkurrens och att det är möjligt att fastställa att de 

agerar opartiskt. 
127

 Mer precist vilka skyldigheter som följer av principen är 

emellertid omtvistat, vilket visas i kapitel 5 och 6 nedan.  

.  

4.2.4 Principen om ömsesidigt erkännande 

När en myndighet skall tilldela en tjänstekoncession ställer myndigheten ofta krav 

på att leverantören skall kunna styrka, sin tekniska förmåga, finansiella ställning 

och kompetens via olika typer av intyg. Den princip som framförallt uppställer de 

rättsliga ramarna för myndigheten när den efterfrågar sådana handlingar är princi-

pen om ömsesidigt erkännande. Denna princip har utvecklats som en del av EU-

domstolens praxis som berör den fria rörligheten för varor tjänster och personer. 

Principen om ömsedigt erkännande innebär att en myndighet måste godkänna 

intyg, certifikat, kvalifikationer, betyg o.s.v. som utfärdats av behöriga myndighe-

ter i ett annat medlemsland. 
128

 

 

4.2.5 Proportionalitetsprincipen 

En annan princip som är viktig i sammanhanget, är den såkallade proportionali-

tetsprincipen. Åtminstone två begränsningar följer av proportionalitetsprincipen. 

För det första måste alla åtgärder som vidtas av medlemsstaterna vara ändamåls-

enliga för att uppnå de mål som eftersträvas. Vilket innebär att det måste finnas ett 

rimligt samband mellan vidtagna åtgärder och det eftersträvade målet. Vidare 

måste åtgärden vara nödändig ur målsynpunkt. En åtgärd får således inte vara mer 

långtgående än vad ändamålet kräver.  Om det finns möjlighet att välja mellan fler 

åtgärder vilka på liknande sätt är ämnade att uppnå samma mål, skall den minst 

ingripande åtgärden väljas. Proportionalitetsprincipen är liksom likabehandlings-

principen en generell princip. Inom ramen för det ämne som behandlas i denna 

framställning har principen innebörden att myndigheten inte får vidta åtgärder 
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som skapar för stora störningar på den ekonomiska marknaden. Vid tilldelningen 

av en tjänstekoncession blir principen framförallt aktuell när myndigheten skall 

utforma de kvalifikationskrav som skall ställas på leverantören och när konces-

sionskontraktets löptid skall fastställas. Kraven får inte vara orimligt höga eller 

ovidkommande för att tjänsten skall utföras på bästa sätt, och kontraktstiden får 

inte vara överdrivet lång.
129

  

4.3 Principernas tillämpningsområde 

I det klassiska direktivet stadgas uttryckligen att myndigheter förpliktigas att följa 

de EU -rättsliga principerna vid all offentlig upphandling som omfattas av direkti-

vet. Såväl likabehandlingsprincipen, som principen om transparens, har används 

av domstolen, dels som hjälpmedel för att tolka vilka skyldigheter som följer av 

upphandlingsdirektiven, dels för att ålägga myndigheter ytterligare obligationer 

utöver direktiven. 
130

 Som tidigare nämnts, undantas tjänstekoncessioner emeller-

tid bestämmelserna i det klassiska direktivet. Vid tilldelningen av en tjänstekon-

cession grundas således myndighetens obligation att följa de grundläggande prin-

ciperna på EUF- fördragets artiklar samt EU-domstolens rättspraxis. Flera rättsfall 

vittnar om att EU-domstolen är av åsikten att de generella artiklarna i EUF- för-

draget samt de grundläggande principerna som domstolen utvecklat, är tillämpliga 

på individuella kontrakt. I det följande behandlas mer ingående de gemenskaps-

rättsliga principernas tillämpningsområde.  

 

4.3.1  Principerna och det gränsöverskridande intresset som en 

rättslig förutsättning för deras tillämplighet 

Av mål C-274/09,Privater Rettungsdienst framgår att de EU-rättsliga principerna 

endast är tillämpliga i den mån kontraktet bedöms ha ett gränsöverskridande in-

tresse. I enlighet med domstolens argumentation i det aktuella rättsfallet ankom-

mer det på den nationella domstolen att fastställa i vad mån ett sådant intresse 

föreligger, beträffande avtal om tjänstekoncessioner. Detta innebär att ett brott 

mot principerna endast kan föreligga givet att avtalet i fråga bedöms vara av in-

tresse för leverantörer i andra EU-länder.
131

 I rättsfallet C-91/08 Wall AG argu-

menterade domstolen för att redan en misstanke om att kontraktet kan vara av 

intresse för leverantörer från andra medlemsländer kan vara tillräckligt för att 

principerna om icke-diskriminering och transparens skall aktualiseras. EU-

domstolen har endast givit begränsad vägledning, beträffande hur bedömningen 

av om ett kontrakt är av gränsöverskridande, skall genomföras. I rättsfallet C-

231/03 Coname argumenterade EU-domstolen för att omständigheten att konces-

sionen är av mycket liten betydelse i ekonomiskt avseende, kan tala för att kon-

traktet inte är av intresse för leverantörer i ett annat medlemsland.
132

 Vidare kon-

staterar domstolen att effekten på de berörda grundläggande friheterna måste be-

traktas som alltför slumpartade och indirekta vid sådana mindre kontrakt, för att 
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det skall vara möjligt att fastställa om någon skyldighet som följer av friheterna 

åsidosatts.
133

 

Kommissionen har tolkat EU-domstolens rättspraxis och framförallt domstolens 

argumentation i målet C-231/03 Coname som att principerna endast är 

”[…]tillämpliga på kontrakt som i tillräcklig utsträckning sammanhänger med den 

inre marknadens funktion.”
134

 När ett kontrakt är av ringa ekonomiskt betydelse 

finns således enligt kommissionen inte stöd i domstolens praxis för att de grund-

läggande principerna skall tillämpas. Enligt kommissionen är det den enskilda 

myndighetens ansvar att fastställa om kontraktet i fråga kan vara av intresse för 

leverantörer i andra medlemsländer. Kommissionen rekommenderar att varje kon-

trakt underkastas en bedömning i sak och att gränsdragningen sker mot bakgrund 

av kontraktets syfte, föremål, och utformning. Vidare kan bedömningen enligt 

kommissionen genomföras, med beaktande av vilka förhållanden som föreligger 

för varje specifikt kontrakt beträffande marknadens storlek och struktur, handels-

praxis o.s.v. Slutligen anför kommissionen att även platsen på vilken verksamhe-

ten skall bedrivas kan vara en rimlig aspekt att iaktta vid bedömningen.
135

 Även 

EU-domstolen har funnit att platsen i fråga kan påverka bedömningen. Ett kon-

trakt, om att tillhandhålla en tjänst kan nämligen väntas attrahera fler utländska 

intressenter givet att platsen där verksamheten skall bedrivas är nära en nationell 

gräns som går genom ett tätbebyggt område.
136

  

 

4.3.2 Skyldigheten att iaktta de allmänna EU-rättsliga principerna 

Medlemsstaternas skyldighet att iaktta de EU-rättsliga principerna följer ytterst av 

artikel 4.3 FEU, vari stadgas att: 

”Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera och bi-

stå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. Medlemsstaterna ska vidta 

alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter 

fullgörs som följer av fördragen eller av unionens institutioners akter. Medlemsstaterna ska 

hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan även-

tyra fullgörandet av unionens mål.”  

Av EU-domstolens praxis framgår att begreppet stat inte endast inbegriper det 

centrala stadsorganet. Begreppet skall tolkas vidgående och omfattar dels lagstif-

tande, verkställande och dömande organ, dels lokala och regionala myndigheter, 

liksom offentliga företag vilka betraktas som utflöden från staten i denna vidare 

bemärkelse.
137

Privata företag som inte lyder under statens kontroll underkastas 

således inte de skyldigheter som följer av EUF-fördraget och de EU-rättsliga prin-

ciperna. 
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5 Processen vid tilldelningar av 

 tjänstekoncessioner 
 

5.1  Inledning 

I det följande redogörs för vilka processuella krav som de EU-rättsliga principerna 

uppställer beträffande hur myndigheter skall förfara vid tilldelningar av tjänste-

koncessioner. Som tidigare beskrivits i denna uppsats har den samtida rättsliga 

regleringen avseende tjänstekoncessioner kritiserats på grund av den inte förmår 

att på ett adekvat sätt tillgodose grundläggande förutsättningar för att uppnå rätts-

säkerhet eller ekonomisk effektivitet. Ekonomisk effektivitet förutsätter att tilldel-

ningsprocessen präglas av transparens, konkurrens och att myndigheten agerar 

opartiskt vid tilldelningen av tjänstekoncessioner. Därför är det särskilt relevant 

att undersöka vilka regler som finns för att främja dessa aspekter. Kapitlet nedan 

kommer i all väsentlighet att beskriva de regler som följer av de grundläggande 

principerna i den ordning som de blir tillämpliga under tilldelningsprocessen.  

 

5.1.1  Offentliggörande enligt EU-domstolens praxis och general-

advokatens förslag till avgörande 

EU-domstolens praxis vittnar om att myndigheter måste iaktta principen om 

transparens när dessa tilldelar tjänstekoncessioner. Ett särkilt viktigt rättsfall som 

berör i vilken mån en myndighet måste offentligöra stundande tilldelningar av 

koncessioner är mål C-324/98, Telaustria. I detta rättsfall konstaterade domstolen 

för första gången, att upphandlande myndigheter är förpliktigade att iaktta princi-

pen om transparens oberoende om de tilldelar ett offentligt tjänstekontrakt eller en 

tjänstekoncession. Rättstvisten i målet Telaustria berörde den upphandlande enhe-

ten Telekom Austrias beslut om att tilldela företaget Herold Business Data AG 

(Herold) en tjänstekoncession. Avtalet omfattade bl.a. tillverkning och utgivning 

av tryckta och elektroniska telefonkataloger. Den upphandlande enheten Telekom 

Austria hade uppmanat intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseen-

de koncessionen i en österrikisk tidning. Två företag som inte tilldelats kontraktet 

vände sig till nationell domstol och hävdade att upphandlingsförfarandet borde 

genomförts i enlighet med de regler som föreskrevs i något av de då gällande 

upphandlingsdirektiven. Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande 

beträffande denna tolkningsfråga.
138

 

EU-domstolen inledde med att konstatera att kontraktet föll utanför tillämpnings-

området för gemenskapsrättens upphandlingslagstiftning, eftersom kontraktet i 

fråga var att betrakta som en tjänstekoncession. Domstolen uttalade att upphand-

lande myndigheter som ingår avtal om tjänstekoncessioner är förpliktigade att 

iaktta ”[…] fördragets grundläggande regler i allmänhet och principen om förbud 

mot diskriminering på grund av nationalitet i synnerhet[…]” trots att koncessioner 
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undantagits direktivens tillämpningsområde.
139

 Domstolen konstaterade sedan att 

icke- diskrimineringsprincipen innebär att: 

”[D]et finns en skyldighet att lämna insyn, så att den upphandlande myndigheten kan för-

säkra sig om att principen iakttas. Denna skyldighet att lämna insyn som åvilar varje upp-

handlande myndighet syftar till att garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandling-

en kringgärdas av sådan offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att 

det går att kontrollera om upphandlingsförfarandena är opartiska.”
140

  

Som senare skall visas i analysen finns orsak att jämföra hur domstolens argumen-

tation refererades i den engelska språkversionen av domen. Där återges domsto-

lens resonemang enligt följande:  

“That obligation of transparency which is imposed on the contracting authority consists in 

ensuring, for the benefit of any potential tenderer, a degree of advertising sufficient to ena-

ble the services market to be opened up to competition and the impartiality of procurement 

procedures to be reviewed.”
141

 

Citaten ovan indikerar att myndigheter är skyldiga att tillse att deras förfarande 

präglas av transparens, även när kontrakt undantagits upphandlingsdirektivens 

tillämpningsområde. Det bör dock påpekas att EU-domstolen konstaterade att det 

ankom på den nationella domstolen att fastställa huruvida denna skyldighet var 

tillgodosedd i det aktuella målet.
142

 Med anledning av detta utvecklade EU-

domstolen inte sitt resonemang om hur myndigheter bör förfara för att säkerställa 

att tilldelningsprocesser kringgärdas av tillräcklig grad av offentlighet.   

I det aktuella målet behandlade emellertid generaladvokaten Fennelly denna sub-

stantiella fråga mer ingående.
143

 Fennelly inledde med att poängtera att hon var av 

åsikten att principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet in-

rymmer ett krav om att tilldelningen av koncessioner sker med ett förfarande som 

åtminstone ”[…] innebär ett minimum av publicitet och insyn.” 
144

 Generaladvo-

katen argumenterade vidare för att kravet på insyn inte skall tolkas som att myn-

digheten i fråga är förpliktigad att tillämpa direktiven om offentlig upphandling 

analogt. Således menade den samme att kravet på publicitet inte med nödvändig-

het innebär att myndigheter skall vara förpliktigade att publicera stundande till-

delningar av tjänstekoncessioner. I enlighet med Fennellys argumentation kan det 

vara tillräckligt att myndigheten meddelat ett antal potentiella leverantörer om 

koncessionen i fråga, givet att samtliga eller merparten av de leverantörer som 

kontaktats inte är av samma nationalitet som myndigheten. 
145

 Insyn syftar enligt 

Fennellys perspektiv till att garantera en grundläggande rättvisa och öppenhet i 

samband med meddelanden om koncessioner. I det aktuella rättsfallet hade myn-

digheten publicerat en anbudsinfordran i en av Österrikes officiella tidskrifter, 

samt i några av de österrikiska dagstidningarna och i vissa ledande internationella 

dagstidningar. Generaladvokaten menade att denna grad av publicitet måste anses 
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som tillräckligt för att kravet om transparens skall betraktas som tillgodosett.
146

 

Trots att domstolen uttryckte sig mycket försiktigt i målet Telaustria, beträffande 

vilka skyldigheter som följer av kraven på insyn och offentliggörande, kom det att 

dröja innan domstolen återigen närmade sig dessa svåra tolkningsfrågor.  

Först fyra år senare i mål C-231/03, Coname upptog domstolen frågan om trans-

parens återigen. 
147

Tvisten avsåg att kommunen Cingia dé Botti ingått ett avtal 

med företaget Pandania Acque Spa avseende administration, distribution, och un-

derhåll av ett metangasnät, utan föregående anbudsinfordran. Företaget Coname 

klandrade tilldelningen i nationell domstol och menade att kontraktet borde tillde-

lats först efter föregående anbudsinfordran. Den nationella domstolens begäran 

om förhandsavgörande löd bl.a. om artiklarna 49 och 56 i EUF- fördraget (då ar-

tiklarna 43 och 49 EG) hindrade direkta tilldelningar av tjänstekoncessioner. EU-

domstolen uttalade att när kontraktet i fråga är av intresse för leverantörer i andra 

medlemsländer skall en direkt tilldelning av en koncession, anses som indirekt 

diskriminering på grund av nationalitet. Domstolen konstaterade sedan att leve-

rantörer från andra medlemsländer inte kan anses ha en reell möjlighet att uttrycka 

sitt intresse för att tilldelas en koncession om förfarandet inte omgärdats av trans-

parens. Härvid anförde domstolen att ett sådant förfarande måste anses vara för-

bjudet enligt artikel 49 (då artikel 43) och 56 i EUF-fördraget (då artikel 49), så-

tillvida att det inte rättfärdigas av objektiva omständigheter.  
148

I sammanhanget 

finns orsak att poängtera att domstolen anförde att myndighetens skyldighet att 

lämna insyn inte ”[…]nödvändigtvis innebär en skyldighet att göra en anbudsin-

fordran.” Däremot ansåg rätten att myndigheten i fråga hade en skyldighet att till-

se att leverantörer i andra medlemsländer kunde få tillgång till sådana uppgifter 

som krävdes för att dessa skulle ha möjlighet att tillkännage sitt intresse för kon-

cessionskontraktet.
149

  

Liksom i det tidigare rättsfallet Telaustria utvecklade inte domstolen vilken typ av 

information som kan anses som relevant eller vilket förfarande som är lämpligt 

när myndigheter skall offentliggöra stundande tilldelningar av koncessionskon-

trakt. Generaladvokaten Stix-Hackl behandlade dock dessa frågor mer ingående. 

Generaladvokaten inledde med att diskutera huruvida fördragets fria rörelseprin-

ciper kan förpliktiga medlemsstaterna positiva obligationer eller ej. 
150

 Genom att 

referera till domstolens tidigare rättspraxis konstaterade generaladvokaten att po-

sitiva skyldigheter sannolikt kan härledas ur de fundamentala friheterna som an-

ges i fördraget.
151

 Som skäl för sin slutsats anförde generaladvokaten bl.a. att 

domstolen funnit att principen om ömsesidigt erkännande skall tolkas som att inte 

bara lagstiftaren har skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att underlätta för den 

fria rörligheten utan att även administrationen och rättsväsendet skall tillämpa ett 

visst förfarande. 
152

 Därefter konstaterade den samme att proportionalitetsprinci-

pen bör föranleda att det måste ske en gradering beträffande hur långtgående 

skyldigheter som kan påföras myndigheter vid tilldelningar av koncessioner. Ge-
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neraladvokatens rekommendation var således att koncessionskontrakt bör katego-

riseras i olika grupper.
153

 Härvid menade advokaten att mindre ingripande obliga-

tioner skulle kunna påföras myndigheten på basis av samma kategorisering som 

återfinns i upphandlingsdirektivet. Generaladvokaten rekommenderade således att 

det bör vara möjligt att undanta en myndighet vissa skyldigheter då det uppskatta-

de kontraktsvärdet för tilldelningen är lågt. Därtill rekommenderade densamme att 

den aktuella verksamhetens komplexitet samt föremålet för tilldelningen bör vä-

gas in vid bedömningen av hur långtgående skyldigheter som skall påföras myn-

digheten. Enligt generaladvokaten skulle avgränsningen mellan olika typer av 

kontrakt exempelvis kunna ske genom att skilja på A respektive B tjänster i likhet 

med upphandlingsdirektivet. 
154

  

Generaladvokaten konstaterade därefter att EU-domstolens tidigare avgörande 

i det nämnda målet Telaustria föranleder frågan om huruvida publicering över-

huvudtaget måste ske. 
155

Generaladvokatens argumentation vittar om att hon är 

av åsikten att en tilldelning bör kunna ske utan föregående publicering om of-

fentlig upphandling, särskilt mot bakgrund av att undantag är möjliga redan för 

kontrakt som omfattas av upphandlingsdirektiven. Enligt densammes rekom-

mendation skall omständigheten att koncessioner undantagits direktivet respek-

teras, varför det bör vara möjligt att undanta myndigheter publiceringsskyldig-

heten även på andra grunder än dem som anges i direktivet. 
156

Därtill vittnar 

den sammes utlåtande om att det bör anses för vittgående att ställa krav på att 

en myndighet skall kontakta samtliga potentiella leverantörer. Generaladvoka-

ten tycks emellertid vara av åsikten myndigheter inte kan tillåtas att missbruka 

den handlingsfrihet som medgivits dem med anledning av att koncessioner 

undantagits direktivet. Följande kan läsas i Stix-Hackls förslag till avgörande: 

”Man bör kunna utgå från en principiell primärrättslig publiceringsskyldighet med möjlig-

heter till flera undantag. I så fall skulle den upphandlande myndigheten eller koncessions-

givaren bli skyldig att i det enskilda fallet motivera varför bestämmelsen om publicering 

inte har iakttagits.” 
157

 

 

5.1.2  Offentliggörande enligt kommissionens tolkningsmeddelanden  

Den Europeiska kommissionen har antagit en mycket bred interpretation av vilka 

skyldigheter som följer av att myndigheter skall säkerställa ett tillfredsställande 

offentliggörande i samband med stundande tilldelningar av tjänstekoncessioner. 

Kommissionen har tolkat domstolens praxis som att det inte är tillräckligt att en 

myndighet kontaktar ett antal potentiella anbudsgivare. Detta gäller enligt kom-

missionen oberoende av om myndigheten i fråga tillser att inte endast inhemska 

leverantörer informeras om kontraktet i fråga. Även omständigheten att myndig-

heten försökt att nå alla potentiella leverantörer bedöms av kommissionen som 

ovidkommande. Vid ett sådant förfarande kan det nämligen enligt kommissionen, 
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inte uteslutas att potentiella leverantörer från andra medlemsländer diskrimine-

ras.
158

  

Av kommissionens tolkningsmeddelande framgår även att en myndighet är skyl-

dig att företa aktiva åtgärder för att informera leverantörerna om stundande till-

delningar av tjänstekoncessioner. Att endast svara på frågor begärda av leverantö-

rer som självständigt fått kännedom om kontraktet i fråga är således inte tillräck-

igt. Därtill måste det enligt kommissionen anses som undermåligt att myndigheten 

endast hänvisar till offentliga rapporter, parlamentariska eller politiska debatter 

eller evenemang, såsom kongresser. Mot bakgrund av det sagda har kommissio-

nen framfört att den är av åsikten att de krav som EU-domstolen fastställt genom 

sin praxis endast kan uppfyllas givet att myndigheten publicerar ett ”[…] tillräck-

ligt lättillgängligt offentliggörande före tilldelningen av kontraktet. Offentliggö-

randet skall publiceras av den upphandlande enheten i syfte att öppna upphand-

lingsförfarandet för konkurrens.” 
159

 

 

5.1.3 Formerna för offentliggörande 

 I sitt tolkningsmeddelande om koncessioner anför kommissionen att insyn 

”[…]tillgodoses genom att en annons eller ett förhandsmeddelande publiceras i 

dags- eller fackpress eller genom att informationen anslås.”
160

 Ytterligare vägled-

ning finns att se i ”Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens 

tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av 

direktiven om offentlig upphandling.” I meddelandet föreskriver kommissionen 

att det ankommer på den upphandlande myndigheten att tillse att lämpliga medier 

används vid offentliggörandet. Av kommissionens meddelande framgår vidare att 

valet av media av bör baseras på kontraktets betydelse för den inre marknaden 

”[…]särskilt med hänsyn till föremålet för upphandlingen och dess värde samt 

bruklig praxis i den berörda sektorn.” 
161

 

När kontraktet kan väntas vara av stort intresse för leverantörer från andra med-

lemsländer krävs enligt kommissionen som regel att offentliggörandet får stor 

spridning. Kommissionen utvecklar även sitt resonemang beträffande potentiella 

publiceringssätt. För det första nämns internet som ett möjligt media. Exempelvis 

kan den upphandlande myndigheten offentligöra den stundande tilldelningen på 

den egna hemsidan eller vid portaler som särskilt utvecklats för att sprida informa-

tion om offentlig upphandling. Därtill kan informationen spridas via e-post. 

Kommissionen rekommenderar även att myndigheten sprider informationen via 
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rikstäckande, regionala och lokala tidningar. Lokalt kan informationen spridas via 

kommunala kungörelser eller på anslagstavlor.  Selektiv lokal spridning kan emel-

lertid enligt kommissionen endast tillåtas givet att kontrakten är av mindre eko-

nomisk betydelse, och då de enda som kan väntas ha ett intresse för tilldelningen i 

fråga är leverantörer i närområdet. Kommissionen noterar vidare att den Europe-

iska unionens officiella tidning/TED kan vara ett intressant media för kontrakt av 

ekonomisk dignitet. En sådan publikation skall dock ej betraktas som obligatorisk 

enligt kommissionen.
162

   

 

5.1.4 Offentliggörandets innehåll och konkurrens 

Av rättsfallet Coname framgår att principerna om likabehandling, transparens och 

icke-diskriminering innebär att en myndighet är skyldig att tillse att potentiella 

leverantörer tillförsäkras uppgifter som gör det möjligt för dessa ”[…]att tillkän-

nage sitt intresse av att tilldelas koncessionen. […]” utan att detta innebär en skyl-

dighet att göra en anbudsinfordran.
163

 Av generaladvokaten Stix-Hackls förslag 

till avgörande i målet Coname framgår att advokaten liksom domstolen var av 

åsikten att informationen måste vara tillräcklig för att potentiella leverantörer skall 

kunna avgöra om de är intresserade av att delta eller ej. Den samme konstaterade 

emellertid att de grundläggande EU-rättsliga principerna på intet sätt kan anses 

statuera att informationen i fråga skall omfatta ett visst minsta innehåll, såsom 

anges i direktivet om offentlig upphandling. Därtill menade advokaten att det an-

kommer på den nationella domstolen att fastställa huruvida myndighetens förfa-

rande varit tillräckligt transparent.
164

  

I det efterföljande rättsfallet C-458/03 Parking Brixen konstaterade domstolen 

emellertid i motsats till vad den sagt i målet Coname, att det inte var förenligt med 

vare sig artiklarna 43 och 49 EG (numera artiklarna 49 och 56 FEUF), eller prin-

ciperna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn att inte alls infodra an-

bud vid tilldelningen av en koncession. Domstolen menade dock att: 

”Det ankommer på den koncessionsgivande offentliga myndigheten att under kontroll av 

behöriga domstolar bedöma huruvida villkoren avseende anbudsinfordran överensstämmer 

med den speciella karaktären på den ifrågavarande koncessionen avseende allmännyttiga 

tjänster.”
165

  

Rätten konstaterade vidare att: 

”[M]edlemsstaterna inte skall behålla nationella bestämmelser i kraft enligt vilka konces-

sioner kan tilldelas utan anbudsinfordran, eftersom en sådan tilldelning strider mot artiklar-

na 43 EG eller 49 EG eller principerna om likabehandling, icke-diskriminering och in-

syn.”
166
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Som senare skall visas finns anledning att uppmärksamma den engelska versionen 

av domen. Där refereras domstolens argumentation enligt följande: 

 “[A] complete lack of any call for competition in the case of the award of a public service 

concession such as that at issue in the main proceedings does not comply with the require-

ments of Articles 43 EC and 49 EC any more than with the principles of equal treatment, 

non-discrimination and transparency.” 
167

 

Den tydligaste direktionen beträffande vilken informationen som bör delges leve-

rantörerna finns dock att se i ”Kommissionens tolkningsmeddelande om gemen-

skapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, 

omfattas av direktiven om offentlig upphandling.” Där refererar kommissionen till 

domstolens uttalande i rättsfallet C-324/98 Coname, varvid den konstaterar att 

domstolen genom sin praxis fastslagit kravet på insyn inte nödvändigtvis innebär 

att myndigheten måste sända ut en formell anbudsinbjudan. Kommissionen kon-

staterar därefter att den är av åsikten att kan vara tillräckligt att annonseringen 

omfattar: en kort redogörelse av kontraktets verksamhetsföremål, vilka aspekter 

myndigheten har för avsikt att fästa vikt vid då den skall göra sitt val, samt upp-

gifter om vart leverantören skall vända sig för att tillkännage sitt intresse för till-

delningen i fråga. Enligt kommissionen kan myndigheten vid behov komplettera 

nämnda information genom att tillgängligöra ytterligare information via nätet eller 

genom att tillsända leverantören ytterligare handlingar vid visat intresse för till-

delningen. 
168

  

 

5.2 Tilldelningsbeslut baserade på opartiska och

 kommersiella grunder  

I ”Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner” konstaterar kommis-

sionen att likabehandlingsprincipen skall tolkas som att det står myndigheter fritt 

att bestämma vilket förfarande som skall tillämpas vid tilldelningar av koncessio-

ner”[…] bland annat med hänsyn till särdragen i den berörda sektorn, och att fast-

ställa de krav anbudsgivarna skall uppfylla under förfarandets gång.”
169

 Kommis-

sionen konstaterar emellertid att principen innebär att valet av koncessionär måste 

ske på objektiva grunder och utifrån det förfarande och de regler som uppställts 

från början. Även om inte några sådana regler fastsällts måste beslutet baseras på 

objektiva skäl. Samtliga anbud som myndigheten behandlar under tilldelningsfa-

sen måste vara i linje med de kravspecifikationer som myndigheten uppställt. An-

bud som inte motsvarar den kravspecifikation som uppställts, måste avvisas och 

om alternativa lösningar kan godtas måste detta aviseras på förhand. 
170
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I mål C-296/08, Acoset SpA behandlade EU-domstolen likabehandlingsprincipens 

innebörd när myndigheter tilldelar tjänstekoncessioner. Bakgrunden till tvisten var 

att en lokal myndighet i den regionala provinsen Ragusta beslutat att den lokala 

vattenförsörjningen skulle tillgodoses genom bildandet av ett bolag vari det skulle 

ingå både privata och offentliga delägare. Genom att myndigheten infordrade an-

bud utsågs en näringsidkare som dels fick rätten att vara delägare i bolaget dels 

fick rätten att ansvara för vattenförsörjningen i området, och därtill angränsande 

arbeten. En av de leverantörer som ansökt om att tilldelas koncessionen, men som 

inte lämnat ett vinnande anbud anförde i nationell domstol att koncessionen borde 

tilldelats i ett tvåstegsförfarande. Enligt den klagande skulle således myndigheten 

först tillämpat ett anbudsförfarande för att utse den näringsidkare som tilldelades 

rätten att bli delägare i bolaget. Därnäst skulle myndigheten genomfört en andra 

anbudsinfordran för att utse en leverantör som skulle ansvara för visst tilläggsar-

bete som skulle utföras i samband med tillhandahållandet av vattenförsörjning-

en.
171

 

 I det aktuella målet inledde EU-domstolen med att konstatera, att kontraktet i 

fråga var att klassificera som en tjänstekoncession. Domstolen anförde sedan, att 

myndigheter är förpliktigade objekt som måste iaktta fördragets grundläggande 

bestämmelser trots att avtal om tjänstekoncessioner uttryckligen undantagits upp-

handlingsdirektiven. Domstolen argumenterade vidare för att i synnerhet bestäm-

melserna i artiklarna 56 och 49 i EUF- fördraget (då artikel 43 och 49 EG) skulle 

vara tillämpliga vid bedömningen av tjänstekoncessioner. 
172

Därtill konstaterade 

domstolen att:  

”Förutom principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet skall principen 

om likabehandling mellan anbudsgivare tillämpas på koncessioner avseende offentliga nyt-

tigheter även då det inte skett någon diskriminering på grund av nationalitet”
173

   

Domstolen konstaterade sedan att lämpliga kriterier bör användas för att utse en 

koncessionär. Detta krävde bevis om att myndighetens val av koncessionär inte 

endast baserats på leverantörens förmåga att bli delägare i bolaget. Följande kan 

läsas i domen:  

”I den mån som kriterierna för valet av den privata delägaren inte endast avser tillfört kapi-

tal utan även avser delägarens tekniska kapacitet och innehållet i dennes anbud avseende de 

specifika prestationer som ska utföras, och delägaren anförtros den operativa verksamheten 

avseende den aktuella tjänsten och således administrationen av denna, kan valet av konces-

sionshavare anses följa indirekt av valet av den nämnda delägaren, vilket har skett med 

iakttagande av gemenskapsrättens principer.”
174

  

5.3 Ändring av avtal i relation till tilldelningsvillkor 

Rättsfallet C- 91/08, Wall AG är ett ytterligare belysande exempel på att likabe-

handlingsprincipen ålägger myndigheter förpliktelser vid tilldelningar av tjänste-

koncessioner. Bakgrunden till det mål som nu skall refereras var att Staden Frank-

furt tilldelat företaget FES ett tjänstekoncessionskontrakt för drift och underhåll 

av stadens 11 toalettanläggningar, under en tidsperiod av 16 år. Kontraktet inne-

                                                 

171
 Mål C-196/08, Acoset SpA, p 25-26. 

172
 Mål C-196/08, Acoset SpA, p. 45-47. 

173
 Mål C-196/08, Acoset SpA, p. 48. 

174
 Mål C-196/08, Acoset SpA. p. 60. 



Kap. 5 Processen vid tilldelningen av tjänstekoncessioner  

 

 

48 

 

fattade även visst konstruktionsarbete, då två av de elva WC anläggningarna skul-

le byggas. Staden Frankfurt hade, utannonserat den stundande tilldelningen i en 

tidning. En tid där efter uppmanades intresserade leverantörer att inge anbud, till 

anbudsinfordran bifogades ett förslag på ett koncessionskontrakt vari det före-

skrevs att eventuella underleverantörer endast fick bytas ut efter godkännande av 

staden. Av handlingarna i målet framgick att företaget FES hade betonat de för-

tjänster som dens underleverantör Wall skulle kunna tillföra i arbetet med att re-

staurera och förnya stadens WC-anläggningar.
175

 

Utöver faktumet att underleverantören Wall sades kunna skapa stora mervärden, 

för det fall att FES tilldelades kontraktet, skall även nämnas att Wall var inneha-

vare av vissa patent som var centrala för WC anläggningarnas funktion. Efter att 

FES tilldelats kontraktet ansökte leverantören om att få byta ut underleverantören 

Wall till ett annat bolag. Denna förfrågan godkändes av staden. Wall väckte talan 

vid nationell domstol och yrkade att FES skulle förpliktas att avhålla sig från att 

genomföra avtalet med den nya underleverantören. Mot bakgrund av det sagda 

kom den nationella domstolen ansöka om ett förhandsavgörande av EU-

domstolen. Frågeställningen berörde bl.a. om principerna om likabehandling och 

om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet enligt artiklarna 18, 49, 56 

EUF-fördraget (då artiklarna12 EG, 43 EG och 49 EG) samt den därav följande 

skyldigheten att lämna insyn, bör förstås som att myndigheten är förpliktigad att 

på nytt öppna upp för förhandlingar och därför tillse att förfarandet präglas av 

konkurrens och offentlighet vid en planerad ändring av ett koncessionsavtal. 
176

  

EU-domstolen besvarade den hänskjutande domstolen, att när de avtalsföränd-

ringar som vidtas medför att väsentliga delar av det ursprungliga koncessionsavta-

let ändras ska den nationella domstolen i enlighet med den nationella rättsord-

ningen, förordna om alla nödvändiga åtgärder för att återställa insynen i förfaran-

det. Enligt EU-domstolen kunde detta inbegripa genomförandet av ett nytt tilldel-

ningsförfarande. 
177

 Domstolen konstaterade att en förändring skall anses som 

väsentlig om den innebär att någon annan leverantör än den som utvalts som kon-

cessionär, skulle kunnat väljas, eller om det hade varit möjligt att godkänna andra 

leverantörer än de utvalda till fortsatt behandling under tilldelningsprocessen. Rät-

ten fastlog att denna skyldighet innebär att tilldelningsprocessen ska genomföras 

med ett förfarande som är lämpligt med hänsyn till koncessionens särdrag och 

vara sådant att leverantörer från andra medlemsländer kan få tillgång till relevant 

information innan tilldelningsbeslutet fattas.
 178

 

Rätten behandlade sedan hur långtgående skyldigheter som myndigheter och 

domstolar kan påföras mot bakgrund, av principerna om likabehandling och om 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, vilka kommer till uttryck i 

artiklarna 49 och 56 FEUF (då 43 och 49 EG), samt den därav följande skyldighe-

ten att lämna insyn. Domstolen konstaterade att bestämmelserna inte skall förstås 

som att myndigheter alltid måste avsluta ett avtal eller att domstolar alltid måste 

utfärda förelägganden när skyldigheten att lämna insyn försummats vid tilldel-
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ningen av en tjänstekoncession. Enligt domstolen ankom det på den nationella 

rättsordningen att påbjuda effektiva rättsmedel för dessa situationer. I enlighet 

med likvärdighetsprincipen konstaterade EU-domstolen sedan att de nationella 

förfaranden som står den enskilde till buds inte får vara mindre förmånliga än vad 

som gäller för liknande rättsmedel som grundas på den nationella rättsordningen. 

Domstolen konstaterade sedan i enlighet med effektivitetsprincipen, att de natio-

nella rättsmedlen som står den enskilde till buds inte får göra det praktiskt taget 

omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av gemenskapsrät-

ten. 179 Domstolen avslutade med att konstatera att 

”Skyldigheten att lämna insyn följer direkt av artiklarna 43 EG och 49 EG, [numera artik-

larna 49 och 56 FEUF] vilka har direkt effekt i medlemsstaternas interna rättsordning och 

vilka har företräde framför alla däremot stridande bestämmelser i de nationella rättsord-

ningarna.” 
180
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6  Analys 
 

6.1 Inledning  

En grundläggande frågeställning som ska besvaras i denna framställning är om ett 

lagstiftningsinitiativ avseende tjänstekoncessioner kan anses vara en motiverad 

åtgärd. De föregående kapitlen i denna uppsats har fokuserat på att beskriva hur 

ekonomisk effektivitet och rättssäkerhet bäst uppnås utifrån ett teoretiskt perspek-

tiv, och vilka rättsliga ramar som den kontemporära regleringen avseende tjänste-

koncessioner uppställer.  I följande kapitel genomförs en övergripande analys som 

relaterar till vilka rättsliga möjligheter och utmaningar som följer av den samtida 

lagstiftningen avseende tjänstekoncessioner. Analysen avser att besvara frågställ-

ningen i vad mån den befintliga rättsliga regleringen avseende tjänstekoncessioner 

sannolikt kan tillgodose de rättspolitiska målsättningarna: ekonomisk effektivitet 

och rättssäkerhet i tilldelningsprocessen. 

 

6.2 Tillämpningsområdet för tjänstekoncessioner 

I följande avsnitt analyseras huruvida den samtida rättsliga regleringen tydliggör 

vad som avses med begreppet tjänstekoncession. Denna frågeställning är av vikt 

då bl.a. kommissionen anfört att ett lagstiftningsinitiativ för området tjänstekon-

cessioner är önskvärt, mot bakgrund av den befintliga definitionen är otydlig. 

 

6.2.1 Gränsdragningen mellan begreppet tjänstekontrakt och 

 begreppet tjänstekoncession  

Flera av de rättsfall som behandlats inom ramen för denna framställning, belyser 

att det är problematiskt, att fastställa huruvida ett avtal kan klassificeras som en 

tjänstekoncession eller ej. Det huvudsakliga problemet, förefaller vara den rättsli-

ga osäkerhet som är förbunden med hur gränsdragningen mellan ett tjänstekon-

trakt och en tjänstekoncession skall ske. Med utgångspunkt i ”Kommissionens 

tolkningsmeddelande om koncessioner”, kan det såkallade nyttjanderättskriteriet 

användas för att fastställa om kontrakt är att betrakta som en tjänstekoncession. I 

meddelandet föreskrivs att nyttjanderätten skall anses ha övergått på leverantören 

om denne tillåts nyttja tjänsten kommersiellt och om denne ”[...]tar riskerna i 

samband med den tillhandahållna tjänsten.” 
181

 Citatet avslöjar att koncessionsin-

nehavaren väntas bära flertalet risker för att transanktionen skall klassificeras som 

en tjänstekoncession. Kommissionen uttrycker sig nämligen i plural. Citatet ovan 

tyder även på att de risker som är relevanta att beakta vid bedömningen av om ett 

kontrakt kan klassificeras som en tjänstekoncession, skall vara förbundna med 

tillhandahållandet av tjänsten. Rättsfallet C-234/09 Privater Rettungsdienst und 
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Krankentran styrker denna slutsats. I det aktuella målet konstaterade domstolen att 

vissa risker såsom t.ex. dålig företagsledning eller felaktiga uppskattningar inte 

kan anses vara relevanta att beakta vid en rättslig bedömning, eftersom detta är 

risker som alla leverantörer måste bära. 
182

  

Inom den juridiska doktrinen har Andrea Sundstrand anfört att ett kontrakt endast 

kan klassificeras som en tjänstekoncession givet att ”[…]leverantören som ersätt-

ning för att tillhandahålla tjänster ges rätt att utnyttja tjänsten, genom vilken det 

sker en övergång av den ekonomiska risken till koncessionsinnehavaren.” 
183

Den 

ekonomiska risken innefattar i sin tur enligt samme författare två aspekter. För det 

första skall leverantören bära den så kallade betalningsrisken, för det andra skall 

leverantören bära verksamhetsrisken.  Betalningsrisken innebär enligt Sundstrand, 

att leverantören tilldelas rätten att erhålla ersättning från tredje man med risken att 

tjänsten ej utnyttjas av tillräckligt många, varför genomförarens inkomst helt eller 

delvis kan utebli. Verksamhetsrisken består emellertid av att koncessionsinneha-

varen inte garanteras full täckning för de kostnader som burits inom ramen för 

utförandet av verksamheten.  Således kan det ej vara fråga om ett en tjänstekon-

cession för det fall att den privata aktören är förvissad om att få full ersättning av 

myndigheten, för eventuella förluster som uppstår i samband med verksamhe-

ten.
184

 

Ett belysande exempel på att riskbedömningen måste ske mot bakgrund av flerta-

let omständigheter är mål C-234/09 Privater Rettungsdienst. I detta mål konstate-

rade EU-domstolen nämligen att: 

”Den ekonomiska risk som är förenad med nyttjandet av tjänsten ska förstås som en risk att 

utsättas för marknadens nycker […] som kan ta sig uttryck i en risk för att utsättas för kon-

kurrens från andra ekonomiska aktörer, en risk för bristande jämvikt mellan utbud och ef-

terfrågan, en risk för insolvens hos dem som är betalningsskyldiga för tillhandahållna tjäns-

ter, en risk för att inkomsterna inte ska täcka samtliga kostnader eller till och med en risk att 

stå ansvaret för alla sorters skador som uppkommer till följd av brister i tjänsten.”
185  

De osäkerhetsfaktorer som är relaterade till att leverantören utsätts för konkurrens 

och att det uppstår en bristande jämvikt mellan utbud och efterfrågan torde kunna 

liknas vid vad Sundstrand kallar betalningsrisken, eftersom de kan resultera i att 

tjänsten inte brukas av tillräckligt många. Om Sundstrands antagande att den eko-

nomiska risken skall delas in i två kategorier är riktig, torde detta innebära att alla 

de övriga riskerna som nämns i målet Privater Rettungsdienst tillhör vad som kal-

las verksamhetsrisken. Med verksamhetsrisken avses i sådana fall leverantörens 

risk för att dennes kunder drabbas av insolvens, att inkomsterna inte skall täcka 

verksamhetens utgifter, samt risker relaterade till att leverantören står som ansva-

rig för eventuella skador som kan uppkomma på grund av brister i tjänsten. Som 

visats ovan utvecklar Sundstrand aldrig vad verksamhetsrisken innefattar. I sam-

manhanget skall nämnas att Sundrands publikation förekom det ovan refererade 

målet, varför det finns orsak att poängtera att det inte alls är säkert att författaren 

samtycker med den uppdelning som anförts ovan.  
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Enligt Sundstrands mening, vilken det finns skäl att ansluta sig till, är betalnings-

risken och verksamhetsrisken kumulativa rekvisit. Ett avtal kan således endast 

kategoriseras som en tjänstekoncession givet att båda dessa förutsättningar är för 

handen.
186

 Som ett belysande exempel på detta kan nämnas mål C-382/10 Norma 

Sia. I det aktuella målet konstaterade domstolen att  

”Det sätt på vilket ersättning utgår är visserligen en av de avgörande faktorerna vid kvalifi-

ceringen av en tjänstekoncession men det följer av rättspraxis att en tjänstekoncession dess-

utom innebär att koncessionären tar på sig den verksamhetsrisk som är förenad med utnytt-

jandet av de aktuella tjänsterna och en avsaknad av en sådan risköverföring på tjänsteleve-

rantören tyder på att transanktionen är ett tjänstekontrakt och inte en tjänstekoncession.” 
187

 

Begreppet rättssäkerhet refererar bl.a. till att den rättsliga regleringen skall vara 

entydig. Som visats, skall bedömningen av huruvida den ekonomiska risken över-

gått på köparen eller ej, ske med beaktande av en rad omständigheter, vilket inne-

bär att den kontemporära rättsliga regleringen på intet sätt kan beskrivas som en-

tydig. Denna problematik är av stor vikt, inte minst med anledning av att en felak-

tig klassificering kan leda till att en myndighet använder sig av ett felaktigt till-

delningsförfarande. Detta kan i sin tur resultera i tidkrävande och kostsamma 

rättsprocesser, som resulterar i att avtal måste brytas och upphandlingsförfarandet 

göras om. Mot bakgrund av att avtal om tjänstekoncessioner ofta löper under en 

längre tidsperiod torde det vara svårt för såväl myndigheter som berörda leveran-

törer, att i förväg veta vilka risker som kommer att åläggas leverantören under 

avtalens löptid. 
188

 

Begreppet rättssäkerhet refererar även till att reglernas innebörd skall vara exakt. 

En viktig fråga i detta sammanhang är hur kontraktet skall klassificeras när leve-

rantörens ersättning dels utgörs av rätten att utnyttja tjänsten dels ersättning av 

myndigheten. Att döma av ”Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessio-

ner” bör merparten av leverantörens ersättning utgöras av ersättning från tredje 

man. Där föreskrivs nämligen att ”[…]sättet på vilket tjänsteleverantören får er-

sättning är […] en faktor som gör det möjligt att fastställa vem som tar på sig ris-

ken i samband med nyttjandet.”
 189

Som tidigare nämnts i teorikapitlet har domsto-

len inte fastställt någon precis gräns för när en myndighets ersättning blir för om-

fattande för att det skall röra sig om en koncession.  Ett rimligt antagande är dock 

enligt författaren Michael Burnett att myndighetens ersättning inte bör överstiga 

sextio procent av den privata aktörens intäkter, för att ett kontrakt skall klassifice-

ras som en koncession.
190

  Ett sådant uttalande förefaller emellertid vara utan ve-

tenskaplig grund, särskilt mot bakgrund av att det framgår av domstolens praxis 

att bedömningen skall ske med beaktande av i vad mån leverantören bär såväl 

betalningsrisken som verksamhetsrisken.  Något som däremot är tydligt är att av-

saknaden av en fast gräns i hög mån bidrar till bristande rättssäkerhet för såväl 

leverantörer som myndigheter. Det finns därför skäl att förorda författaren Ar-
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rowsmiths lösning på denna problematik.  Hon menar att en klar gräns borde fast-

ställas i lagstiftning, beträffande hur stor del av leverantörens ersättning som får 

utgå från den myndighet som tilldelat koncessionen. 
191

 

En annan viktig frågeställning är huruvida ett kontrakt kan klassificeras som en 

tjänstekoncession även om hela betalningen kommer från en annan källa än dem 

som nyttjar tjänsten. Detta skulle teoretiskt sett kunna ske på två olika sätt, endera 

sker utbetalningarna direkt från den kontrakterande myndigheten eller så sker ut-

betalningarna från någon annan extern källa än användarna själva.
192

  I ”Kommis-

sionens tolkningsmeddelande om koncessioner” föreskrivs att en tjänstekonces-

sion skall anses föreligga givet att koncessionären tar risken i samband med nytt-

jandet samt att denne”[…]tar ut ersättning av användaren, t.ex. via avgifter i vil-

ken form det än vara må vara.”
193

Detta kan tolkas som att avgiften inte behöver 

komma direkt från dem som nyttjar tjänsten. Annorlunda uttryckt torde kommis-

sionens uttalande kunna tolkas som att det är ovidkommande hur avgiften över-

förs till leverantören.  

Domstolens rättspraxis bekräftar att denna slutsats är riktig. I exempelvis mål C-

234/09 Privater Rettungsdienst konstaterade EU-domstolen att det var ovidkom-

mande att användaravgifterna inte betalades direkt av dem som nyttjat tjänsten. 

Avgiften kunde betalas av ett centralt avräkningställe, som hade till uppgift att 

kräva in avgifterna från användarna och överföra dem, genom regelbundna för-

skottsbetalningar till tjänsteleverantören. Rättsfallet vittnar om att leverantören 

kan ersättas av annan än den som nyttjar tjänsten, givet att den ekonomiska risken 

överförts på leverantören. Således måste leverantören bära betalningsrisken för 

verksamheten i den meningen att dennes intäkter baseras på kundernas efterfrå-

gan. Därtill måste verksamhetsrisken övergå på leverantören för att kontraktet 

skall kunna klassificeras som en tjänstekoncession.
194

 Vad som är särkilt intres-

sant med rättsfallet Privater Rettungsdienst und Krankentran, är domstolens utta-

lande beträffande, vilken grad av verksamhetsrisk som leverantören skall bära för 

att kontraktet skall klassificeras som en tjänstekoncession. I det aktuella målet 

uttalade domstolen att: 

”[N]är ersättningen till tjänsteleverantören uteslutande utbetalas av tredje man – räcker att 

den verksamhetsrisk den upphandlande myndigheten har överfört är `mycket begränsad´ för 

att det ska anses vara fråga om en tjänstekoncession” 
195

  

Vad som är väsentligt i detta sammanhang är att myndigheten överför åtminstone 

en signifikant andel av den befintliga risken. Redan i det tidigare målet Eurawas-

ser uttalade sig domstolen i liknande termer. I målet Eurawasser uttrycker sig 

domstolen på ett sätt som ger intrycket av att dennes avgörande bör betraktas som 

värdefullt utifrån ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv. Domstolen, konstaterade 

nämligen att en myndighet måste ha möjlighet att sluta ett koncessionsavtal i god 
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tro, givet att den bedömer att detta tillvägagångssätt är det bäst lämpade för att 

säkra tillhandahållandet av en tjänst, även om den risken som associeras med ex-

ploateringen av tjänsten är begränsad.
196

  

Författaren Kotsonis, anför i en kommentar till målet Eurawasser mycket relevant 

kritik mot domstolens argumentation. Kotsonis konstaterar att kontraktens sub-

stantiella innehåll inte ändras på grund av att avtalet klassificeras som ett tjänste-

kontrakt. Det finns inget som förhindrar att en myndighet ingår ett likadant avtal, 

även om det inte klassificeras som en tjänstekoncession. Den stora skillnaden i 

utförandet skulle istället bestå av att myndigheten skulle vara förpliktigad att följa 

de procedurregler som uppställs i det klassiska direktivet när den tilldelar kontrak-

tet i fråga. Ett annat problem som Kotsonis uppmärksammar avseende rättens ar-

gumentation i målet Eurowasser är att domstolen förefaller att avvika från hur den 

diskuterade i mål C-300/07, Oymanns bara några månader tidigare. Kotsonis me-

nar att de fakta som förelåg i rättsfallet Oymanns visserligen var mycket kom-

plexa och substantiellt annorlunda än dem i målet Eurawasser. Författaren konsta-

terar dock att det torde vara svårt att veta, hur rätten skulle ha uttalat sig i målet 

Oymanns med den praxis som numera tycks vara etablerad.
197

 

Vid en granskning av de två domarna finns skäl att ansluta sig till Kotsonis reso-

nemang. Det förefaller som att domstolen har haft för avsikt att ändra sin praxis 

beträffande vilken risknivå som är erforderlig för att ett kontrakt skall kunna klas-

sificeras som en tjänstekoncession. I rättsfallet Oymanns konstaterade domstolen 

att leverantören inte var utsatt för ”[…] någon betydande risk förenad med utnytt-

jandet av dennes prestationer.”
198

 Domstolen menade att leverantören förvisso var 

exponerad för viss risk, mot bakgrund av att denne med säkerhet inte kunde veta 

om erbjudna varor och tjänster skulle efterfrågas. Domstolen konstaterade dock 

att denna risk var begränsad varmed transanktionen inte kunde anses som en 

tjänstekoncession.
199

    

I målet Eurowasser konstaterade emellertid domstolen att vissa av de argument 

som den klagande parten framfört i processen, relaterades till att transaktionen i 

fråga endast skulle kunna klassificeras som en tjänstekoncession, givet att det 

överförts en betydande risk på koncessionsinnehavaren. Domstolen tillbakavisade 

detta genom att konstatera att dessa argument inte kunde godtas under några om-

ständigheter. Domstolen menade nämligen att det är vanligt att vissa verksamhets-

sektorer omfattas av offentligrättsliga villkor som innebär att den ekonomiska 

risken begränsas. 
200

 

Resultatet av domarna Eurawasser och Oymanns är högst olyckligt, eftersom 

domstolens mycket olika sätt att diskutera hur riskbedömningen skall ske, skapar 

uppenbara kontradiktioner. Detta skapar bristande rättssäkerhet såväl för enskilda 

leverantörer som för myndigheter. Saken förbättras inte av domstolens avgörande 

i målet C- 348/10 Norma A Sia, vari domstolen anförde skäl som talade både för 
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och emot att kontraktet var att anse som en tjänstekoncession, utan att lämna nå-

gon tydlig rekommendation till myndigheten i fråga.
201

 Sammanfattningsvis vitt-

nar dessa mål om att domstolens praxis på intet sätt kan sägas vara varaktig. Där-

till reser domstolens senare tids avgöranden frågor om huruvida lika fall behand-

las lika.  Det bör påpekas att det är svårt att dra några generella slutsatser av de 

granskade domarna då materialet är begränsat. Emellertid är det möjligt att skönja 

en tendens i de tre målen Eurowasser, Privater Rettungsdienst und Krankentran 

och Norma-A SIA, som tyder på att domstolen har en vilja att minska skillnaderna 

mellan vad som är att betrakta som ett tjänstekontrakt respektive en tjänstekonces-

sion. Författaren McGowan anför i en kommentar till målet Privater Rettungsdi-

enst und Krankentran att detta närmande, gör det allt svårare att motivera varför 

de två kontraktsformerna skall regleras olika. Enligt densamme bör rättens nya 

avgöranden ses mot bakgrund av att det för tillfället finns en policyagenda att in-

troducera ett lagstiftningsinitiativ för området koncessioner. Författaren varnar 

dock för att ett för strikt rättsligt ramverk kan komma att hindra utvecklingen i 

vilken nationella myndigheter utforskar möjligheten att prova nya innovativa sätt 

att dela risker och kostnader med privata aktörer. 
202

 

6.2.2 Det allmänna intresset, ett offentligt ansvarsområde, och

 exklusiva rättigheter 

En viktig frågeställning som har lyfts inom den juridiska doktrinen är, i vad mån 

den verksamhet som avtalet berör, måste uppfylla vissa kvalitativa krav för att 

avtalet skall kunna klassificeras som en tjänstekoncession.
203

  Enligt Kommisso-

nens tolkningsmeddelande om koncessioner bör tjänstekoncessioner generellt sett 

används vid verksamheter som till sin natur, sitt syfte samt sitt regelverk, är för-

enade med det allmännas ansvarsområden. Därtill framgår av tolkningsmeddelan-

det, att tjänstekoncessioner vanligen används vid verksamheter som är förenade 

med vissa exklusiva rättigheter.
204

 Dessa element har gett upphov till en viss osä-

kerhet beträffande rättsläget. Enligt författaren Arrowsmith relaterar osäkerheten 

för det första till huruvida verksamheten måste vara i det allmännas intresse för att 

ett avtalsförhållande ska klassificeras som en tjänstekoncession.  För det andra har 

det ansetts oklart huruvida verksamheten måste falla inom det allmännas ansvars-

område. 
205

 

Generaladvokatens La Pergolas uttalande i mål C-360/96, BFI Holding tyder 

onekligen på att verksamheten i fråga måste vara förbunden med vad som normalt 

faller inom det allmännas ansvarsområde och att tjänsten i fråga måste vara av 

allmänt intresse, för att den skall kunna bli föremål för en tilldelning av en tjäns-

tekoncession.
206

. Vid en granskning av generaladvokaten Fennellys uttalande i 

Målet C-324/98 Telaustria framstår emellertid uppfattningen att tillämpningsom-

rådet för tjänstekoncessioner skulle begränsas av sådana kvalitativa kriterier som 

felaktig. Generaladvokaten Fennelly avvisar nämligen särskilt att klassificerings-
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bedömningen skall vara beroende av om verksamheten i fråga är av ett allmänin-

tresse. Fennelly konstaterar att vad som torde vara av vikt är att tjänsten är riktad 

till en grupp av användare snarare än myndigheten själv.
207

 

Inom den juridiska doktrinen har frågan om huruvida verksamheten måste vara av 

ett allmänintresse omskrivits med skiftande ton. Författaren Madell anför att kon-

cessioner generellt sett förekommer inom verksamheter som är av det allmännas 

intresse. Madell tycks dock inte se detta som ett krav som måste vara uppfyllt för 

att ett kontrakt skall anses som en tjänstekoncession.
 208

 Författaren Neergaard 

menar att allmänintresset aldrig lanserats av EU-domstolen som ett rekvisit som 

skall beaktas vid bedömningen av huruvida ett kontrakt är att betrakta som en 

tjänstekoncession eller ej, Enligt samme författare vore det direkt omlämpligt att 

domstolen tillämpade ett sådant rekvisit eftersom det inte är särkilt operatio-

nellt.
209

 Författarna Drijber och Stergiou tolkar domstolens avgörande i målet C-

382/05 Kommissionen mot Italien, som ett tydliggörande av att det är ovidkom-

mande om verksamheten är av allmänintresse och om den normalt faller inom 

myndighetens ansvarsområde. I det aktuella målet konstaterade domstolen att frå-

gan om verksamheten var av allmänintresse eller normalt det allmännas ansvar, 

saknade betydelse för bedömningen av om kontraktet var att anse som en tjänste-

koncession. Eftersom sådana omständigheter även kunde anses föreligga vid ett 

tjänstekontrakt.
210

  

Vid en granskning av domen finns således skäl att ansluta sig till Drijbers och 

Stergious slutsats.  Det finns även skäl att ansluta sig till författarnas normativa 

ställningstagande i relation till domen. Enligt dem är domstolens uttalande posi-

tivt, med anledning av att det skapar konsekvens och tydlighet beträffande vilka 

kontrakt som klassificeras som tjänstekoncessioner. Författarna menar nämligen 

att det kan förekomma skillnader mellan EU:s medlemsländer beträffande vad 

som är att betrakta som det allmännas intresse eller ett verksamhetsområde för den 

offentliga sektorn. Av denna anledning kan det uppstå diskrepans mellan olika 

länder, beträffande vilka tjänster som kan bli föremål för en tjänstekoncession, om 

allmänintresset tillämpas som ett rekvisit.
211

 Sammanfattningsvis kan konstateras 

att koncessioner ofta innebär att en leverantör får ensamrätt att tillhandahålla en 

viss tjänst, och att tjänsten vanligen sammanfaller med vad som normalt är den 

koncessionsgivande myndighetens ansvarsområde. Dessa aspekter skall dock inte 

betraktas som rekvisit. Det är även ovidkommande om tjänsten är av allmänintres-

se. Endast i sin allra vidaste mening kan detta vara ett kvalitativt hinder för att 

tilldela en koncession, i den mening att tjänsten bör vara riktad till någon annan än 

den myndighet som tilldelat koncessionen. 
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6.2.4 Sammanfattande bedömning begreppet tjänstekoncession  

Det kan konstateras att domstolen i viss mån har förtydligat vilka grundläggande 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kontrakt skall kunna klassificeras 

som en tjänstekoncession. EU-domstolen har genom rättspraxis förtydligat att de 

omständigheter som skall beaktas vid bedömningen är om betalningsrisken och 

verksamhetsrisken övergått på leverantören eller ej. Redogörelsen ovan vittnar 

dock om att en viktig obesvarad fråga kvarstår, nämligen hur stor ersättning som 

myndigheten kan utge till leverantören innan kontraktet klassificeras som ett 

tjänstekontrakt. Därtill vittnar senare tids domar om att rättspraxis inte är konse-

kvent sett över tid.  Mot bakgrund av det sagda kan inte bestämmelserna om vilka 

kontrakt som kvalificeras som tjänstekoncessioner eller ej, anses som vare sig 

entydiga, tydliga eller varaktiga. Detta innebär att den kontemporära rättsliga re-

gleringen inte kan anses som rättssäker. Som visats ovan kan den samtida rättsliga 

regleringen sannolikt även skapa problem sett från ett ekonomiskt effektivitets-

perspektiv. För det första kan felaktiga klassificeringar av avtal resultera i kost-

samma rättsprocesser. För det andra kan den rättsliga osäkerhet som är förbunden 

med tjänstekoncessioner sannolikt avskräcka intresserade leverantörer att ansöka 

om att tilldelas sådana kontrakt. Nedan visas även att den rättsliga regleringen 

avseende koncessioner, sannolikt kan resultera i ett förfarande som är bristfälligt 

utifrån ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv.  

 

6.3  Processuella krav vid tilldelningen av  

  tjänstekoncessioner  

I det följande analyseras vilka processuella krav som följer av de EU-rättsliga 

principerna i samband med myndigheters tilldelningar av tjänstekoncessioner. De 

skäl som tidigare framförts för att anta ett lagstiftningsinitiativ avseende tjänste-

koncessioner är att den samtida rättsliga regleringen inte förmår att tillgodose 

grundläggande förutsättningar för att uppnå målsättningarna rättssäkerhet och 

ekonomisk effektivitet. Eftersom att denna uppsats avser att besvara huruvida en 

lagstiftningsåtgärd är motiverad är det relevant att undersöka om denna kritik är 

befogad. I följande avsnitt analyseras således om den samtida rättsliga regleringen 

uppställer krav på att, myndigheter skall agera opartiskt vid tilldelningar av tjäns-

tekoncessioner. Därtill behandlas huruvida de EU-rättsliga principerna förpliktigar 

myndigheter att tillse att tilldelningsprocessen präglas av transparens och konkur-

rens. Slutligen analyseras huruvida dessa regler är entydiga, tydliga och varaktiga.  

6.3.1 Kravet på att offentliggöra stundande tilldelningar  

Enligt den teoretiska litteraturen kan myndigheter vanligen uppnå bästa möjliga 

kontraktsvillkor genom att kontrakteringsprocessen präglas av konkurrens. Som 

tidigare beskrivits är en grundläggande förutsättning för reell konkurrens att myn-

dighetens förfarande är transparent.
212

Under en lång tid ansågs EUF-fördraget 
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endast förhindra negativa åtgärder vilka var ämnade att begränsa möjligheten för 

potentiella leverantörer att delta vid kontraktstilldelningar. I enlighet med detta 

synsätt ansågs myndigheter vara förhindrade att utforma diskriminerande tilldel-

ningskriterier.
213

 Däremot ansågs det inte finnas hinder för att tjänstekoncessioner 

tilldelades utan föregående annonsering. Detta synsätt har emellertid kommit att 

utmanas till följd av att domstolen uttolkat att positiva skyldigheter kan härröra 

redan från de grundläggande fördragen. Ett belysande exempel på detta är rättsfal-

let C-324/98 Telaustria, vari domstolen uttalade att upphandlande myndigheter 

som ingår avtal om tjänstekoncessioner är förpliktigade att iaktta ”[…] fördragets 

grundläggande regler i allmänhet och principen om förbud mot diskriminering på 

grund av nationalitet i synnerhet[…]” trots att koncessioner undantagits direkti-

vens tillämpningsområde.
214

 Domstolen konstaterade vidare att denna princip för-

utsätter att tilldelningsförfarandet präglas av transparens.
215

  

Författaren Arrowsmith argumenterar för, att målet Telaustria vittnar om att dom-

stolen utvecklat en kreativ interpretation av det negativa förbudet i artikel 56 i 

EUF-fördraget och därmed utvecklat en positiv skyldighet som omfattar att myn-

digheten måste vidta vissa aktiva åtgärder för att tillse att principen om icke-

diskriminering på grund av nationalitet får effektivt genomslag.  I artikel 56 EUF- 

fördraget stadgas att ”[…]inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom 

unionen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i 

en annan medlemsstat än mottagaren av tjänsten.” Vid en granskning av domen 

framgår inte, om det var specifikt artikel 56 i EUF -fördraget som kom att fungera 

som utgångspunkt för domstolens argumentation. Vad som däremot framgår av 

domen, är att det underliggande skälet till domstolens tolkning, var att domstolen 

önskade att ge bättre effekt till de delar av EUF- fördraget som berör förbudet mot 

diskriminering på grund av nationalitet. Enligt Arrowsmith är det även tydligt att 

domstolen hämtat inspiration från den sekundära lagstiftningen i upphandlingsdi-

rektiven, och på detta sätt lyckats utveckla positiva obligationer, redan för kon-

trakt som endast omfattas av EUF-fördragets generella principer.
216

 Flera författa-

re inom den juridiska doktrinen ansluter sig till åsikten att sekundärrätten tillåts att 

influera domstolens praxis beträffande hur primärätten skall tolkas 
217

  

Enligt författaren Truemers mening, vilken det finns skäl att ansluta sig till, skulle 

förmodligen inte domstolen funnit att EUF-fördraget innebär att myndigheter har 

en skyldighet att tillse att förfarandet präglas av öppenhet, om det inte funnits re-

dan etablerad lagstiftning på ett angränsade område. I upphandlingsdirektiven 

förpliktigas myndigheter att som regel annonsera stundande kontraktstilldelningar. 

Således tyder rättsfallet Telaustria på att domstolen influerats av de lösningar som 

uppställs i upphandlingsdirektiven. Det finns även skäl att ansluta sig till författa-

ren Truemers, ifrågasättande av huruvida denna tolkningsmetod förmår att tillgo-

dose, legalitetsprincipen. Det är ett välkänt faktum är att sekundärrättslig lagstift-

ning såsom upphandlingsdirektiven måste baseras på primärrätt, det vill säga på 

fördragstext. Att sekundärrätt används för att utveckla vilka skyldigheter som föl-
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jer av fördragen måste däremot i all mening anses skapa oväntade rättsliga avgö-

randen, för såväl myndigheter som berörda leverantörer. 
218

Författaren Truemer 

menar att domstolens uttalanden tenderar att bli vaga och att domstolen sällan 

definierar vilka exakta skyldigheter som kan åläggas myndigheter när den legala 

grunden för dennes uttalanden är svagt. Domstolens respekt för legalitetsprincipen 

generar således enligt författaren, inte resultat som gynnar rättssäkerheten. True-

mer konstaterar att det emellertid torde vara svårt för domstolen att uppnå en ba-

lans mellan legalitetsprincipen och kravet på tydlighet. Legalitetsprincipen kräver 

en legal bas för domstolens uttalande, och dess vagare den legala basen är dess 

vagare blir domstolens uttalanden. Om domstolen iakttar en adekvat acceptans av 

legalitetsprincipen generar detta mindre tydliga uttalanden om vilka obligationer 

som myndigheter kan åläggas.
219

  

Den rättsliga regleringen beträffande koncessioner har i viss mån konvergerat 

gentemot den lagstiftning som finns för kontrakt som omfattas av direktiven om 

offentlig upphandling. Trots detta är alltjämt reglerna som gäller för tjänstekon-

cessioner mycket otydliga, till följd av att de rättsliga principerna är mycket gene-

rella till sitt innehåll. I synnerhet har domstolen misslyckats med att specificera 

precis vad myndigheter förpliktigas att göra för att efterleva principen om transpa-

rens. Enligt författaren Brown försvåras bristen på rättssäkerhet av att kommissio-

nen presenterat två tolkningsmeddelanden som är författade i mycket generella 

termer. 
220

 Enligt undertecknads mening är detta endast en del av problematiken. 

Även olika generaladvokater tycks tolka vilka skyldigheter som följer av princi-

pen om transparens tämligen olika.
221

 Därtill har EU-domstolen vid upprepade 

tillfällen uttryckt sig i vaga termer. Ett exempel på detta är uttalandet om att förfa-

randet skall präglas av ”[…] sådan offentlighet att tjänstemarknaden är öppen för 

konkurrens och att det går att kontrollera om upphandlingsförfarandena är opar-

tiska.”
222

 Ett annat exempel är uppmaningen att myndigheter skall tillse att leve-

rantörerna har de ”uppgifter som krävs” för att de skall kunna meddela sitt intres-

se för att tilldelas en koncession. 
223

 Domstolens uttalanden måste i all mening 

anses skapa bristande rättssäkerhet för den enskilda myndigheten som svårligen 

kan veta hur den skall förfara för att tillgodose ovan nämnda skyldigheter.
224

  

I linje med generaladvokaten Fennellys rekommendation i mål C- 324/98 Telau-

stria, kan det anses som tillräckligt att myndigheten i fråga direkt vänder sig till ett 

antal aktörer givet att samtliga av dessa inte är från samma medlemsland som 

myndigheten. 
225

 Enligt den rättsvetenskapliga författaren Brown, förefaller emel-

lertid en sådan tolkning vara utesluten vid en granskning av EU-domstolens för-

handsavgörande i målet Telaustria. 
226

Enligt undertecknads mening finns det skäl 

att ansluta sig till den nämnda författaren slutsats. I det aktuella målet uttalade 

domstolen nämligen att: 
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”[S]kyldighet[en] att lämna insyn som åvilar varje upphandlande myndighet syftar till att 

garantera varje potentiell anbudsgivare att upphandlingen kringgärdas av sådan offentlighet 

att tjänstemarknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera om upphand-

lingsförfarandena är opartiska.” 
227

 

En myndighet torde svårligen kunna uppfylla sin skyldighet gentemot ”varje po-

tentiell anbudsgivare” utan att annonsera en stundande tilldelning av en konces-

sion. Begreppet potentiell måste åtminstone inom vissa branscher, även inbegripa 

sådana företag som ännu ej etablerats på marknaden eller som inom en nära fram-

tid skall startas upp. Det finns således orsak att ansluta sig till kommissionens 

uttalande om att det alltid finns risk för att en selektiv informationsspridning kan 

innebära att potentiella leverantörer från andra medlemsländer diskrimineras, sär-

skilt om dessa är nyetablerade på marknaden. I sammanhanget finns skäl att påpe-

ka att kommissionen officiellt intagit positionen att det under alla omständigheter 

måste anses som undermåligt, att myndigheten direkt kontaktar potentiella leve-

rantörer. 
228

  

Slutsatsen, att stundande tilldelningar skall annonseras förefaller vara än mer san-

nolik med beaktande av hur domstolens argumentation refererades i den engelska 

språkversionen av målet Telaustria. I den engelska versionen talas det nämligen 

inte om att myndigheterna skall garantera ”sådan offentlighet” utan istället “a de-

gree of advertising.“
229

 När begreppet advertising översätts till svenska åsyftas 

just annonsering eller reklam.
230

 Inom den svenska doktrinen förefaller den rätts-

liga regleringen av tjänstekoncessioner vara undermåligt behandlad, varvid endast 

ett gemensamt uttalande av författarna Madell och Indén påträffats. Dessa före-

skriver att tjänstekoncessioner skall annonseras. 
231

 

Även vid utgångspunkten att det föreligger en principiell annonseringsplikt kvar-

står emellertid många obesvarade frågor. Ett huvudsakligt problem är att domsto-

lens rättspraxis inte tydliggör vilken typ av media som myndigheten bör använda 

sig av. Därtill är det osäkert vilken spridning som informationen bör ha, och om 

informationen måste delges på flera språk än myndighetens egna. Svaret kan san-

nolikt besvaras olika från fall till fall med utgångspunkt i domstolens praxis.  I 

målet C-231/03, Coname ansåg rätten, att myndigheten i fråga hade en skyldighet 

att tillse att leverantörer i andra medlemsländer fick tillgång till sådana uppgifter, 

som krävdes för att för att dessa skulle ha möjlighet att tillkännage sitt intresse för 

att tilldelas koncessionskontraktet.
232

  Av mål C-274/09, Privater Rettungsdienst 

framgår emellertid att de EU-rättsliga principerna endast är tillämpliga i den mån 

kontraktet bedöms ha ett gränsöverskridande intresse. 
233

Vid en sammanvägd 
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tolkning av dessa domar torde myndigheten vara förpliktigad att sprida informa-

tionen inom EU:s hela territorium åtminstone när kontraktet är av gränsöverskri-

dande intresse, vilket i sig kan vara svårt att avgöra.  

Vad gäller frågan om vilken typ av media som är lämpligt att använda finns viss 

ledning att se i ”Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens till-

lämplighet på upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direk-

tiven om offentlig upphandling." Där rekommenderas myndigheten olika alterna-

tiv såsom att annonsera via internet, dagstidningar, anslagstavlor, eller Europeiska 

unionens officiella tidning/TED.
234

Kommissionen har officiellt intagit positionen 

att värdet av kontraktet är av relevans för att bestämma vilket media som bör an-

vändas. Det framgår emellertid inte om och när det exempelvis kan vara tillräck-

ligt att myndigheten annonserar saken på sin hemsida. Därtill framgår ej om an-

nonseringen skall ske vid upprepade tillfällen.  Ytterligare kritik som kan framfö-

ras gentemot kommunikationen i fråga är faktumet att kommissionen företar sig 

att beskriva vilka publiceringsskyldigheter som kan vara adekvata för mindre kon-

trakt som endast har en ”lokal” marknad. 
235

Mot bakgrund av kommissionens eget 

uttalande skall tolkningsmeddelandet endast ge vägledning för kontrakt som har 

en tillräcklig påverkan på den internationella marknaden. 
236

 Om marknaden är 

lokal, torde det enligt undertecknad vara svårt att hävda ett sådant intresse. Av 

denna anledning är det motsägelsefullt att kommissionen överhuvudtaget företar 

sig att diskutera vilken typ av media som är lämpligt att använda för kontrakt som 

inte omfattas av de grundläggande principernas tillämpningsområde. Därtill skall 

nämnas att domstolens rättspraxis vittnar om att principen om transparens endast 

är tillämplig på kontrakt som har ett gränsöverskridande intresse.
237

  

  

6.3.2  Sammanfattande bedömning av regler om offentliggörande av 

stundande tilldelningar av koncessioner 

Som visats ovan finns det skäl att ifrågasätta såväl den legala bas som principen 

om transparens baseras på, som domstolens vaga uttalanden. Det huvudsakliga 

problemet utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv synes vara att det inte finns någon 

konsensus beträffande vilka skyldigheter som följer av principen om transparens.  

Den ledning som finns beträffande hur myndigheten skall förfara för att tillgodose 

en tillräcklig grad av offentlighet måste i all mening anses som bristfällig. Rätts-

praxis har skapat en gråzon vari enskilda myndigheter är förpliktigade att på något 

sätt offentliggöra tilldelningar av tjänstekoncessioner, men ännu saknas vägled-

ning beträffande vilket förfarande som är tillräckligt för att myndigheter skall till-

godose de skyldigheter som åligger dem. Resultatet av denna brist på tydlighet är 

att myndigheter självständigt måste bedöma huruvida varje enskilt kontrakt är av 

                                                 

234
 Se avsnitt 5.1.3 ovan. 

235
 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlings-

kontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling, 2006/C 

179/02, avsnitt, 2.1.2. 
236

 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlings-

kontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling, 2006/C 

179/02, avsnitt, 1.3. 
237

 Mål C- 274/09,Privater Rettungsdienst, p. 49. 



Kap. 6 Analys 

 

 

62 

 

sådan art att det skall offentligöras inom EU:s hela territorium. Det finns inte hel-

ler några entydiga svar på vilken typ av media som bör användas för att nå ut till 

unionens samtliga leverantörer.  Det sagda innebär att den rättsliga regleringen 

inte kan betraktas som rättsäker.  

Att domstolen slagit fast att processen skall präglas av transparens torde normalt 

sett anses som förmånligt utifrån ett teoretiskt ekonomiskt effektivitetsperspektiv. 

Normalt kan nämligen myndigheten tillgodogöra sig en tjänst på bästa möjliga 

villkor om fler leverantörer får vetskap om stundande tilldelningar av kontrakt.
238

 

I realiteten är dock den kontemporära rättsliga regleringen beträffande offentlig-

görandets form så otydlig att myndigheten svårligen kan veta vilka skyldigheter 

som åligger dem. Risken är att myndigheter använder sig av onödigt kostsamma 

medier i rädslan att göra fel, eller att annonsering helt uteblir även för sådana kon-

trakt som skulle ha vinning av att annonseras. De rättsfall som behandlas inom 

ramen för denna framställning vittnar om att ett vanligt skäl till att tjänstekonces-

sioner överklagas är att myndigheter helt eller delvis misslyckas med att offent-

liggöra stundande tilldelningar av koncessioner.  

Sammantaget kan den kontemporära rättsliga regleringen beträffande hur myn-

digheter skall offentliggöra stundande tilldelningar av koncessioner beskrivas som 

problematisk såväl utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, som ett ekonomiskt effek-

tivitetsperspektiv. 
239

 

 

6.3.3 Offentliggörandets innehåll och konkurrens 

Enligt den teoretiska litteraturen uppnås förutsättningar för ekonomisk effektivitet 

inte bara genom att myndigheter förpliktigas att informera potentiella leverantörer 

om stundande tilldelningar av koncessioner. Leverantörerna måste även få vetskap 

om vilka regler som myndigheten tillämpar vid varje tilldelningsprocess. Därtill 

måste kontrakteringsprocessen präglas av konkurrens. 
240

 Den tydligaste direktio-

nen beträffande vilken information som myndigheter är skyldiga att delge potenti-

ella leverantörer med anledning av de grundläggande principerna finns i ”Kom-

missionens tolkningsmeddelande om kontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas 

av direktiven om offentlig upphandling” Genom att referera till domstolens argu-

mentation i målet C-231/03 Coname konstaterar kommissionen att en myndighet 

inte behöver sända ut en formell inbjudan om att lämna anbud.  Kommissionen 

konstaterar därefter att det är tillräckligt att myndigheten delger leverantörerna 

viss grundläggande information som möjliggör för dem att tillkännage sitt intresse 

för tilldelningen av ett kontrakt. 
241
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bedömningar beträffande vilka kontrakt som kan vara av intresse för leverantörer i andra medlems-

länder.  
240

 Se avsnitt 2.4.1 ovan. 
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 Se avsnitt 5.2 ovan. 
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Mot denna slutsats talar emellertid domstolens argumentation i rättsfallet C-

458/03, Parking Brixen. I den nämnda domen uttalade domstolen nämligen att det 

inte var förnligt med gemenskapsrätten att inte alls infordra anbud vid tilldelning-

ar av tjänstekoncessioner. Domstolen uppmanade vidare medlemsstaterna att inte 

behålla nationella stadganden i kraft enligt vilka tjänstekoncessioner kan tilldelas 

utan anbudsinfordran, med anledning av att ett sådant förfarande strider mot artik-

larna 49 och 56 FEUF(då artiklarna 43 EG eller 49 EG) eller principerna om lika-

behandling, icke-diskriminering och insyn. 
242

 

Inom den juridiska doktrinen har författaren Neergaard behandlat den tolknings-

problematik som följer av de två mottsättningsfulla rättsfallen. Hon tolkar dom-

stolens uttalande i målet Parking Brixen som att likabehandlingsprincipen förplik-

tigar myndigheter att hålla någon slags tävlan mellan intresserade leverantörer, 

vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. Författaren menar emellertid att de skyl-

digheter som följer av domstolens argumentation inte skall tolkas som allt för 

långtgående, med anledning av att målet i fråga berörde just tilldelningen av en 

tjänstekoncession. 
243

 Den engelska språkversionen av domen styrker Neergaads 

resonemang. Detta rättsreferatet lyder:  

“However, a complete lack of any call for competition in the case of the award of a public 

service concession such as that at issue in the main proceedings does not comply with the 

requirements of Articles 43 EC and 49 EC any more than with the principles of equal 

treatment, non-discrimination and transparency.” 
244

  

Neergaard uttrycker dock att det är problematiskt att fastställa vilket av målen 

Coname eller målet Parking Brixen som har det starkaste prejudicerande värdet. 

Författaren menar att målet Coname kan betraktas som auktoritärt med anledning 

av att rättsfallet avgjordes av 15 domare, i jämförelse med målet Parking Brixen 

som endast avgjordes av fem domare. Mot detta talar dock att målet Parking Brix-

en är det senast avgjorda rättsfallet av de två.
245

 Flera rättsfall som följt efter att 

Neergaard publicerade sin artikel, vittnar dock om att domstolens praxis har ut-

vecklats i linje med vad rätten uttalade i målet Parking Brixen. Bland annat i må-

let C-196/08 Acoset SpA upprepade domstolen att medlemsstaterna inte skall be-

hålla nationella bestämmelser i kraft som innebär att koncessioner kan tilldelas 

utan föregående anbudsinfordran. 
246

  

 

6.3.4 Beslut baserade på opartiska och kommersiella grunder 

Ekonomisk effektivitet uppnås inte bara genom att myndigheten förpliktigas att 

informera potentiella leverantörer om stundande tilldelningar av koncessioner. 

Det rättsliga ramverket bör även uppställa regler om att myndigheters tilldel-

ningsbeslut skall baseras på opartiska och kommersiella kriterier. Kommissionen 

uttalade tidigt att den var av åsikten att likabehandlingsprincipen kan uttolkas re-

dan från de grundläggande fördragen. Den har således länge vidhållit att principen 
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 Se avsnitt 5.2  ovan. 
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 Neergaard, 2007, s. 400.  
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och de skyldigheter som följer därav, skall anses som förpliktigande även för 

myndigheter som inte omfattas av direktiven om offentlig upphandling. 
247

 

Inledningsvis ifrågasatte många författare inom den juridiska doktrinen kommis-

sionens officiella ståndspunkt. Liksom beskrivits ovan beträffande principen om 

transparens, ansåg många författare att även principen om likabehandling endast 

kunde åberopas i anslutning till direktiven. Av denna anledning menade kritikerna 

att principen och de skyldigheter som EU-domstolen uttolkat av den samma, inte 

var förpliktigande för upphandlande myndigheter, när dessa ingick avtal som föll 

utanför direktivets tillämpningsområde.
248

 Författaren Arrowsmith anför bl.a. att 

fördraget som sådant endast förpliktigar myndigheter att inte behandla företagare 

annorlunda på basis av nationalitet. Enligt samme författare stödjer äldre rätts-

praxis en sådan slutsats.  Under en längre tidsperiod fanns inte några avgöranden 

som antydde att domstolen skulle erkänna att likabehandlingsprincipen kan härle-

das ur fördraget, därmed betraktades det som fritt fram att tilldela koncessioner 

utan konkurrensutsatta tilldelningsprocesser.
249

  

I senare tids rättspraxis har det emellertid skett ett genombrott för tolkningen att 

likabehandlingsprincipens tillämpningsområde inte är begränsad till kontrakt som 

omfattas av direktiven om offentlig upphandling. Domstolens rättspraxis vittnar 

dessutom om att denna princip omfattar liknande skyldigheter för myndigheten, 

oberoende om principen åberopas i relation till upphandlingsdirektiven eller de 

grundläggande fördragen. 
250

 

Framförallt vittnar domstolens argumentation i rättsfallet C-196/08 Acoset SpA 

om att likabehandlingsprincipen framledes bör betraktas som bindande för med-

lemsstaterna, oberoende av om direktiven om offentlig upphandling är tillämpliga 

eller ej. 
251

Målet är särskilt intressant med anledning av att domstolen uttalade att 

”[…]principen om likabehandling av anbudsgivare [skall] tillämpas på tjänste-

koncessioner även då det inte skett någon diskriminering på grund av nationali-

tet.”
252

 Domstolen konstaterade vidare att då koncessionären utvalts på basis av 

dennes tekniska kapacitet och innehållet i dennes anbud avseende de specifika 

prestationer som ska utföras så har valet skett med iakttagande av grundläggande 

principerna.
253

Författaren Brown anför i en kommentar till målet att domstolens 

argumentation vittnar om att likabehandlingsprincipen innebär att koncessionären 

måste väljas på basis av att dennes kvalifikationer och dennes möjlighet att 

genomföra koncessionen i fråga.
254

 Enligt undertecknads mening är detta sanno-

likt en slutsats som stämmer.  

Ett rättsfall som talar för att EU-domstolen anser att likabehandling och transpa-

rens skall upprätthållas under hela tilldelningsprocessen, även när myndigheten 

fattar sitt tilldelningsbeslut samt tiden därefter, är mål C-91/08 Wall AG.  I detta 
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 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten (EUT C 121/2 SV 

19.4.2000) koncessioner 3.1.1. st 3. 
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 Arrowsmith, 2010b. s. 79. Se även Kruegner 2003, s. 185. 
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 Arrowsmith, 2010b. s. 78f., Om kritiken mot kommissionens tolkning.  
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 Se Arrowsmith, 2010b, s. 78.  
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 Se avsnitt  5.2  ovan. För en grundlig återgivning av domstolens argumentation i målet.  
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 Se Mål C-196/08, Acoset SpA. p. 48. 
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rättsfall konstaterade EU-domstolen att myndigheten kan förpliktigas att genom-

föra ett nytt tilldelningsförfarande om bestämmelserna i ett avtal väsentligt änd-

ras”[…] i förhållande till de bestämmelser som låg till grund för tilldelningen av 

den ursprungliga koncessionen[…]”
255

En ändring skulle vidare enligt domstolen 

anses som väsentlig om den innebar att någon annan leverantör än den som utvalts 

som koncessionär, skulle kunnat väljas, eller om det hade varit möjligt att god-

känna andra leverantörer än de utvalda till fortsatt behandling under tilldelnings-

processen. 
256

  

Rättsfallet torde kunna tolkas som att myndigheter är förpliktigade att tillse att 

deras slutliga val av leverantörer sker mot bakgrund av fastställda kriterier, och att 

de måste informera samtliga leverantörer om vilka spelregler som gäller. Därtill 

tyder domstolens argumentation på att samtliga anbud som behandlas under till-

delningsfasen måste vara i linje med eventuella kravspecifikationer som myndig-

heten uppställt, och om alternativa lösningar kan godtas måste detta aviseras på 

förhand. Slutligen är rättsfallet ett belysande exempel på att myndigheters möjlig-

het att omförhandla kontraktsvillkor, till viss del är begränsad.
 257

  Om väsentliga 

förändringar genomförs, kan detta innebära att koncessionen måste tilldelas via ett 

förnyat förfarande. Detta är precis vad kommissionen tidigare anfört i sitt kritise-

rade tolkningsmeddelande om koncessioner. 
258

  

Sammanfattningsvis vittnar EU-domstolens senare tids rättspraxis om att likabe-

handlingsprincipens innebörd i relation till tjänstekoncessioner, omfattar skyldig-

heter utöver att myndigheter skall tillförsäkra att inhemska leverantörer inte sär-

behandlas i jämförelse med leverantörer med annan nationalitet. Likabehand-

lingsprincipen bör tolkas som att alla potentiella leverantörer ska behandlas lika. 

Innebörden av principen blir såsom den uttolkats av EU-domstolen på senare tid, 

att tilldelningsprocessen av tjänstekoncessioner, skall kännetecknas av konkurrens 

neutralitet, på ett sätt som innebär att ingen leverantör får fördelar framför andra.
 

Således är det inte tillåtet för en myndighet att obehörigen missgynna eller gynna 

någon specifik leverantör.
259

   

6.3.5  Sammanfattande bedömning om konkurrens och beslut 

 baserade på opartiska och kommersiella grunder  

Utifrån ett från rättssäkerhetsperspektiv kan existensen av likabehandlingsprinci-

pen ses som problematisk, särskilt som snart sagt varje handling bör kunna 

klandras för att vara orättvis på något sätt. Sett från detta perspektiv skapar princi-

pen en betydande rättslig osäkerhet för den enskilda myndigheten. Domstolen har 

genom praxis dels utvecklat nya rättsprinciper dels vidareutvecklat deras inne-

börd. Mot bakgrund av det sagda finns anledning att ifrågasätta i vad mån domsto-
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 Mål C-92/08, Wall AG p.37  

256
 Mål C- 91/08, Wall AG p. 38.  

257
 Notera att det torde stå myndigheten fritt att själv avgöra upphandlingsform. Detta innebär att 

upphandling av koncessioner kan genomföras som förhandlad upphandling, genom konkurrens-

präglad dialog eller genom att något av de förfaranden som föreskrivs 15 kap LOU .   
258

 Se ovan avsnitt 4.2.2.för en sammanfattning av kommissionens tolkning av likabehandlings-

principen. 
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 Se mål C-410/04 ANAV, p.21 Se även för liknande reonemang, mål C-324/98, Telaustria, p. 

61-62: mål C 458/03,Parking Brixen, p. 49. Se även Pedersen och om hur principen kan tolkas 

utifrån ett generellt perspektiv.  
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len lyckats skapa regler som är varaktiga.
260

 Sannolikt skall domstolens praxis 

tolkas som att tilldelningsprocessen skall vara konkurrensutsatt och att beslutet 

skall ske på opartiska grunder. Detta måste anses som positivt utifrån ett ekono-

miskt effektivitetsperspektiv.  

Reglerna saknar emellertid tydlighet vilket skapar bristande rättssäkerhet. En vik-

tig fråga som är obesvarad är hur formell en tilldelningsprocess av en tjänstekon-

cession måste vara. Sannolikt skall inte de skyldigheter som följer av att myndig-

heter förpliktigas att göra en anbudsinfordran och att de skall följa likabehand-

lingsprincipen tolkas som allt för vittgående. Detta då domstolen uttalat att de 

bestämmelser som följer av upphandlingsdirektiven inte skall vara tillämpliga för 

tjänstekoncessioner. Som påpekats tidigare menar författaren Treumer att EU-

domstolen visat prov på att den tolkar vilka skyldigheter som följer av primärrät-

ten med stöd av sådana lösningar som föreskrivs i sekundärrätten. Författaren 

konstaterar dock att domstolen endast kan ålägga myndigheter begränsade skyl-

digheter med denna tolkningsmetodik 
261

   

Mot bakgrund av det sagda torde det finns mer utrymme för flexibilitet när myn-

digheten tilldelar en tjänstekoncession än ett kontrakt som omfattas av upphand-

lingsdirektivens tillämpningsområde. Som beskrivits ovan i teorikapitlet förutsät-

ter ekonomisk effektivitet att en myndighet har möjlighet att i viss mån utforma 

processen efter de specifika behov som skall tillgodoses, i motsats till att slaviskt 

följa på förhand fastslagna regler. 
262

Denna aspekt torde vara särskilt relevant för 

att uppnå ekonomisk effektivitet vid tilldelningar av tjänstekoncessioner. Det ka-

raktäristiska för tjänstekoncessioner är nämligen att leverantörernas huvudsakliga 

ersättning utgörs av de intäkter som de tillgodogör sig genom att utnyttja tjänsten.  

Av denna anledning bör upphandlande myndigheter generellt sett inte låsa upp 

koncessionsinnehavaren i rigida krav på tjänsten. Det kan begränsa leverantörens 

möjligheter att nyttja tjänsten kommersiellt, och dessutom minska dennes möjlig-

het att utveckla tjänsten i kraft av sin branschkunskap. Sannolikt blir det även 

mindre lukrativt att lämna anbud på koncessioner om myndigheter ställer snäva 

villkor som är relaterade till hur leverantörer skall genomföra tjänsterna. Detta kan 

resultera i att det allmänna får sämre leverantörer.
263

 

Mot bakgrund av det sagda kan det finnas skäl för myndigheten att utvärdera leve-

rantörerna på basis av sådana krav som är relaterade till leverantörens egenskaper 

såsom yrkesmässig kompetens, erfarenhet, och dennes finansiella ställning, istäl-

let för krav som är relaterade till hur tjänsten skall utföras. Detta skulle inte vara 

möjligt om upphandlingsdirektiven skulle tillämpas analogt eftersom tilldelnings-

kriterierna måste vara relaterade till tjänsten enligt dessa regler.
264

 Detta skall 
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ställda kraven skall den uteslutas. I annat fall skall dennes anbud jämföras mot andra lämnade 

anbud, i relation till de tilldelningskriterier som myndigheten ställt.  Tilldelningskriterierna skall 
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dock inte tolkas som att reell konkurrens inte är önskvärt. Utan snarare att konkur-

rensen bör kunna ske på basis av andra grunder än vad som föreskrivs i upphand-

lingsdirektiven. 

 

6.3.6 Möjlighet till skäliga undantag 

Konkurrens kan i många fall resultera i ett bättre pris. Det finns dock orsak att 

poängtera att de mervärden som en fullskalig konkurrensutsatt tilldelningsprocess 

kan generera, sannolikt ofta reduceras av de transanktionskostnader som följer av 

ett sådant förfarande. Således förutsätter ekonomisk effektivitet att myndigheter 

inte åläggs onödigt långtgående administrativa bördor, särkilt i samband med till-

delningar av kontrakt av mindre ekonomisk betydelse.
265

 Författarna Hordijk och 

Meulenbelt är av åsikten att vissa kontrakt av mindre ekonomisk betydelse, tillde-

las på bästa sätt, givet att myndigheten har ett visst mått av administrativt skön. 

När kontraktet är av mindre ekonomisk betydelse uppnås således enligt författarna 

sannolikt ekonomisk effektivitet om myndighetens handlingsutrymme inte dikte-

ras av legala begränsningar.
266

  

Det ovan sagda skulle kunna tolkas som att det vore ekonomiskt fördelaktigt om 

tilldelningar av tjänstekoncessioner som regel inte konkurrensutsattes, eftersom 

att en myndighets kostnad för tjänsten ofta är obefintlig tillföljd av att leverantö-

rens ersättning helt utgörs av betalning från tredje man. Konkurrens kan emeller-

tid även väntas öka kvalitén på såväl den utsedda leverantören som den slutliga 

tjänsten.
267

 Därtill finns det exempel på tjänstekoncessioner där leverantörens er-

sättning är kombinatorisk. Mot bakgrund av det sagda torde det som regel vara 

önskvärt att tilldelningsprocessen konkurrensutsätts. Samtidigt kan det inte anses 

som riktigt att upphandlande myndigheter tvingas till att organisera en konkur-

rensutsatt tilldelningsprocess närhelst de har för avsikt att få behovet av minsta 

offentliga service tillgodosedd. Som tidigare noterats i denna framställning tycks 

EU-domstolen vara av åsikten att principerna som sådana endast är tillämpliga då 

kontraktet i fråga är av gränsöverskridande intresse.
268

Detta vittnar om att det 

finns möjlighet till skäliga undantag från administrativa bördor. 

Problemet är dock att domstolens uttalande saknar tydlighet. Hittills har domsto-

len uttalat att bedömningen av huruvida ett kontrakt skall anses vara av gränsöver-

skridande intresse, skall ske mot bakgrund av kontraktets finansiella värde samt 

med beaktande av om tjänsten efterfrågas av en myndighet med en vistelseort nära 

en administrativ gräns. Ännu finns dock inte några tydliga riktlinjer beträffande 

                                                                                                                                      

emellertid normalt sett vara förbundna till de krav som myndigheten ställer på tjänsten. Därtill 

skall dessa viktas för kontrakt vars värde övertiger tröskelvärdena. 
265

 Se avsnitt 2.4.2 
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 Horijk and M. Meulenbelt, 2005, s. 128f. 
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 Se avsnitt 2.4.1. ovan. 
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 Se avsnitt 4.3.1 om principerna och det gränsöverskridande intresset som en rättslig förutsätt-

ning för deras tillämplighet. 
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hur lågt kontraktvärdet måste vara för att myndigheter skall kunna bortse från de 

förpliktelser som följer av de grundläggande principerna. 
269

 

En annan viktig fråga som ännu är obesvarad är huruvida det liksom i upphand-

lingsdirektiven finns en skillnad mellan olika typer av tjänster beträffande hur 

stundande kontraktstilldelningar skall annonseras och hur formell tilldelningspro-

cessen måste vara. När en verksamhet tillgodoses genom att myndigheten sluter 

ett såkallat offentligt tjänstekontrakt, skiljer upphandlingslagstiftningen på A och 

B tjänster. 
270

 Generaladvokaten Stix-Hackl rekommenderar i sitt förlag till avgö-

rande i målet C-231/03 Coname, att en sådan skillnad även bör föreligga för tjäns-

tekoncessioner.
271

 Enligt undertecknads mening finns det inget som tyder på att 

domstolen gör ett sådant analogislut i relation till de skyldigheter som kan åläggas 

myndigheter mot bakgrund av de grundläggande principerna. Emellertid torde 

detta vara befogat, med anledning av att många tjänster som normalt klassificeras 

som B-tjänster sannolikt inte är mer lämpade för gränsöverskridande konkurrens-

utsättning, på grund av att en myndighet tillser att de tillhandahålls via en tjänste-

koncession istället för ett tjänstekontrakt.  

  

                                                 

269
 Se Brown, 2007, s. 20;Om problematiken med att fastställa när ett kontrakt är av gränsöver-

skridanden intresse. 
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 Se avsnitt 3.3 För ett utvecklat resonemang om skillnaderna mellan A och B tjänster. 
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231/03, Coname, vari advokaten rekommenderar att skilja på A och B tjänster även vid tillämp-

ningen av de grundläggande principerna vid tilldelningen av tjänstekoncessioner.  
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6.4 Frågan om ett lagstiftningsinitiativ är motiverat 

I denna framställning har det visats att den kontemporära rättsliga regleringen 

skapar konceptuell förvirrig i den meningen att det inte är tydligt vilka kontrakt 

som är att betrakta som tjänstekoncessioner. Därtill har uppsatsen beskrivit att det 

finns tvivel om vilka rättsliga processuella krav som följer av de grundläggande 

principerna när myndigheter tilldelar tjänstekoncessioner.  Annorlunda uttryckt är 

den rättsliga regleringen som styr tilldelningsprocessen av tjänstekoncessioner 

inte tillräckligt tydlig för att skapa rättssäkerhet. Uppsatsen har även visat att de 

problem som är relaterade till att tjänstekoncessioner inte styrs av sekundärrättslig 

lagstiftning, inte kan avhjälpas, genom att kommissionen publicerar nya tolk-

ningsmeddelanden. Tvärtom bidrar dessa rättsligt oförbindande meddelanden, till 

ökad otydlighet beträffande vilka skyldigheter som följer av de grundläggande 

principerna. Problemet består också till viss del av att EU-domstolen mantlat rol-

len som “lagstiftare”, utan att löpa linan ut. I många avseenden är en lagstiftnings-

akt ett bättre verktyg för att uppnå en rättslig reglering som skapar rättssäkerhet. 

Medlemsstaterna befinner sig därför i en situation där de sannolikt inte kan undvi-

ka sekundärrättslig reglering avseende tjänstekoncessioner, som visats i denna 

framställning finns nämligen redan reglering på området, om än en mycket otydlig 

sådan. 
272

 

Liksom många andra författare intar undertecknad en skeptisk inställning till att 

en principiell annonseringsplikt och en formell konkurrensutsatt tilldelningspro-

cess alltid kan gynna ekonomisk effektivitet. Undantag från dessa skyldigheter är 

enligt undertecknads mening befogat, såväl i de fall då kontraktet är av mindre 

ekonomisk betydelse, som i sådana sammanhang då koncessionen berör verksam-

het som normalt skulle klassificeras som en B-tjänst. Med detta sagt finns orsak 

att poängtera att den rättsliga regleringen idag inte förmår att precisera vilket för-

farande som är lämpligt för olika typer av kontrakt.  Risken är att myndigheters 

förfarande blir bristfälligt för sådana kontrakt som det allmänna skulle kunna ha 

vinning av att annonsera och tilldela via öppna och konkurrensutsatta tilldelnings-

processer. Samtidigt som den juridiska ovissheten om vilket förfarande som er-

fordras, kan resultera i att enskilda myndigheter vidtar onödigt kostsamma proces-

ser i syfte att inte bryta mot någon av de skyldigheter som de EU-rättsliga princi-

perna skulle kunna innebära.  

Enligt undertecknads mening är det viktigt att en framtida rättslig reglering tyd-

liggör hur begreppet tjänstekoncession och relaterade koncept skall definieras. 

Därtill torde det vara av vikt att den framtida rättsliga regleringen innefattar tydli-

ga och entydiga regler beträffande hur myndigheter skall förfara under tilldel-

ningsprocesser av koncessioner.
 
 Det finns även anledning att förorda att en fram-

tida reglering avseende tjänstekoncessioner utvecklas med beaktande av dessa 

avtals särskildhet. Till exempel bör det vara av vikt att myndigheten har möjlighet 

att tillämpa tilldelningskriterier som relaterar till leverantörens kvalitéer. Enligt 

undertecknads mening finns det således anledning att förorda att tilldelningspro-

cessen regleras i ett särskilt upphandlingsdirektiv.  

                                                 

272
 Se Neergaard, 2007, s.409. För ett liknande resonemang.  



Kap. 6 Analys 

 

 

70 

 

En granskning av kommissionens förslag till direktiv om tjänstekoncessioner vitt-

nar om att många av de problem som är relaterade till den samtida rättsliga re-

gleringen avseende tjänstekoncessioner skulle avhjälpas eller åtminstone mildras 

om det finns en vilja att anta kommissionens föreslagna rättsakt.  Förslaget vittnar 

om att kommissionen önskar att reglera tjänstekoncessioner och byggkoncessioner 

i ett gemensamt separat direktiv. Detta skulle potentiellt kunna kvarhålla den pro-

blematik som följer av att koncessionskontrakt måste avgränsas mot andra kon-

trakt.
 
Förslaget innefattar dock en tydligare definition av begreppet tjänstekonces-

sion, än den som finns i det klassiska direktivet idag. I artikel 2 i kommissionens 

förslag föreslås att begreppet tjänstekoncession fortsatt skall förstås som:   

”[A] contract for pecuniary interest concluded in writing between one or more economic 

operators and one or more contracting authorities or contracting entities and having as their 

object the provision of services other than those referred to in points 2 and 4 where the con-

sideration for the services to be provided consists either solely in the right to exploit the 

services that are subject of the contract or in that right together with payment.”  

Definitionen förtydligar vissa aspekter som inte framgår av den samtida definitio-

nen såsom att kontraktet i fråga måste avse en ekonomisk verksamhet och vidare 

att avtalet måste vara skriftligt. I artikel 7 i det föreslagna direktivet tydliggörs 

även att rätten att utnyttja tjänsten, fortsatt skall innebära att, en betydande risk 

skall ha överförts på koncessionären. Av förslaget framgår även hur man bedömer 

att leverantören bär en betydande risk. Det framgår att det handlar om att leveran-

tören inte skall vara garanterad att få tillbaka egna investeringar eller kostnader 

som uppstår i samband med driften av verksamheten.  Den ekonomiska risken kan 

bestå endera av den risk som är relaterad till efterfrågan på de tillhandahållna 

tjänsterna eller riskerna i samband med tillgängligheten av infrastruktur som an-

vänds för tillhandahållandet av tjänster till användarna. Definitionen förefaller 

vara betydligt snävare än den som utvecklats genom domstolens praxis. Detta kan 

resultera i att många avtal som klassificeras som tjänstekoncessioner i samtid, kan 

komma att klassificeras som tjänstekontrakt i framtiden. I motsats till vad som 

förespråkats i denna framställning fastställer kommissionen inte någon fast gräns 

som anger hur omfattande en myndighets ersättning får vara för att ett kontrakt 

alltjämt skall kunna klassificeras som en tjänstekoncession.    

Kommissionens förslag förefaller enligt undertecknads mening inte innebära 

överdrivna administrativa bördor för upphandlande myndigheter då direktivet 

endast skall tillämpas på koncessioner vars värde överstiger det uppställda trös-

kelvärdet 5000000 euro. 
273

Till skillnad från den lösning som förespråkats i denna 

uppsats gör kommissionen inte skillnad på hur långtgående skyldigheter som 

myndigheter skall åläggas vid så kallade A- och B- tjänster. Istället undantas vissa 

specifikt angivna verksamheter direktivets tillämpningsområde.
274

 

I fråga om procedurregler, föreslår kommissionen bl.a. att det skall vara obligato-

riskt att offentligöra stundande tilldelningar av koncessioner i EU:s officiella tid-

ning givet att de överstiger det föreslagna tröskelvärdet. Av förslaget framgår att 
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kontrakt vars värde understiger det uppställda tröskelvärdena allt jämt skall regle-

ras av de grundläggande principerna.
 275

  Detta vidhåller delar av den problematik 

som beskrivits i denna uppsats. I förslaget föreskriver kommissionen även att 

myndigheter skall vara skyldiga att använda objektiva tilldelningskriterier som är 

relaterade till den verksamhet som koncessionen berör. Myndigheterna förplikti-

gas inte att ange exakt hur de uppställda tilldelningskriterierna kommer att viktas 

det är tillräckligt att kriterierna beskrivs i en fallande ordning med avseende på 

deras betydelse. Liksom förespråkats i denna uppsats föreslår kommissionen att 

det skall vara möjligt att tillämpa tilldelningskriterier som är relaterade till leve-

rantörens kvalitéer. I dessa sammanhang skall emellertid tilldelningskriterierna 

viktas, det vill säga att det tydligt skall framgå hur myndigheten poängsätter de 

kriterier som uppställts.  
276

 

Sannolikt kommer medlemsstaterna välja att godkänna den föreslagna sekundär-

rättsliga reglering för området koncessioner, snarare än att bevara den samtida 

regleringen och de bristande förutsättningarna för rättssäkerhet och ekonomisk 

effektivitet som följer av densamma. 
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