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1   INLEDNING 
 

1.1  Ämne 
Uppsatsen behandlar upphandlande myndigheter och enheters möjligheter till 

köp från eget bolag, koncerninterna inköp och inköp i samverkan med andra 

upphandlande myndigheter. Ämnet är således offentliga myndigheters tillämp-

ning av undantag från upphandlingsskyldigheten när de anskaffar varor, tjäns-

ter eller byggentreprenader från företag som de helt eller delvis innehar, eller 

har anknytning till. Till ämnet hör även upphandlande myndigheters möjlighet 

till inköp i samverkan med varandra.   

 

Den offentliga upphandlingen i Sverige är betydande och beräknas uppgå till 

mellan 560-670 miljarder kronor per år.1 Som huvudregel omfattas varje upp-

handling av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av en upp-

handlande myndighet eller enhet av bestämmelserna i lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling, LOU, eller lagen (2007:1092) om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster, LUF. Det innebär att ett 

köp inte kan genomföras utan att det först konkurrensutsätts. Lagstiftningens 

syfte är att bidra till de övergripande målen om fri rörlighet av varor och tjäns-

ter inom EU samt att motverka korruption.2 

 

Svenska myndigheter, framförallt lokala och regionala myndigheter, har till-

handahållandet av allmännyttiga tjänster till allmänheten inom ramen för sin 

verksamhet. Utförandet av dessa tjänster sker ofta med hjälp av privata aktö-

rers. Myndigheter kan även genom en egen så kallad in house-verksamhet till-

handahålla tjänster genom helägda bolag. Enbart kommuner och landsting äger 

mer än 1600 företag och omfattningen genom vilken de kan köpa från egna 

1 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1 – Siffror och fakta om offentlig upphandling, s. 15. 
2 Thomasson, Anna, - Styrning av offentligt ägda bolag, 2013, s. 40. Det övergripande målet 
för de verksamheter som i sin tur regleras av LOU och LUF är att skapa samhällsnytta. 
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bolag är av stor ekonomisk och organisatorisk betydelse.3 Regelverket angåen-

de undantag från upphandlingsskyldigheten är mångtydigt och kan vara svår-

tolkat, vilket i vissa fall leder till att myndigheter konkurrensutsätter verksam-

heter som hade kunnat bedrivas i egen regi eller vice versa. Offentlig upphand-

ling och konkurrensfrågor hänger ihop och det krävs en dubbel förståelse för 

att förstå syftet bakom upphandlingsregelverket. Å ena sidan handlar det om en 

förståelse för myndigheters rätt till att organisera sin verksamhet som de vill, å 

andra sidan en förståelse av fördragsreglerna om fri rörlighet på den inre mark-

naden och konkurrens.4  

  

EU-domstolen har i domen Teckal fastställt ett vertikalt tillämpligt undantag 

från upphandlingsskyldigheten då upphandling mellan olika juridiska personer 

kan genomföras utan föregående konkurrensutsättning.5 Undantaget kräver att 

de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Teckal-kriterierna består av kon-

trollkriteriet och verksamhetskriteriet, vilka innebär att en upphandlande myn-

dighet utövar en viss kontroll över en annan juridiskt fristående person och att 

den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans 

med, eller åt de myndigheter som innehar den. Den 1 januari 2013 infördes ett 

permanent in house-undantag i LOU som tillåter att en upphandlande myndig-

het tilldelar kontrakt utan tidigare konkurrensutsättning.6 Det undantaget gäller 

endast under förutsättningen att Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det råder idag 

3 Höök, Johan, Horisontell tillämpning av Teckal-kriterierna, ERT 2014 s. 742. 
4 Se Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel: allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, (ak. 
avh), 2008, s. 121 ff. Se även Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 – Konkurrens-
rätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar, 2009, s. 65 ff. 
5 Se dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562). För det nya sättet att hänvisa till EU-domstolens 
avgöranden: Se rådets slutsatser av den 29 april 2011 om uppmaning att införa European Case 
Law Identifier (ECLI) och en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis (EUT C 
127, 2011, s. 1). För mer information, se:  
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-sv.do?init=true. Se 
även, Lindblom, Ingalill, Hur hittar jag domen? – Om det nya sättet att hänvisa till EU-dom-
stolens rättsfall, ERT 2014 s. 505 ff. Hur den nya hänvisningsmetoden tillämpas förklaras på 
Curia-sidan: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/. 
6 Ett liknande undantag infördes inte i LUF. Lagstiftaren motiverade detta med att det redan 
finns regler i LUF om undantag för bland annat anknutna företag. Se prop. 2011/12:106 s. 52. 
För mer information se: SOU 2011:43 s. 111 och s. 395, Jfr Arrowsmith, The Law of Public 
and Utilities Procurment 2005, s. 948 samt Steinicke & Groesmeyer, EU´s Udbudsdirektiver, 
2008, s. 189. I 2014 års direktiv införs in house-undantaget i både LOU och LUF, se artikel 12 
i direktiv 2014/24/EU och artikel 28 i direktiv 2014/25/EU. Lagstiftarens skäl för att inte införa 
in house-undantaget i LUF har således förlorat sin bärkraft. Se även SOU 2014:51 s. 29. 
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en viss osäkerhet kring hur bestämmelserna om köp från eget bolag ska tilläm-

pas och hur kriterierna ska tolkas.  

 

I de situationer där myndigheter samarbetar med andra myndigheter genom 

samverkansavtal, kan de under vissa förutsättningar även då omfattas av ett 

undantag från upphandlingsskyldigheten, det så kallade Hamburg-undantaget.7 

En förutsättning för att undantaget från upphandlingsskyldigheten ska vara 

tillämpligt horisontellt, det vill säga i samverkan med andra upphandlande 

myndigheter, är att samverkan uteslutande ska syfta till att uppnå mål av all-

mänintresse samt att likabehandlingsprincipen säkerställs.8 Detta för att inget 

privat företag ska ges konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenter. Un-

dantaget gäller därför endast när enbart myndigheter deltar i samverkan.9 Det 

horisontella undantaget ger dock upphov till ett flertal frågor, till exempel i 

vilken omfattning myndigheter kan undantas från upphandlingsskyldigheten i 

enlighet med upphandlingsrätten. 

 

1.2  Syfte och avgränsningar 
Uppsatsen behandlar rättsvetenskapliga frågeställningar avseende upphand-

lande myndigheter möjligheters till undantag från upphandlingsrätten vid köp 

från eget bolag, koncerninterna inköp samt inköp i samverkan med andra myn-

digheter. Det övergripande syftet är att utreda när undantag från upphandlings-

skyldigheten specifikt föreligger. 

 

Det råder en osäkerhet vad den praxis som utvecklats av EU-domstolen faktiskt 

innebär. Osäkerheten rör i huvudsak att upphandlande myndigheter inte känner 

till när de kan tillämpa undantaget samt vad undantaget faktiskt medför. Bris-

ten kan leda till att upphandlande myndigheter tilldelar kontrakt utan före-

gående konkurrensutsättning, när undantaget inte är tillämpligt. Det kan kom-

7 Se dom Kommissionen/Tyskland (C-480/06, EU:C:2009:357). 
8 Se a a, punkt 47. 
9 Se a a, punkterna 44 och 47. 
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ma att leda till onödiga domstolsprocesser, upphandlingsskadeavgift och ge-

nom det till ett ineffektivt användande av skattemedel. Det är således av vikt 

för rättstillämpningen att fastställa räckvidden av undantaget. Det övergripande 

syftet ger upphov till följande underliggande frågeställningar.  

 

• Kan Teckal-undantaget tillämpas i ett koncernförhållande eller under ett 

koncernliknande förhållande?  

 

• Måste en upphandlande myndighet vara en offentlig myndighet för att 

undantagen ska vara tillämpliga?  

 

• Kan Teckal-undantaget enbart tillämpas i en rakt nedåtstigande led?  

 

• Vad innebär begreppet uppgifter av allmänintresse vid upphandling ge-

nom samverkansavtal med andra myndigheter?  

 

För att kunna fokusera på dessa frågor är viss avgränsning nödvändig. Det 

finns en rad undantagsregler i LOU som innebär att vissa offentliga inköp inte 

omfattas av upphandlingsreglerna. Exempelvis faller kontrakt vars värde un-

derstiger de i direktiven angivna tröskelvärdena och vissa specifika typer av 

kontrakt utanför tillämpningsområdet, såsom anställningsavtal. Syftet med 

uppsatsen är dock inte att redogöra för alla de situationer som medför att upp-

handlande myndigheter ges möjlighet att upphandla utan föregående konkur-

rensutsättning.10 Endast de undantag som inbegriper köp från eget bolag samt 

köp i samverkan med andra myndigheter kommer här att behandlas.  

 

10 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 107. Se även Werling, 
Per, Offentlig upphandling, Från A till Ö, 2012, s. 287. Se även DS 2014:25 s. 343 ff.  
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Tilldelningar av kontrakt som omfattas av upphandlingsdirektiven är mer väg-

ledande än tilldelningar av kontrakt enligt primärrätten. Det innebär även att 

möjligheterna till undantag är striktare reglerat av upphandlingsdirektiven.11 

Jag har därför valt att avgränsa arbetet till in house-situationer som sker inom 

den klassiska sektorn, det vill säga de undantag från upphandling som annars 

hade reglerats av LOU. Det har jag gjort för att inte komplicera framställningen 

i onödan samt för att det får anses vara av störst vikt för att klargöra rättsläget. 

I 2014 års direktiv har in house-undantaget även införts i LUF.12 Skillnaden 

mellan in house-undantagen i LOU-direktivet och LUF-direktivet är marginella 

och kommer på ovan anförd anledning inte att redovisas här. 

 

1.3 Metod och material 
Det finns ett antal olika rättsvetenskapliga arbetsmetoder. Den allmänt mest 

erkända metoden i Sverige i dag är den rättsdogmatiska metoden, även kallad 

den rättsanalytiska metoden eller den juridiska metoden.13 Målet med den rätts-

dogmatiska metoden är att framställa rättsordningen som ett sammanhängande 

nätverk av regler och undantag.14 Metoden innebär att gällande rätt fastställs 

med hjälp av rättskällorna, det vill säga rättskälleläran.15 Flera olika rättskällor 

bör beaktas vid tillämpning av rättskälleläran för en fullständig analys av rät-

ten.16 Enligt den traditionella svenska rättskälleläran har lag, förarbeten och 

rättspraxis status som rättskällor, medan doktrin kan användas som stöd för 

dessa rättskällor. I den här framställningen ligger en stor del av fokus på uni-

onsrätten, vilket leder till att den traditionella svenska rättskälleläran ställs in-

för utmaningar.  

11 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 
2012, s. 159 ff, se även Steinicke & Groesmeyer, 2008, s. 113,  Jfr förslag till avgörande kom-
missionen/Irland (C-532/03, EU:C:2007:801), p 110-111. 
12 Se direktiv 2014/25/EU, artikel 28.  
13 Det har föreslagits att man borde använda uttrycket rättsanalytisk metod eftersom det bättre 
beskriver den analys av rättsregler som många men inte alla inom rättsvetenskapen ägnar sig 
åt. Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, 
s. 24 samt  Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff. 
14 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249.   
15 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk, Tfr 2004-05, s. 648 ff samt där gjorda hän-
visningar. 
16 Hollander, Anna, Alexius Borgström, Katarina, Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, 
Lund, 2009, s. 20.  
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Rättskällornas inbördes dignitet beror till stor på rättssystemet och rättsområ-

det.17 Få rättsområden i Sverige är till så stor del uppbyggda kring unionsrätten 

som upphandlingsrätten. Samtidigt är den svenska upphandlingsrätten ett eget 

nationellt rättsområde med egna nationella regler och praxis. I svensk rätt ut-

görs rättsordningen mestadels av skriven rätt, till exempel författningar och 

förarbeten. I EU:s rättsordning återfinns gällande rätt till stor del i rättspraxis 

och i de allmänna rättsprinciperna.18 Förarbeten inom den europeiska unions-

rätten är inte obefintliga och den ökade offentligheten inom EU påverkar 

rättskälleläran.19 Det går inte ignorera den sakliga tyngden i argument i till ex-

empel grönböcker och vitböcker som vägledande rättskällor. 

 

Det rättsområde jag valt att granska, upphandlande myndigheter möjligheters 

till undantag från upphandlingsrätten vid köp från eget bolag, koncerninterna 

inköp samt inköp i samverkan med andra myndigheter, utformades ursprungli-

gen genom EU-domstolens praxis. EU-domstolens praxis kommer därför utgö-

ra den rättsliga grunden för större delen av uppsatsen. EU-domstolen är den 

enda legala uttolkaren av unionsrätten och den får därför anses ha ett högt 

rättskällevärde och vara den primära rättskällan.20 

 

De grundläggande EU-fördragen, de allmänna rättsprinciperna, internationella 

avtal samt EU-domstolens och tribunalens praxis, anses utgöra bindande 

rättskällor och är en del av svensk rättsordning. I följande framställning kom-

mer den rättsdogmatiska metoden att användas för att analysera de rättsliga 

problemen. Vid analyser av EU-rättslig praxis kommer den teleologiska tolk-

17 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i rättsvetenskapen, 2001, s. 25. 
18 Hettne, Jörgen & Otken, Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2011, s. 41 och Bernitz m.fl., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbets-
metoder, 2010, s. 68 ff. 
19 Öberg, Ulf, Trelösa trådar: mer om förarbeten, statens processföring vid EG-domstolen och 
det gemenskapsrättsliga uppenbarhetsrekvisitet, SvJT 2003. Se även dom Telaustria och Tele-
fonadress (C-324/98, EU:C:2000:669). 
20 Hettne, Jörgen & Otken, Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2011, s. 40-41. 
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ningsmetoden tillämpas, då den lämpar sig väl för en undersökning av uni-

onsrättens rättskällor.21  

 

Den 26 februari 2014 beslutade Europaparlamentet och rådet om tre nya direk-

tiv på upphandlingsområdet. Två av de nya upphandlingsdirektiven är omar-

betningar av 2004 års direktiv för den klassiska sektorn och försörjnings-

sektorerna.22 Det tredje är ett nytt direktiv som reglerar koncessioner, vilket 

tidigare enbart reglerades av primärrätten.23 Direktiven ska genomföras i 

svensk rätt senast den 18 april 2016. EU-rättsliga direktiv är till skillnad från 

förordningar inte direkt tillämpliga. De förutsätts att de genomförs i svensk 

lagstiftning.24 Både de tidigare direktiven och de nu gällande direktiven kom-

mer att granskas i uppsatsen i enlighet med principerna i rättskälleläran.  

 

1.4  Disposition 
Uppsatsens disposition är logiskt-hierarkisk på så sätt att det generella föregår 

det mer specifika. Uppsatsen består av fem kapitel. I kapitel 2 behandlas kort-

fattat bakgrunden till upphandlingsrätten och definitioner av centrala begrepp 

som är viktiga för den fortsatta förståelsen för området offentlig upphandling. I 

kapitel 3 behandlas förutsättningarna för tillämpning av Teckal-undantaget, det 

vertikala undantaget från upphandlingsskyldigheten. I kapitlet finns även en 

överskådlig redovisning av 2014 år direktiv. I kapitel 4 behandlas förutsätt-

ningarna för upphandling i samverkan mellan myndigheter, det horisontella 

undantaget från upphandlingsskyldigheten. I kapitlet finns även en överskådlig 

redovisning av 2014 år direktiv. I kapitel 5 kommer resultatet av analysen pre-

senteras samt sammanfattande slutsatser att redovisas och diskuteras.  

 

21 Se Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s 122. 
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 
upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (klassiska direktivet) samt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enhe-
ter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphä-
vande av direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet). 
23 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 20014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldel-
ning av koncessioner. 
24 Warling-Nerep, Vad är rätt?, 2012, s. 28. 

12 
 

                                                 



2 REGELVERKET 
 

Mellanhavanden mellan de stater som är medlemmar i Europeiska unionen 

styrs av unionsfördraget (FEU), funktionsfördraget (FEUF) och rättighets-

stadgan (stadgan). Fördragen innehåller bestämmelser som behandlar med-

lemsstaters och enskildas rättigheter och skyldigheter. De stater som är med-

lemmar i Europeiska unionen har förbundit sig att följa fördragen, det vill säga 

primärrätten, och de bestämmelser som antagits med stöd av fördragen, det vill 

säga sekundärrätten. I FEUF finns bestämmelserna om de fyra grundläggande 

friheterna inom EU: fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.25 I 

EU:s primärrätt finns det ingen direkt reglering av upphandlingsrätten, men 

flertalet av de bestämmelser och principer de ger upphov till har legat till grund 

för direktiven på upphandlingsområdet.26 Det är främst principerna om likabe-

handling, förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, proportionalitet, 

öppenhet (transparens) och ömsesidigt erkännande.27 

 

Offentlig upphandling regleras inom den klassiska sektorn i Sverige genom 

LOU. I LOU genomfördes Europarlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG 

av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling 

av byggentreprenader, varor och tjänster, det så kallade klassiska direktivet. 

LOU reglerar förfaranden för offentlig upphandling som görs av offentliga 

myndigheter och offentligt styrda organ. Förfarandedirektiven innehåller de-

taljerande bestämmelser för de olika delarna av upphandling.  

 

Den 26 februari 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 

2004/18/EG. I 2014 års direktiv finns uppdaterade bestämmelser som innebär 

25 Se artikel 18, 34, 35, 49, 56 FEUF. Se även Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens 
grunder, 2014, s. 35. 
26 Fördragsbestämmelserna kan även ha direkt betydelse för de upphandlingar som inte omfat-
tas av direktiven. Se Sundstrand, Andrea – Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 2012. 
27 Se skäl 2 i direktiv 2004/18 och skäl 9 i direktiv 2004/17. Se även Rosén Andersson, Helena, 
Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, 2012, s. 30. 
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att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa unionsrätten i vissa situa-

tioner. 

 

2.1  Definitioner 
En förutsättning för att LOU ska vara tillämplig är att det är fråga om offentlig 

upphandling. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en 

upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå i ett ramavtal 

(1 kap. 2 § LOU, 2 kap. 13 § LOU). 

 

Med upphandlande myndighet avses statliga myndigheter, kommunala myn-

digheter samt offentligt styrda organ. Med myndigheter jämställs beslutande 

församlingar i kommuner och landsting samt sammanslutningar av en eller 

flera myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ (2 kap. 19 § LOU) 

 

Med offentligt styrda organ avses bland annat bolag och föreningar som tillgo-

doser behov i det allmännas intresse, samt har en viss koppling till den offent-

liga sektorn till följd av finansiering, verksamhetskontroll, utnämnande av le-

damöter i styrande organ eller motsvarande (2 kap. 12 § LOU). 

 

Ett kontrakt är ett skriftligt undertecknat avtal med ekonomiska villkor som 

sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leve-

rantörer som avser utförande eller tillhandahållande av tjänst, varor eller bygg-

entreprenad (2 kap. 10 § LOU). 

 

Det finns inte någon definition av begreppet in house i direktiven men ut-

gångspunkten får sägas vara att det rör sig om en in house-situation om både 

utföraren och beställaren befinner sig inom samma juridiska enhet. Till exem-

pel då en upphandlande myndighet väljer att utföra de aktuella uppgifterna i 
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egen regi, istället för att konkurrensutsätta driften av viss verksamhet.28 Man 

talar då om en in house-verksamhet.29 Varken LOU eller de allmänna EU-

rättsliga principerna kan då enligt EU-domstolen aktualiseras. Begreppet in 

house är ett vidare begrepp än till exempel Teckal-undantaget, som även det är 

en in house-situation, syftar på när Teckal-kriterierna är uppfyllda.   

 

Det vertikala undantaget syftar till situationer där Teckal-undantaget är till-

lämpligt. Det horisontella undantaget syftar till situationer där upphandlande 

myndigheter samarbetar genom samverkansavtal, det så kallade Hamburg-

undantaget.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Se Bergman, Mats, Offentlig upphandling: på rätt sätt och rätt pris, 2011, s. 44. 
30 Teckal-undantaget kan komma att tillämpas horisontellt i koncerner eller koncernliknande 
förhållanden. För att inte komplicera framställningen i onödan och för att få klarhet så har dock 
åtskillnad mellan de två begreppen ändå gjorts.   
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3 TECKAL-KRITERIERNA 
 

3.1  Inledning 
Enligt EU-direktivet om offentlig upphandling, utgörs offentliga kontrakt av 

skriftliga avtal med ekonomiska villkor som slutits mellan en eller flera eko-

nomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser 

utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av 

tjänster.31 Med ekonomisk aktör avses i direktivet både privata leverantörer 

och upphandlande myndigheter. Huvudregeln är således att varje upphandling 

av varor, tjänster och byggentreprenader omfattas av direktivet.32 Det innebär 

att upphandlingar mellan olika juridiska personer inte kan genomföras utan att 

först konkurrensutsättas. 

 

Av domen Stadt Halle framgår att en offentlig myndighet, som är en upphand-

lande myndighet, ska ges möjlighet att utföra tjänster av allmänt intresse, bland 

annat för att trygga sociala ändamål, utan att behöva vända sig till externa en-

heter utanför sin organisation.33 I ett sådant fall är det inte fråga om ett avtal 

med ekonomiska villkor som ingåtts och de unionsrättsliga bestämmelserna ska 

då inte tillämpas. Ett köp mellan olika delar men inom samma organisation är 

således inte att betrakta som ett upphandlingskontrakt, även om kontraktet de 

facto innehåller ekonomiska villkor.34  

 

EU-domstolen fastställde i domen Teckal att upphandlingar även kan ske mel-

lan olika juridiskt fristående personer utan föregående konkurrensutsättning, 

under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda.35 EU-

31 Se direktiv 2004/18 artikel 1.2 (a). 
32 Se dom kommissionen/Spanien (C-84/03, EU:C:2005:14), punkt 39. 
33 Se dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5), punkt 48. Se även Protokoll 
om tjänster av allmänt intresse (2007), vilket infogats till EU-fordraget och Funktionsfordraget 
i enighet med Lissabonfördraget. 
34 Madell, Tom, Tjänster av allmänt intresse – ett svenskt perspektiv, 2011, s. 86. 
35 Se dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562), punkt 50. Se även Steinicke, In house-kontrak-
ter eller administrative aftaler, i Madell, Bekkedal och Neergaard, Den nordiska välfärden och 
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domstolen har genom Teckal-kriterierna vidgat in house-begreppet till att om-

fatta vissa externa rättssubjekt. I en sådan in house-situation kan en upphand-

lande myndighet undgå upphandlingsskyldighet om den upphandlande myn-

digheten utövar kontroll över den juridiska personen motsvarande den kontroll 

som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), samt att den fristå-

ende juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans 

med eller åt den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskrite-

riet).  

 

EU-domstolens utformning av Teckal-undantaget syftar till att möjliggöra att 

det offentliga anskaffar varor och tjänster, utan att det faller inom tillämp-

ningsområdet för upphandlingsdirektiven. Domstolens utformning av begrep-

pet kontrakt i domen Teckal kan tolkas som en avvägning mellan två motståen-

de intressen, å ena sidan intresset av upphandling i fri konkurrens och å andra 

sidan upphandlande myndigheters intresse av att kunna organisera sina verk-

samhet fritt. Undantag för så kallade in-house-situationer framkom för första 

gången i domen Teckal där de övergripande förutsättningarna slogs fast. Teck-

al-undantaget senare utvecklats i EU-domstolens praxis i ett antal avgö-

randen.36    

 

Bakgrunden till Teckal-undantaget i svensk rätt bygger på en dom från HFD. 

Under en lång tid var uppfattningen att Teckal-undantaget var tillämplig i 

svensk rätt och i de första målen i förvaltningsdomstolarna och kammarrätterna 

tillämpades undantaget.  HFD meddelande i de så kallade SYSAV-målen att 

Teckal-undantaget inte kunde tillämpas i svensk rätt, eftersom svensk rätt inte 

innehöll ett sådant undantag från upphandlingsskyldigheten.37 Den 1 januari 

2013 infördes dock ett permanent undantag i 2 kap. 10 a § LOU, som tillåter en 

upphandlande myndighet att tilldela kontrakt till en fristående enhet mot eko-

marknaden; Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext, 2010, 
s. 259-280. 
36 Se avsnitt 3.2. 
37 RÅ 2008 ref 26, se även Madell & Indén, Offentlig-privat samverkan:rättsliga förutsätt-
ningar och utmaningar, 2010, s.127 ff. Se även Örnberg, Åsa, Kommunal verksamhet genom 
privaträttsliga subjekt, (ak. avh), 2014, s. 147 ff. 
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nomisk ersättning utan att någon konkurrensutsättning först sker.38 En upp-

handlande myndighet som bedriver verksamhet i egen regi, istället för att kon-

kurrensutsätta, till exempel driften av en viss verksamhet, kan således undantas 

upphandlingsskyldigheten under förutsättning att Teckal-kriterierna är upp-

fyllda. 

 

3.2  Teckal-kriterierna 
 

3.2.1 Bakgrund 
Domen Teckal var den första domen som fastställde att unionsrätten inte kräver 

upphandling när anskaffning sker från en fristående enhet som har ett särskilt 

samband med den upphandlande myndigheten. Teckal-undantaget är ett un-

dantag från allmänna unionsrättsliga bestämmelser och dess syfte är särskilt att 

undvika att konkurrensen snedvrids.39 Teckal-undantaget ska därför tolkas 

strikt och tillämpas restriktivt.40 Den upphandlande myndighet som åberopar 

undantaget har bevisbördan för dess tillämplighet och en skyldighet att visa att 

förutsättningarna för undantaget är uppfyllda.41 Kriterierna är kumulativa, vil-

ket innebär att både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet måste vara upp-

fyllda för att undantaget ska var tillämpligt. Kontrollkriteriet tar sikte på den 

kontroll som den upphandlande myndigheten har över den fristående enheten. 

Verksamhetskriteriet tar sikte på omfattningen av den verksamheten som den 

fristående enheten bedriver med den upphandlande myndigheten. EU-

domstolen har sammanfattat sin praxis i domen Asemfo enligt följande: 

 

”Enligt domstolens fasta rättspraxis krävs det enligt direktiven om 

offentlig upphandling inte någon anbudsinfordran, även om avtals-

partnern är en i förhållande till den upphandlande myndigheten fri-

38 Se prop. 2009/10:134, Upphandlingar från statliga och kommunala företag. Se även SOU 
2011/43 Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor. 
39 Se dom Carbotermo och Consorzia Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308), punkt 59. 
40 Se a a, punkt 55. 
41 Se dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5), punkt 46. Se även Parking 
Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605), punkt 63. 
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stående juridisk person, om två villkor är uppfyllda. Den myndig-

het som är upphandlande myndighet skall utöva en kontroll över 

den fristående enheten motsvarande den kontroll som den utövar 

över sin egen förvaltning, och denna enhet skall bedriva huvudde-

len av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter 

som innehar den”42 

 

3.2.2 Kontrollkriteriet 
Kontrollkriteriet, det första av de två kumulativa kriterierna, innebär att den 

upphandlande myndigheten ska utöva kontroll över den fristående enheten 

motsvarande den kontroll som den utövar sin egen förvaltning.43 Vid en be-

dömning avseende kontrollkriteriet är uppfyllt ska det enligt EU-domstolen 

göras en helhetsbedömning, där samtliga relevanta lagbestämmelser och om-

ständigheter ska beaktas.44 Det ska framgå att den fristående enheten under-

ställs en kontroll som gör det möjligt för myndigheten till avgörande påverkan 

på strategiska mål samt viktiga beslut.45 Att kontrollen ska motsvara den som 

myndigheten utövar över sin egen förvaltning betyder dock inte att kontroll-

möjligheten behöver vara identisk. Det viktiga är att kontrollen är effektiv.46 

Den fristående enhetens juridiska form har i EU-domstolens praxis inte påver-

kat kontrollkriteriet.47 

42 Se dom Asociacion Natcional de Empresas Forestales (C-295/05, EU:C:2007:227), punkt 55. 
43 Vad gäller kontrollkriteriet, se närmare dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, 
EU:C:2005:5), dom Coname (C-231/03, EU:C:2005:487), dom Parking Brixen (C-458/03, 
EU:C:2005:605), dom kommissionen/Irland (C-532/03, EU:C:2007:801), dom kommissionen 
mot Österrike (C-29/04, EU:C:2005:670), dom Anav (C-410/04, EU:C:2006:237), dom Car-
botermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308), dom Jean Aurox m.fl. (C-220/05, 
EU:C:2007:31), dom Asociacion Natcional de Empresas Forestales (Asemfo) (C-295/05, 
EU:C:2007:227), dom Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Cor-
respondencia (Correos) (C-220/06, EU:C:2007:815), dom kommissionen/Italien (Mantova) (C-
371/05, EU:C:2008:410), dom Coditel Brabant (C-324/07, EU:C:2008:621); samt dom Sea (C-
573/07, EU:C:2009:532). Se även dom Wall (C-91/08, EU:C:2010:182). Jfr dom kommis-
sionen/Tyskland (C-17/09, EU:C:2010:33). 
44 Kommunalrättslig och civilrättslig lagstiftning får betydelse för in house-undantaget då 
kommuner driver verksamhet i bolagsform. För att kommuner ska ha möjlighet att använda sig 
av in-house-undantaget krävs således utöver att Teckal-kriterierna är uppfyllda även att kom-
munal och civilrättslig lagstiftning följs. Se 2 kap. KomL, 3 kap. 16-18 §§ KomL, 3 och 8 kap. 
ABL.  
45 Se dom Parking Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605), punkt 65. 
46 Se dom Coditel Brabant (C-324/07, EU:C:2008:621), punkt 46. 
47 Se dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562), italienskt särskilt företag, dom Coditel Brabant 
(C-324/07, EU:C:2008:621), belgiskt kooperativ, dom Spanien/kommissionen (C-349/97, 
EU:C:2003:251), Spanska aktiebolag. 
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3.2.3 Generella aspekter på kontrollkriteriet 
Det finns flera omständigheter som måste beaktas vid en bedömning om kon-

trollkriteriet är uppfyllt. Det är bland annat hur ägarsituationen till den friståen-

de enheten ser ut, relationen mellan den upphandlande myndigheten och den 

fristående enheten samt eventuell marknadsmässig inriktning hos den friståen-

de enheten.  

 

Om flera upphandlande myndigheter tillsammans äger alla aktier i en friståen-

de enhet så talar det för att kontrollkriteriet är uppfyllt. Det är således inte nöd-

vändigt att den kontroll som en offentlig myndighet utövar är individuell.48 

Flera offentliga myndigheter kan gemensamt sägas utöva kontroll över enheten. 

Det centrala är att det inte enbart är den majoritetssägande offentliga myndig-

heten som utövar kontrollen för att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt, det skulle 

urholka innebörden av begreppet gemensamt utövad kontroll.49 Detta återpeg-

lar återigen kravet på effektiv kontroll och inte enbart en formell sådan. I do-

men Asemfo ansåg EU-domstolen att ett delägarskap på endast 0,25 procent var 

tilläckligt för att en offentlig myndighet skulle uppfylla kontrollkriteriet.50 Det 

verkar inte finnas någon nedre gräns i andelstal för minoritetsägare utan det 

viktiga är just att en effektiv kontroll utövas, enskilt eller gemensamt. I domen 

Asemfo var den fristående enheten skyldig att utföra tjänsten och den kunde 

inte själv bestämma priset för sina tjänster. Den fristående enhetens möjlighet 

att agera självständigt tillmäter således stor betydelse vid bedömningen om 

kontrollkriteriet var uppfyllt. Delägarskapet i den fristående enheten var i do-

men Asemfo inte enskilt avgörande för bedömningen, utan en del av en hel-

hetsbedömning. EU-domstolen har vid en helhetsbedömning även lagt stor vikt 

vid den fristående enhetens styrande organs befogenheter för att bedöma om 

kontrollkriteriet är uppfyllt.  

 

 

48 Se dom Parking Brixen (C-458/03, EU:C:2005:605), punkt 65. 
49 Se dom Kommissionen/Polen (C-192/11, EU:C:2012:44), punkterna 27 och 30. 
50 Se dom Asociacion Natcional de Empresas Forestales (Asemfo) (C-295/05, 
EU:C:2007:227). 
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I domen Carbotermo anför EU-domstolen: ”[…] att det bolag som tilldelats 

kontraktet är underställt en kontroll som gör det möjligt för den upphandlande 

myndigheten att påverka de beslut som fattas av nämnda bolag. Det skall vara 

fråga om en möjlighet att utöva en avgörande påverkan i fråga om såväl strate-

giska mål som bolagets viktiga beslut.”51 (kursivering tillagd). I domen Coditel 

anför EU-domstolen: ”Av denna undersökning ska framgå att den enhet som 

tilldelats kontraktet är underställd en kontroll som gör det möjligt för den kon-

cessionsgivande myndigheten att påverka de beslut som fattas av nämnda en-

het. Det ska vara fråga om en möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande i 

fråga om såväl enhetens strategiska mål som dess viktiga beslut.”52 (kursive-

ring tillagd). Dessa två begrepp som EU-domstolen använt, avgörande påver-

kan och bestämmande inflytande, är synonyma i jämförelse med andra språk-

versioner av domarna och bör därför inte påverka domstolens bedömning av 

vilken grad kontrollkriteriet är uppfyllt.  

 

Begreppen avgörande påverkan och bestämmande inflytande är viktiga för att 

förstå samspelet med det närliggande begreppet motsvarande kontroll i EU-

domstolens praxis. I domen Encord anger domstolen följande: 

 

”Enligt fast rättspraxis är det fråga om en ”motsvarande kontroll” 

när enheten i fråga är underställd en kontroll som gör det möjligt 

för den upphandlande myndigheten att påverka de beslut som fattas 

av denna enhet. Det ska vara fråga om en möjlighet att utöva ett be-

stämmande inflytande i fråga om såväl enhetens strategiska 

mål som dess viktiga beslut. […] Den upphandlande myndigheten 

ska med andra ord utöva strukturell och funktionell kontroll. […] 

Det krävs även att det är fråga om en faktisk kontroll.”53 (kursive-

ring tillagd). 

 

51 Se dom Carbotermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308), punkt 36. 
52 Se dom Coditel Brabant (C-324/07, EU:C:2008:621), punkt 28. 
53 Se dom Encord (C-182/11, EU:C:2012:758), punkt 27. 

21 
 

                                                 



Enligt EU-domstolens rättspraxis följer att motsvarande kontroll kan utövas 

tillsammans med andra myndigheter utan att en enskild myndighet utövar indi-

viduell kontroll.54  

 

3.2.4 Kontrollkriteriet och privata intressen 
Huvudregeln är att om ett privatägt bolag är delägare i den fristående enheten, 

kan kontrollkriteriet aldrig vara uppfyllt, oavsett om det bara är en minoritets-

ägare.55 EU-domstolen motiverar det med att privata intressen per definition 

alltid är affärsmässiga, vilket kan komma att snedvrida konkurrensen och strida 

mot principen om likabehandling. Det är således talan om en restriktiv tolkning 

av undantaget från upphandlingsrätten. EU-domstolen har gjort undantag från 

huvudregeln under väldigt specifika omständigheter.  

 

I domen Acoset  anförde domstolen att kontrollkriteriet kunde var uppfyllt trots 

att en fristående enhet hade privata delägare, då de valts ut genom ett anbuds-

förfarande.56 I det nationella målet i domen Acoset avbröts upphandlingsförfa-

randet. Det Italienska företaget Acoset väckte talan mot beslutet i den nationel-

la domstolen som i sin tur vände sig till EU-domstolen med en begäran om 

förhandsavgörande. Förfarandet rörde en koncession och hamnar således utan-

för det direktivstyrda området, det är dock fortsatt intressant för bedömningen 

utifall kontrollkriteriet är uppfyllt.57 EU-domstolen gjorde sin bedömning på 

artiklarna 43, 49 och 86 i EG-fördraget, numera artiklarna 49, 56 och 106 i 

FEUF och anförde att under vissa specifika omständigheter, kan kontrollkrite-

riet uppfyllas trots privat delägande.  

 

 

54 Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, EU:C:2014:303). 
55 Se dom Stadt Halle och RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5), punkt 49. 
56 Se dom Acoset (C-196/08, EU:C:2009:628). Se även dom Mehiläinen och Terveystalo 
Healthcare (C-215/09, EU:C:2010:807). 
57 Skillnaden mellan ett offentligt tjänstekontrakt och koncession ligger i ersättningen för att 
tillhandahålla tjänsterna. 
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För att uppfylla unionsrättens syfte att införa objektiv konkurrens måste följan-

de fyra rekvisit vara uppfyllda: 

 

1. bolag som har både privata och offentliga ägare och 

 

2. som bildats specifikt för att tillhandahålla en offentlig tjänst, vilket ut-

gör bolagets enda verksamhetsmål och 

 

3. vars privata delägare väljs ut genom ett offentligt anbudsförfarande, ef-

ter att det kontrollerats att denne uppfyller de finansiella, tekniska, ope-

rativa och administrativa kraven med avseende på den tjänst som ska 

tillhandahållas och efter att innehållet i anbudet avseende de specifika 

prestationer som ska utföras har beaktats och 

 

4. under förutsättning att anbudsförfarandet överensstämmer med princi-

perna om fri konkurrens, insyn och likabehandling som enligt fördraget 

gäller för koncessioner.58 

 

EU-domstolen har i domen Mödling även behandlat vikten av tidpunkten för 

bedömandet om utifall kontrollkriteriet är uppfyllt.59 I Mödling-domen hade en 

upphandlande myndighet först skapat ett bolag som i sin tur ingått ett kontrakt, 

för att i nästa skede överlåta nästan 50 procent av aktierna till en privat aktör. 

Domstolen konstaterar att vid en bedömning om tilldelning av kontrakt, ska 

samtliga moment beaktas, det spelar ingen roll i vilken kronologisk ordning de 

sker.60 Enligt domstolen skulle det äventyra unionsrättens syfte om det var till-

låtet för upphandlande myndigheter att kringgå unionsbestämmelserna på om-

rådet genom att tillgripa åtgärder för att dölja att offentliga kontrakt tilldelats 

bolag med delvis privat ägande.61  

58 Se dom Acoset (C-196/08, EU:C:2009:628), punkt 63. 
59 Se dom kommissionen/österike (Mödling) (C-29/04, EU:C:2005:670). 
60 Se a a, punkterna 40-41. 
61 Se a a, punkt 42. 
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Förekomsten av privata delägare i ett bolag ska generellt sett prövas vid tilldel-

ningen av offentliga kontrakt. Det ska tas hänsyn till om det inom kort kan 

öppnas upp en möjlighet för utomstående att förvärva aktier i bolaget. En sådan 

möjlighet behöver dock inte utesluta att kontrollkriteriet kan vara uppfyllt. I 

domen Sea förklarade domstolen att händelser som inträffat efter kontraktstill-

delning, kan komma att beaktas, om det sker inom ramen för ett konstlat upp-

lägg avsett att kringgå unionsbestämmelserna.62 Avgörande blir om det vid 

kontraktstilldelningen fanns en konkret möjlighet för privata aktörer att köpa in 

sig i bolaget på kort sikt. Det går självfallet inte att säkerställa om ett offentligt 

bolag någonsin kan tänkas öppna upp för privata aktörer och det krävs således 

en samlad bedömning i det enskilda fallet.  

 

3.2.5 Verksamhetskriteriet 
Verksamhetskriteriet är det andra kumulativa Teckal-kriteriet, som måste vara 

uppfyllt för att en upphandlande myndighet ska få handla från en fristående 

enhet, utan föregående konkurrensutsättning.63 Kriteriet innebär att den fristå-

ende enheten ska utföra huvuddelen av sin verksamhet, med den eller de myn-

digheter som kontrollerar (innehar) den. Verksamhetskriteriet har inte prövats 

av EU-domstolen i samma utsträckning som kontrollkriteriet. Innebörden av 

kriteriet har framförallt utvecklats i domen Carbotermo.64 I domen fastställs att 

verksamhetskriteriet syftar till att undvika att konkurrensen snedvrids och att 

säkerställa att upphandling sker när den fristående enheten är aktiv på markna-

den och således kan konkurrera med andra enheter.65 Kravet att den fristående 

enheten ska utöva huvuddelen av sin verksamhet till den myndighet som kon-

trollerar den, innebär att annan verksamhet endast får vara av marginell karak-

tär.66 För att bedöma vad som är av marginell karaktär ska en helhetsbedöm-

ning göras och samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas. EU-

domstolen fastställde i ovan nämnda domen Carbotermo att i det fall ett bolag 

62 Se dom Sea (C-573/07, EU:C:2009:532), punkt 48.  
63 Vad gäller verksamhetskriteriet, se närmare dom Carbotermo, dom Consorzio Alisei (C-
340/04, EU:C:2006:308) och dom Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipu-
lado de Correspondencia (Correos) (C-220/06, EU:C:2007:815). 
64 Se dom Carbotermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308) 
65 Se a a, punkt 60. 
66 Se a a, punkt 63. 
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innehas av flera myndigheter, ska verksamheten som den fristående enheten 

bedriver mot alla dessa myndigheter beaktas.67 I domen Asemfo bedrev den 

fristående enheten sammanlagt 90 procent av sin verksamhet mot de myndig-

heter som kontrollerade den, vilket till viss del får anses vara vägledande.68 Det 

är dock inte ett uttalat gränsvärde i domen utan enbart en omständighet vilken 

vinner stöd i att såväl kvalitativa (påverkan på marknaden) som kvantitativa 

(omsättning) omständigheter ska beaktas vid bedömningen.69 

 

I 2014 års LOU-direktiv har gränsen för verksamhetskriteriet reglerats till när 

den juridiska personen utför mer än 80 procent av sin verksamhet för den upp-

handlade myndighetens räkning eller för andra juridiska personer som den 

upphandlande myndigheten har kontroll över.70 

 

3.3 Teckal-undantagets räckvidd 
Det är klarlagt att en upphandlande myndighet med tillämpning av Teckal-

undantaget i enlighet med EU-domstolens praxis kan tilldela kontrakt utan fö-

regående konkurrensutsättning om Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det råder 

dock fortfarande osäkerhet gällande Teckal-undantagets räckvidd. Problemet 

kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

 

 

 

 

 

 

 

67 Se dom Carbotermo och Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308), punkterna 68-71. 
68 Se dom Asociacion Natcional de Empresas Forestales (Asemfo) (C-295/05, 
EU:C:2007:227), punkt 63. 
69 Se Förslag till avgörande av generaldirektör Christine Strix-Hackl – dom Carbotermo och 
Consorzio Alisei (C-340/04, EU:C:2006:308), punkterna 76-115. 
70 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 12, punkt 1. (b). Se även avsnitt 3.4. 
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1. Kan en fristående enhet tilldela ett kontrakt utan föregående upphand-

ling till en annan fristående enhet, det vill säga, måste den upphandlan-

de myndigheten vara en offentlig myndighet?  

 

Figur 1. 

   

 

 

 

 

 

2. Kan en fristående enhet tilldela ett kontrakt till sin kontrollerande myn-

dighet, det vill säga, kan Teckal-undantaget tillämpas i både nedåt- och 

uppåtstigade led. 

 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

3. Kan Teckal-undantaget tillämpas i horisontella interna transaktioner?  

 

Figur 3. 
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3.3.1 Måste den upphandlande myndigheten vara en offentlig 

myndighet? 
Situationen att en upphandlande myndighet som inte är en offentlig myndighet, 

tilldelat kontrakt utan föregående konkurrensutsättning, har inte prövats av EU-

domstolen. Ett exempel på ovanstående frågeställning kan vara ett aktiebolag 

som är en icke-offentlig upphandlande myndighet, som anskaffar tjänster från 

ett dotterbolag. Frågan har dock utretts ett antal gånger, bland annat i proposi-

tionen till det permanenta in house-undantaget, som infördes i LOU 2013 och i 

den så kallade OFUKI-utredningen.71 Den svenska lagstiftaren har vid en 

genomgång av EU-domstolens praxis konstaterat att alla sorters upphandlande 

myndigheter bör kunna tillämpa undantaget, dock med viss osäkerhet.72  

 

Teckal-undantaget är från början motiverat av EU-domstolen genom en tolk-

ning av begreppet avtal i upphandlingsdirektiven.73 Definitionen av vad som är 

ett avtal, är samma i direktiven, oavsett om det är en offentlig upphandlande 

myndighet eller en icke-offentligt upphandlande myndighet. Enligt det ovan 

anförda resonemanget, ska undantaget inte enbart begränsas till offentliga upp-

handlande myndigheter, utan ska även vara tillämpbart för upphandlande myn-

digheter, under förutsättning att kontroll- och verksamhets-kriterierna är upp-

fyllda. Teckal-undantaget är fortfarande under utveckling i EU-domstolen och 

prejudikatvärdets räckvidd kan komma att begränsas eller utvidgas i framtiden. 

 

3.3.2 Kan in house-undantaget tillämpas i en omvänd situation? 
Det finns inget rättsfall från EU-domstolen, som på ett tydligt sätt reglerar situ-

ationen då till exempel en fristående enhet, som kontrolleras av en upphand-

lande myndighet anskaffar varor eller tjänster från den kontrollerande myndig-

heten. Situationen är omvänd i förhållande till de fall som prövats av EU-

domstolen.   

 

71 Se Prop. 2011/12:106 s. 59 ff. SOU 2011:43 s. 124 ff. 
72 Se Prop. 2011/12:106 s. 60. 
73 Se kap 3.1. 
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Kärnan i domen Teckal är att när kontroll- och verksamhetskriterierna är upp-

fyllda så kan den aktuella fristående enheten likställas med den egna organisa-

tionen, vilket i sin tur leder till ett undantag från upphandlingsskyldigheten då 

avtalsbegreppet ska tolkas som att det inte finns ett avtal med ekonomiska vill-

kor. Om man ser till den funktionella innebörden av Teckal-kriterierna, så är 

det relationen mellan parterna som är det centrala och inte vem som är köpare 

och säljare. Vid en funktionell teleologisk tolkning av EU-domstolens praxis 

krävs således inte att den fristående enheten i en omvänd situation utövar kon-

troll över myndigheten för att Teckal-kriterierna ska anses uppfyllda. Utslags-

givande är istället att den fristående enheten står under kontroll och att verk-

samhetskriteriet är uppfyllt.  

 

Ändamålet bakom undantaget är att undanta transaktioner så länge det rör sig 

inom samma organisation, vem som är köpare och säljare spelar då ingen roll. I 

ett ekonomiskt perspektiv är det betydelselöst åt vilket håll avtalet är riktat. Att 

undanta omvända situationer ligger således helt i linje med EU-domstolens 

praxis på området.  

 

3.3.3 Kan Teckal-undantaget tillämpas i horisontella interna 

transaktioner? 
Kan man i situationen då en upphandlande myndighet kontrollerar två underly-

dande upphandlande enheter anse att det föreligger en in house-situation mel-

lan de två kontrollerande enheterna, det vill säga mellan de två dotterbolagen? 

Gör unionsrätten undantag inom ramen för en koncern eller koncernliknande 

förhållande i andra fall än i rakt upp- eller nerstigande led?74  

 

EU-domstolen har behandlat situationen i domen Datenlotsen Informationssys-

teme.75 Bakgrunden till fallet är att en upphandlande myndighet, ett universitet, 

tillhörande delstaten Hamburg hade köpt in ett databehandlingsprogram från 

74 Se kap 3.3.2. 
75 Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, EU:C:2014:303). 
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det privaträttsliga organet Hoschschul-Informations-System GmBH [cit. HIS]. 

HIS ägdes till en tredjedel av Förbundsrepubliken Tyskland och till två tredje-

delar av 16 tyska delstater, varav delstaten Hamburg var en av dessa delstater. 

Första frågan i fallet var om Teckal-undantaget är tillämpligt vid en horisontell 

intern transaktion när den upphandlande myndigheten (universitetet) visserli-

gen inte utövade kontroll över den enhet som tilldelades kontraktet (HIS), som 

motsvarar den kontroll som myndigheten har över sin egen förvaltning, men 

där både den upphandlande myndigheten (universitetet) och den enhet som 

tilldelats kontraktet (HIS) kontrolleras av samma huvudman (delstaten Ham-

burg). Om så var fallet, måste en kontroll motsvarande den som en myndighet 

utövar över sin egen förvaltning även omfatta all verksamhet som den kontrol-

lerande enheten som tilldelas kontraktet (HIS) bedriver eller är det tillräckligt 

med en kontroll som enbart omfattar inköpsområdet?76  

 

Domstolen inledde domen Datenlotsen Informationssysteme med att återigen 

förklara att varje undantag från de unionsrättsliga bestämmelserna ska tolkas 

strikt samt tillämpas restriktivt och att offentliga myndigheter som är upphand-

lande myndigheter har rätt att utföra uppgifter av allmänintresse som åligger 

den med egna medel, utan att behöva vända sig till externa enheter utanför sin 

organisation. Domstolen förklarade att en horisontell intern transaktion inte var 

undantagen upphandlingsskyldigheten i det nationella målet på grund av att 

kontrollkriteriet inte var uppfyllt. Domstolen angav att en tolkning av begrep-

pet motsvarande kontroll som tillåter ett undantag skulle utvidga undantaget 

för mycket, samt inskränka räckvidden av den grundläggande principen att 

upphandling ska ske.  

 

I svaret på den andra frågan, om kontroll motsvarande den som en myndighet 

utövar över sin egen förvaltning, omfattar all verksamhet som den kontrolle-

rande enheten som tilldelas kontraktet bedriver, eller om det är tillräckligt med 

en kontroll som enbart omfattar inköpsområdet anger domstolen följande: 

76 Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, EU:C:2014:303), punkt 20.  
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”Det kan nämligen konstateras att den kontroll som delstaten 

Hamburg utövar över universitetet enbart omfattar en del av uni-

versitetets verksamhet, närmare bestämt frågor som rör inköp, men 

inte områdena för undervisning och forskning, där universitetet har 

en stor självständighet. Att i en sådan situation anse att denna be-

gränsade kontroll utgör en ”motsvarande kontroll”, skulle strida 

mot den rättspraxis som anges i punkt 26 ovan. Under dessa om-

ständigheter är det inte nödvändigt att undersöka huruvida undan-

taget avseende ”in house”-tilldelning kan tillämpas på en så kallad 

horisontell intern transaktion, det vill säga i en situation där samma 

upphandlande myndighet/myndigheter utövar en ”motsvarande 

kontroll” över två skilda ekonomiska aktörer varav den ena tilldelar 

den andra ett kontrakt.”77 (kursivering tillagd). 

 

Domstolen konstaterar således att graden av motsvarande kontroll inte uppfyll-

de kontrollkriteriet i det nationella målet. Domstolen behövde därför inte ta 

ställning till om horisontella interna transaktioner de facto är möjliga.78 Det går 

således inte heller att utesluta att det under andra omständigheter skulle kunna 

vara möjligt.  

 

Av rättsläget i dag kan man dra två motstridiga slutsatser. För det första att en 

horisontell intern transaktion inte är möjlig i ett koncernförhållande eller ett 

koncernliknande förhållande, då det skulle utvidga undantaget för mycket. För 

det andra så öppnar domstolen upp för ett e-contrario resonemang där det under 

inte uttalade omständigheter skulle kunna vara möjligt.79 Om domen blir rätts-

historia eller öppnar upp för en vidare tillämpning av undantaget återstår att se. 

 

77 Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, EU:C:2014:303), punkterna 32-33. 
78 Domstolen konstaterade att Hamburg-undantaget inte var tillämpligt då det inte rörde sig om 
ett allmännyttigt intresse.  Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, 
EU:C:2014:303), punkt 34. 
79 Höök, Johan, Horisontell tillämpning av Teckal-kriterierna?, ERT 2014 s. 744. 
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3.4 Nya direktiven 
 

3.4.1 Teckal-undantagets räckvidd 
I artikel 12 i 2014 års LOU-direktiv regleras de fall i vilka undantag från upp-

handlingsskyldigheten föreligger vid köp från eget bolag samt i samverkan 

mellan myndigheter.80 EU-lagstiftaren har i artikel 12 gjort ett försök till att 

kodifiera EU-domstolens praxis och reglera undantaget och dess räckvidd. Som 

EU-lagstiftaren poängterar i beaktandesatsen som tillhör artikel 12, är det vid 

tillämpningen viktigt att reglerna för den offentliga upphandlingen inte in-

skränker upphandlande myndigheters frihet att utföra offentliga uppdrag som 

åligger dem genom att använda offentliga resurser.81 Detta innefattar möjlighe-

ten att samarbeta med andra myndigheter, under förutsättning att det inte leder 

till att konkurrensen snedvrids i förhållande till privata ekonomiska aktörer.  

 

Punkterna 1-3 i artikel 12 i LOU-direktivet avser interna kontrakt i enlighet 

med EU-domstolens praxis med början i domen Teckal. Punkt 4 i artikel 12 

avser samverkansavtal mellan upphandlande myndigheter med början i domen 

Hamburg.82 Punkt 5 reglerar hur verksamhetsandelen ska bestämmas. 

 

Kontrollkriteriet har i 2014 års direktiv reglerats i enlighet med EU-domstolens 

avgöranden. Den upphandlande myndigheten ska utöva kontroll i den berörda 

juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvalt-

ning.83 I undantaget har lagstiftaren funnit skäl till att sätta en gräns vid till-

lämpningen av verksamhetskriteriet. Gränsen innebär att offentliga kontrakt 

som tilldelas en kontrollerad enhet ska inte omfattas av direktiven om 80 pro-

cent av verksamheten sker för den upphandlande myndighetens räkning eller 

80 Se direktiv 2014/24/EU. 
81 Se a a, skäl 31. 
82 Se dom kommissionen/Tyskland (Hamburg) (C-480/06, EU:C:2009:357). 
83 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 12, punkt 1. (a). 
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för andra juridiska personer som den upphandlande myndigheten kontrolle-

rar.84   

 

Situationen avseende kontrollkriteriet och ekonomiska intressen hos privata 

aktörer som behandlas i avsnitt 3.2.3 regleras till viss del genom artikel 12, 

punkt 1.c. Huvudregeln är att det inte får finnas något privat ägarintresse i den 

juridiska personens kapital. Huvudregeln kompletteras av ett undantag för icke-

kontrollerande och icke-blockerande former av privat ägarintresse i kapital som 

krävs enligt nationella bestämmelser, i överensstämmelse med fördragen, och 

som inte utövar ett avgörande inflytande över den kontrollerade juridiska per-

sonen. 85 

 

Den omvända situationen som jag har beskrivit beskriv i kap 3.3.2 är reglerad 

genom artikelns andra punkt. Således har den funktionella teleologiska tolk-

ning som tidigare legat till grund för undantaget nu vunnit stöd i bestämmelsen.  

 

3.4.2 Horisontell intern tillämpning av Teckal-undantaget 
I domen Datenlotsen Informationssysteme, tillämpade EU-domstolen det äldre 

klassiska direktivet. Domstolen ställde frågan om det är möjligt med en hori-

sontell intern tillämpning av undantaget från upphandlingsskyldigheten, samt 

hur begreppet motsvarande kontroll ska tolkas.86  

 

I 2014 års klassiska direktiv, artikel 12, punkt 1, regleras kontrollkriteriet och i 

punkt 2 regleras horisontella interna transaktioner. I artikel 2 anges att: 

 

 ”Punkt 1 gäller också när den kontrollerade juridiska personen är 

en upphandlande myndighet, och myndigheten tilldelar ett kontrakt 

till den kontrollerade upphandlande myndigheten eller till en annan 

84 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 12, punkt 1. (b). 
85 Se a a, artikel 12, punkt 1. (c). 
86 Se avsnitt 3.3.3. 
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juridisk person som kontrolleras av samma upphandlande myndig-

het.”87  

 

Artikeln öppnar upp för horisontell intern tillämpning. För att undantaget ska 

vara tillämpligt krävs det även att den upphandlande myndigheten utövar mot-

svarande kontroll.88 Vad som krävs för att en upphandlande myndighet utövar 

motsvarande kontroll vid en horisontell intern transaktion återstår för rättstil-

lämparen att klargöra.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Se direktiv 2014/24/EU, artikel 12, punkt. 2. 
88 Se a a, artikel 12, punkt. 1. 
89 Se avsnitt 5.2.2. 
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4 HORISONTELLT SAMARBETE 
 

4.1 Inledning 
Horisontellt samarbete kan komma att leda till positiva effekter för både upp-

handlande myndigheter och leverantörer. Bland annat skalfördelar, lägre pro-

duktionskostnader för leverantörer till förmån för både företagen och skattebe-

talarna, ökad köparmakt för de upphandlande myndigheterna och en möjlighet 

att dela med sig av yrkeskompetens och sakkunskaper. Upphandlande myndig-

heters möjlighet att dela på kostnader och risker kan även underlätta strategisk 

upphandling av nya innovativa produkter eller tjänster. På så sätt kan horison-

tellt samarbete öppna upp marknaden för utveckling av nya produkter. Gräns-

överskridande samarbete mellan upphandlande myndigheter från olika med-

lemsstater kan även komma att leda till synergieffekter på den inre marknaden 

och skapa en internationellt konkurrenskraftig europeisk industri.90 

 

Det existerar redan en rad möjligheter för upphandlande myndigheter gällande 

samlade inköp och gemensam upphandling. Till exempel genom inköpscentra-

ler.91 Upphandlande myndigheter har även möjlighet att ingå ramavtal som har 

flera olika myndigheter som parter. Naturligtvis så finns det inget som hindrar 

upphandlande myndigheter från att helt enkelt dela med sig av sina erfarenhe-

ter. Det finns även nackdelar med ett samarbete mellan upphandlande myndig-

heter. Det kan till exempel komma att leda till minskad konkurrenskraft för 

små och medelsstora företag.  

 

I domen Teckal slog EU-domstolen fast att en upphandlande myndighet inte är 

skyldig att tillämpa ett upphandlingsförfarande om myndigheten uppfyller två 

kriterier, det första kriteriet som innebär att upphandlande myndighet utövar en 

90 Grönbok från kommissionen, Bryssel den 27.1.2011 KOM(2011) 15 slutlig, s. 24. 
91 Se direktiv 2004/18/EG, artikel 1, punkt 10. Se även Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upp-
handling: en kommentar, 2014, s. 85 ff. 
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kontroll över den fristående enheten som motsvarar den kontroll som den ut-

övar över sin egen förvaltning, och det andra kriteriet som innebär att den fri-

stående enheten utför huvuddelen av sin verksamhet till den upphandlande 

myndigheten.92 Teckal-undantaget är dock enbart tillämpligt vertikalt, det vill 

säga i rakt upp- och nerstigande led.93  I och med domen Hamburg och efter-

följande praxis, har EU-domstolen visat att undantag för tilldelning av kontrakt 

i horisontella in house-situationer är långtifrån färdigutvecklat.94 EU-

domstolens framväxande rättspraxis ger upphov till en mångfacetterad och 

komplicerad bild av möjliga undantag för samarbete mellan offentliga myndig-

heter.95 EU-domstolens avgöranden har till stor del präglats av omständighe-

terna i det enskilda fallen och sannolikheten att exakt samma omständigheter 

dyker upp igen är förhållandevis små. 

 

Till skillnad från den rättspraxis som avser vertikal tillämpning av Teckal-

undantaget, där domstolen redan i domen Teckal har sammanfattat de aktuella 

kriterierna i en kortfattat grundsats, går det inte i ett enskilt principiellt avgö-

rande att finna någon liknande kortfattat formulering som kan tillämpas gene-

rellt vid en horisontell tillämpning av in house-undantaget. I de fall som av-

gjorts av EU-domstolen på området, har specifika omständigheter, spelat en 

stor roll vid bedömningen i det enskilda fallet.96 Trots detta går det att härleda 

en rad relevanta, kumulativa kriterier, som innebär att EU-domstolen undantar 

horisontellt samarbete från bestämmelserna om offentlig upphandling, de så 

kallade Hamburg-kriterierna. 

 

92 Se dom Teckal (C-107/98, EU:C:1999:562). Se även Sundstrand, Andrea, Offentlig upp-
handling – en introduktion, 2013 s. 108. 
93 Jfr avsnitt 3.3.3. 
94 Se dom kommissionen/Tyskland (Hamburg) (C-480/06, EU:C:2009:357). 
95 Pedersen & Olsson, Upphandlingskrönika – Att lagstifta om rättspraxis – Utmaningen med 
bestämmelser om köp från eget bolag, ERT 2012 s. 365. 
96 Se dom kommissionen/Tyskland (Hamburg) (C-480/06, EU:C:2009:357), dom Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. (C-159-/11, EU:C:2012:817), dom Piepenbrock (C-
386/11, EU:C:2013:385), punkterna 34-35. 
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4.2 Kriterier för tillämpning av Hamburg-undantaget 

 

4.2.1 Inledning 
EU-domstolen prövade i domen Hamburg, för första gången, ifall ett avtal mel-

lan flera offentliga myndigheter som innebar ett samarbete om avfallshantering 

borde ha föregåtts av ett upphandlingsförfarande, trots att ingen myndighet 

utövade kontroll i enighet med kontrollkriteriet.97 Bakgrunden till ovan nämn-

da dom var att fyra förvaltningsdistrikt98 i Tyskland ingått avtal med Hamburg 

stad om bortskaffande av avfall till en anläggning för avfallsbehandling. Före-

taget som drev avfallsanläggningen var endast avtalspart med Hamburg stad. 

Frågan i domen var om avtalen mellan de fyra förvaltningsdistrikten och Ham-

burg stad skulle ha föregåtts av anbudsförfarande? Domstolen anförde att kon-

trollkriteriet inte var uppfyllt mellan de olika förvaltningsdistrikten, Hamburg 

stad eller dess motpart. Trots detta kom domstolen fram till att det inte förelåg 

någon upphandlingsskyldighet. Avgörandet motiverades av att avtalet syftat till 

att säkerställa fullgörandet av ett allmänintresse som var gemensamt för för-

valtningsdistrikten. Samarbetet mellan förvaltningsdistrikten och Hamburg stad 

gav inte upphov till några andra ekonomiska transaktioner än de som avsåg 

ersättningen för den avgift som Hamburg stad förmedlade för driften av an-

läggningen. EU-domstolen konstaterade även att avtalet inte var ett konstruerat 

upplägg med syfte att kringgå unionsrätten på området offentlig upphandling. 

Undantaget har utvecklats i rättspraxis och EU-domstolen har preciserat krite-

rierna i domen Lecce vilka kan sammanfattas i fem punkter.99 

 

1. Avtalet ska gälla samarbete mellan myndigheter rörande fullgörande av 

allmännyttigt uppdrag. 

 

97 Se dom kommissionen/Tyskland (Hamburg) (C-480/06, EU:C:2009:357). 
98 Förvaltningsditrikt eller Landskreise motsvaras närmast av landsting i Sverige. 
99 Se dom Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. (C-159-/11, EU:C:2012:817). 
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2. Det allmännyttiga uppdraget ska vara gemensamt för de myndigheter 

som avtalet rör, det vill säga båda myndigheterna ska ha ett ansvar att 

för att uppfylla det. 

 

3. Avtalet ska enbart ingås mellan offentliga organ, utan inblandning av 

någon privat part. 

 

4. Ingen privat leverantör ska ges någon fördel i förhållande till sina kon-

kurrenter. 

 

5. Det samarbete som inrättats genom avtalet ska uteslutande styras av 

övervägande och krav som är ägnande att uppnå mål av allmänintresse. 

 

Kriterierna är kumulativa och för att undantaget ska vara tillämpligt krävs det 

därför att alla kriterier är uppfyllda. I och med preciseringen i domen Lecce 

begränsas Hamburg-undantagets tillämpningsområde.100   

 

4.2.2 Gemensamt utförande av allmännyttigt uppdrag 
I domen Hamburg, inrättades ett samarbete mellan lokala myndigheter, vilket 

syftade till att säkerställa fullgörandet av ett gemensamt allmännyttigt uppdrag, 

i detta fall återvinning av avfall..101 Domstolen förklarade att fullgörandet av 

avtalet stod i samband med det så kallade avfallsdirektivet (75/442/EEG), vil-

ket ansågs ligga inom ramen för ett allmännyttigt uppdrag. Domstolen beakta-

de även tjänsternas allmännyttiga karaktär och omständigheterna i det enskilda 

fallet, till exempel att det samarbete som genom avtalet inleddes mellan myn-

digheterna inte gav upphov till några ekonomiska transaktioner.102 Domstolen 

slog fast att det inte behövdes någon särskild rättslig form för att offentliga 

myndigheter gemensamt säkerställer att allmännyttig uppgift utförs. En offent-

100 Om man jämför med domen Kommissionen/Tyskland (Hamburg) (C-480/06, 
EU:C:2009:357), så tillkommer bland annat aspekten att avtalet måste röra ett gemensamt 
allmännyttigt uppdrag som båda myndigheterna har ett ansvar över. 
101 Se dom Kommissionen/Tyskland (Hamburg), (C-480/06, EU:C:2009:357). 
102 Se a a, punkt 43. 
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lig myndighet har möjlighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmän-

intresse som åligger den, utan att behöva vända sig till enheter utanför sin or-

ganisation, och denna möjlighet kan även utövas i samarbete med andra offent-

liga myndigheter.103  

 

En liknande frågeställning behandlades i domen Lecce.104 Bakgrunden till do-

men var att ett uppdragsavtal tecknats mellan två myndigheter för att genomfö-

ra en vetenskaplig utredning angående hur utsatta vissa anläggningar är ur en 

seismisk synvinkel. Vid bedömningen av uppdragsavtalet inleder domstolen 

med att konstatera att ett betydande antal av de tjänster som ska utföras, även 

om de vilar på vetenskaplig grund, inte utgör vetenskaplig forskning.105  Det 

uppdrag som skulle utföras enligt avtalet var således inte ett för myndigheterna 

gemensamt allmännyttigt uppdrag. Domstolen slår även fast att avtalet måste 

röra ett gemensamt allmännyttigt uppdrag, som båda myndigheterna har ett 

ansvar för. Det är således inte möjligt för två myndigheter att ingå avtal som 

rör utförandet av olika allmännyttiga uppdrag, det vill säga att en myndighet 

hjälper en annan med uppdrag utan att dessa uppdrag står i korrelation med 

varandra. 

 

I den ovan nämnda domen aktualiserades även risken för att en privat leveran-

tör får en indirekt fördel då den eventuellt kan komma att agera som underleve-

rantör till den upphandlande myndigheten, vilket i sig, är ett hinder för samar-

bete utan upphandling. En annan fråga som uppkommer är om hindret består 

om den upphandlande myndigheten tillämpat upphandlingsreglerna vid anli-

tande av underleverantören.106 Enligt domstolens precisering av risk-kriteriet 

skulle det i domen aktuella nationella avtalet leda till en snedvriden konkurrens 

även om myndigheten upphandlat leverantören korrekt. Om myndigheten där-

103 Se dom Coditel Brabant (C-324/07, EU:C:2008:621), punkterna 48-49. 
104 Se dom Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. (C-159-/11, EU:C:2012:817). 
105 Se a a, punkt 37. 
106 Se a a, punkt 38.  
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emot i det aktuella avtalet åtagit sig att tillämpa upphandlingsreglerna vid 

framtida anskaffning av underleverantörer så hade risken eliminerats.107   

 

4.3  Nya direktiven 
I artikel 12, punkt 4 i 2014 år upphandlingsdirektiv regleras kontrakt mellan 

upphandlande myndigheter. Det är i stort sett en försiktig kodifiering av rätts-

praxis på området. Bestämmelsen är utformad för att rymma en eventuell vida-

reutveckling av undantagen i rättspraxis. För svenskt vidkommande så innebär 

det att förvaltningsdomstolarna, precis som vid tillämpning av Teckal-

undantaget, hela tiden måste vara uppdaterade om EU-domstolens rättspraxis 

på området. 

 

I beaktandesatserna som hör till artikel 12 framgår att den rådande rättsosäker-

heten, i vilken mån upphandlande myndigheter inom den offentliga sektorn ska 

omfattas av reglerna om offentlig upphandling, bör vägledas av de allmänna 

principer som fastställts i EU-domstolen rättspraxis, och att tillämpningen av 

reglerna för offentlig upphandling inte får inskränka upphandlande myndighe-

ters frihet att utföra de offentliga uppdrag som åligger dem.108 Detta omfattar 

även samarbete med andra myndigheter. 

 

 

 

 

 

107 Calais, Magnus, Tjänster mellan myndigheter ska konkurrensutsättas - EU-domstolens dom 
den 19 december 2012 i mål nr C-159/11 (förhandsbesked), ERT 2013 s. 304. 
108 Se direktiv 2014/24/EU, skäl 33. 
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5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
 

5.1 Inledning 
Ämnet för uppsatsen har varit upphandlande myndigheters möjlighet till un-

dantag från upphandlingsskyldigheten vid köp från eget bolag, koncerninterna 

inköp och vid köp i samverkan med andra myndigheter. Upphandlingsrättens 

reglering av undantag från upphandlingsskyldighen är tämligen svårtolkad. 

Syftet med uppsatsen har således varit att utreda räckvidden av undantagen och 

när undantagen är tillämpliga genom att fastställa gällande rätt. I uppsatsen har 

den rättsdogmatiska metoden tillämpats inom ramen för rättskälleläran och vid 

tolkning av EU-domstolens praxis har den teleologiska tolkningsmetoden an-

vänts. Uppsatsen har avgränsats till att undersöka möjligheterna till undantag 

inom den klassiska sektorn. 

 

Regelverket för undantag från upphandlingsskyldigheten är till viss del reglerat 

i lag. Lagstiftningen har medvetet utformats rätt så öppen för vidareutveckling 

genom rättspraxis. EU-domstolens avgörande har därför varit den huvudsakliga 

rättskällan i uppsatsen. I övrigt har sekundärrätt och doktrin beaktats i uppsat-

sen. För att klarlägga rättsläget har jag redovisat den så kallade undantagsrät-

tens utveckling i rättspraxis och dess syfte. 2014 års direktivs bestämmelser har 

använts som en jämförelse i den fortsatta analysen för att undersöka rättens 

utveckling. I EU-domstolens praxis har kriterierna för att fastställa om undan-

tagen är tillämpliga utvecklats. Tilldelningar i vertikala situationer är välut-

vecklad i praxis och är reglerad genom sekundärrätt och i nationell rätt medans 

de horisontella undantagssituationerna enbart regleras genom EU-domstolens 

praxis. 

 

I det här sista kapitlet analyserar jag resultat av uppsatsen i enighet med upp-

satsen syfte. Analysen kommer att ske i ljuset av 2014 års upphandlingsdirektiv 

då de kan komma att ha en stor inverkan på rättsutvecklingen.  
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5.2  Teckal-undantaget 
 

5.2.1 Teckal-undantagets räckvidd 
Teckal-undantaget ger upphandlande myndigheter möjlighet att undantas från 

upphandlingsskyldigheten under förutsättning att kontroll och verksamhetskri-

terierna är uppfyllda. Undantaget får anses vara ett av de mest mångfacetterade 

och komplicerade rättsområde vi har inom offentlig upphandling. Kontroll och 

verksamhetskriterierna har vart under ständig utveckling genom EU-

domstolens praxis de senaste åren. Generellt sett så har rättsutvecklingen i 

praxis präglats av de allmänna EU-rättsliga principerna. Det är ett funktionellt 

ändamålsperspektiv som är karaktäristisk för hela EU-rätten. Upphandlande 

myndigheters rätt att med fri förvaltning tillgodose allmänna intressen har stått 

i fokus i rättsutvecklingen. Problemet har varit att även om det inte finns brist 

på avgöranden på området så är dessa vagt formulerade och alltför specifika för 

de enskilda domarna för att kunna ge generella riktlinjer. Istället har det snarare 

gett upphov till nya frågeställningar. I och med 2014 års direktiv får min redo-

visning och tolkning av relevant praxis avseende Teckal-kriterierna till stor del 

anses bekräftad. Praxis angående kontrollkriteriet är nu kodifierad i 2014 år 

direktiv och verksamhetskriteriet har getts en utrycklig gräns för tillåten extern 

handel.   

 

5.2.2 Horisontell intern tillämpning av Teckal-kriterierna 
Regleringen av horisontella interna tilldelningar av kontrakt består till stor del 

av praxis. Med anledning av 2014 års direktiv och domen Datenlotsen Infor-

mationssysteme har det öppnats upp för en horisontell tillämpning av Teckla-

undantaget.109 För att undantaget ska vara tillämpligt måste de två Teckal-

kriterierna vara uppfyllda. I fråga om motsvarande kontroll följer det av analy-

sen, att det är när den aktuella fristående enheten är underställd en kontroll, 

som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten att med ett bestäm-

mande inflytande, påverka de beslut som fattas av enheten. Det ska vara fråga 

109 Se avsnitt 3.4.2. 

41 
 

                                                 



om ett bestämmande inflytande i såväl beslut som enhetens strategiska mål. 

Den upphandlande myndigheten ska således utöva strukturell och funktionell 

kontroll. Vidare följer det att den motsvarande kontrollen kan utövas gemen-

samt i en enhet där myndigheter tillsammans äger andelar, utan att det är nöd-

vändigt att dessa myndigheter utövar en individuell kontroll.  

 

Huvudsyftet med unionsrätten på området offentlig upphandling är att öppna 

upp för så bred konkurrens som möjligt, undantag från upphandlingsskyldighe-

ten ska därför tolkas strikt och restriktivt. Mot detta syfte ska upphandlande 

myndigheters rätt att utföra uppgifter av allmänintresse utan att behöva vända 

sig till externa enheter utanför sin organisation balanseras mot. En utvidgning 

av undantaget måste således prövas väldigt noggrant. Det är mot just denna 

bakgrund som möjligheten till undantag ska tolkas. Min bedömning är att en 

tillämpning av det horisontellt interna undantaget är möjlig trots att kontrollkri-

teriet de facto inte är uppfyllt. Vid tillämpningen av ett horisontellt internt un-

dantag handlar det inte om ett direkt kontrollförhållande. Båda fristående enhe-

terna kan visserligen var för sig stå under huvudmannens kontroll, men det 

enda förhållandet mellan enheterna är den gemensamma huvudmannen. Ingen 

av enheterna kan sägas utöva kontroll över den andra. Det går att argumentera 

för att de står i ett indirekt kontrollförhållande till varandra men kontrollkriteri-

et kan som sådant inte direkt tillämpas på horisontella interna transaktioner. 

 

Vid en funktionell teleologisk tolkning av EU-domstolens praxis på området 

offentlig upphandling kan man argumentera för att det vid de under ovan an-

förda förutsättningar, inte ens föreligger ett avtalsförhållande mellan de kon-

trollerande enheterna. Det är endast ensidig viljeyttring då enheten som tillde-

las kontraktet inte har utrymme för självbestämmande. Det finns därför inget 

avtalsförhållande, och unionsrätten behöver således inte tillämpas. Under dessa 

förutsättningar är det således inte ett avtal i upphandlingsrättslig mening utan 

endast ett viljeutryck av en offentlig myndighet (huvudmannen) som har för 

avsikt att utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den. Den upphand-

lande myndigheten behöver därför inte vända sig till en extern enhet utanför sin 
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organisation. Det centrala för ett sådant horisontellt internt undantag är att det 

begränsas till fall där huvudmannen ensamt utövar motsvarande kontroll över 

de två enheterna och det är en ensam viljeyttring från huvudmannen att de två 

kontrollerande enheterna ska ingå avtal.  

 

Min uppfattning är således att horisontella interna undantag är möjliga när: 

 

1. En upphandlande myndighet utövar kontroll över två fristående enheter 

på motsvarande sätt som över sin egen förvaltning och 

 

2. det är nödvändigt att dessa ingår avtal för att möjliggöra utförandet av 

uppdrag av allmänintresse och 

 

3.  avtalet är ett resultat av en ensam viljeyttring från den upphandlande 

myndigheten (den kontrollerande upphandlande myndigheten). 

 

I domen Datenlotsen Informationssysteme110 som behandlade ett snarlikt för-

hållande var huvudmannaskapet delat och det ovan anförda resonemanget är 

således inte tillämpligt i den specifika domen.  

 

5.3 Hamburg-undantaget 
 

Upphandlande myndigheter ska kunna välja att tillhandahålla sina offentliga 

tjänster genom samarbete med andra myndigheter. Ett sådant samarbete kan 

omfatta fullgörande av tjänster som myndigheterna påtagit sig ansvar för. Un-

dantaget skapades för första gången i domen Hamburg och har senare vidare-

utvecklats i EU-domstolens avgöranden. För att ett samarbete ska vara möjligt 

så måste fem kumulativa kriterier vara uppfyllda. Att kriterierna är kumulativa 

110 Se dom Datenlotsen Informationssysteme (C-15/13, EU:C:2014:303).  
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innebär att alla fem kriterier ska vara uppfyllda för att undantaget ska vara till-

lämpligt.  

 

Det första två kriterierna klargör att det ska röra sig om ett gemensamt allmän-

nyttigt uppdrag, som båda myndigheterna har ansvar över. Det innebär att det 

inte är möjligt för två olika myndigheter att hjälpa varandra med respektive 

uppdrag om dessa uppdrag inte har med varandra att göra. Av de följande två 

kriterierna framgår det att det inte får finnas en risk att en privat aktör är in-

blandad eller kan tänkas få en indirekt fördel. Den senare risken går att elimi-

nera om den upphandlande myndigheten innan avtal sluts förbinder sig att till-

lämpa upphandlingsreglerna vid anlitande av underleverantörer. Det sista krite-

riet är ett förtydligande av det första två kriterierna. Det samarbete som inrättas 

genom avtalet ska uteslutande styras av överväganden och krav som är ägnade 

att uppnå mål av allmänintresse. Syftet bakom de återkommande begreppen 

allmännyttigt uppdrag och uppgifter av allmänintresse tycks vara det samma 

som bakom kontrollkriteriet. Det är ett funktionellt, inte ett formellt synsätt, 

som ligger till grund för balansen mellan myndigheters rätt att själva bestämma 

hur de ska organisera sig och den fria rörligheten på den inre marknaden. 

 

5.4 Slutsatser 
Ämnet för uppsatsen har varit offentlig upphandling, närmare bestämt upp-

handlande myndigheters möjlighet till undantag från upphandlingsskyldigheten 

vid köp från eget bolag, koncerninterna inköp och vid köp i samverkan med 

andra myndigheter. Undantagen har delats upp i två områden, det vertikalt till-

lämpbara undantaget, Teckal-undantaget, och det horisontellt tillämpbara un-

dantaget, Hamburg-undantaget. Syftet har varit att utreda räckvidden av undan-

tagen och när undantagen är tillämpliga genom att fastställa gällande rätt. Gäl-

lande rätt på området består till stor del av EU-domstolens praxis.  
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Det har det framkommit att Teckal-undantaget är tillämpligt i både rakt nedåt- 

och uppåtstigande led samt att den upphandlande myndigheten inte måste vara 

en offentlig myndighet för att undantaget ska vara tillämpligt. Det har fram-

kommit att en horisontell intern tillämpning av Teckal-undantaget med största 

sannolikhet inte är möjlig i dagsläget men att 2014 års direktiv öppnar upp för 

en utvidgning av undantaget i framtiden. EU-domstolens funktionella synsätt 

på unionsrätten och Teckal-undantagets fortgående utveckling stärker den te-

sen.  

 

I arbetet har det framkommit att avtal som ingås enbart mellan offentliga myn-

digheter utan inblandning av någon privat part, där ingen privat leverantör ges 

någon fördel i förhållande till sina konkurrenter och där samarbetet uteslutande 

styrs av överväganden och krav som är ägnade att uppnå mål av allmänintresse 

är unionsreglerna om offentlig upphandling inte tillämpliga om Hamburg-

kriterierna är uppfyllda. Vid en bedömning av de fem kriterierna är uppfyllda 

har en avvägning mellan myndigheters rätt att själva organisera sin verksamhet 

och den fria rörligheten på den inre marknaden gjorts. Det är ett synsätt som 

svarar mot syftet med offentlig upphandling, att upphandlande myndigheter på 

bästa sätt ska använda de offentliga medlen genom att dra nytta av konkurren-

sen, samt säkra den fria konkurrensen mellan leverantörer i varje upphandling.  

   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varken Teckal-undantaget eller 

Hamburg-undantaget är färdigutvecklat i rättspraxis. 2014 års direktiv löser 

tolkningsproblemet kring verksamhetskriteriet, kodifierar praxis angående kon-

trollkriteriet och förtydligar kriterierna för samverkan mellan myndigheter. Hur 

undantagen utvecklas samt hur de kommer att utformas i svensk rätt återstår att 

se.  
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