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Sammanfattning    
  
Uppsatsens övergripande frågeställning är i vilken utsträckning harmoniseringsåtgärder vid-

tagna av EU påverkar möjligheten att ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. 

Inom svensk rätt har frågans problematik framförallt aktualiserats i samband med att upp-

handlande myndigheter uppställt djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar. 

 

Uppsatsen visar att det är möjligt att ställa miljö- och sociala krav som går utöver respektive 

under såväl minimiharmoniserad sekundärrätt som fullharmoniserad sekundärrätt. I framställ-

ningen konstateras att miljö- och sociala krav utgör potentiella handelshinder. Därav behöver 

miljö- och sociala krav utformas i enlighet med en rad förutsättningar för att anses förenliga 

med EU-rätten. Krav behöver bl.a. vara icke-diskriminerande, proportionerliga, motiverade 

utifrån ett tvingande hänsyn till allmänintresset och kopplade till kontraktsföremålet. 

 

Framställningen tar sitt avstamp utifrån två utgångspunkter. Utifrån den första utgångspunk-

ten visar uppsatsen att alla sekundärrättsakter inte specifikt riktar sig till upphandlande myn-

digheter. Upphandlande myndigheter, till skillnad från staten som normgivare, kan sannolikt 

ställa krav som går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt när detaljbestämmelser i 

sekundärrätten inte specifikt riktar sig mot upphandlande myndigheter. Om en sekundärrätts-

akt däremot omfattar upphandlande myndigheter, utreds utifrån en andra utgångspunkt möj-

ligheten att ställa miljö- och sociala krav som går utöver respektive under minimi- samt full-

harmoniserad sekundärrätt. Uppsatsen konstaterar att primärrätten är ett dynamiskt dokument 

som erkänner miljö- och sociala krav utifrån de skyddsvärda intressen som återges i artiklarna 

8-13 i FEUF-fördraget. Vidare konstateras att upphandlingsreglernas syfte att skydda leveran-

törerna och värna konkurrensen skulle motverkas om harmoniserad sekundärrätt utgjorde ett 

golv samt tak för möjligheten att ställa miljö- och sociala krav. En upphandlande myndighet 

kan således motivera avsteg från en harmoniserad sekundärrättsakt via de skyddsvärda intres-

sen som EU-rätten erkänner. Möjligheten att ställa krav under en harmoniserad sekundärrätts-

akt är utifrån proportionalitetsprincipen även möjligt om den inom EU harmoniserade nivån 

inte är effektiv och kan uppnås på ett mindre ingripande sätt. Uppsatsen visar att upphand-

lande myndigheter intar en särställning i den EU-rättsliga systematiken, då de till skillnad från 

staten i rollen som normgivare kan uppställa miljö- och sociala krav som går utöver samt un-

der harmoniserad sekundärrätt. 
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1   Inledning    
 
1.1   Ämne,  övergripande  frågeställning  och  syfte  
 
I vilken utsträckning påverkar harmoniseringsåtgärder vidtagna av EU upphandlande myn-

digheters möjlighet att ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling? Att ställa olika 

typer av miljö- och sociala krav på leverantörer som vinner offentliga upphandlingar har kal-

lats det nya ”heta” i upphandlingsvärlden.1 Intresset är stort från upphandlande myndigheter 

då miljö- och sociala krav kan påverka privata aktörers efterfrågan och således användas som 

ett styrmedel för att uppnå olika politiska ambitioner. Under början av 90-talet var synsättet 

att miljö- och sociala krav inte kunde beaktas i offentlig upphandling då samtliga krav skulle 

ha en ekonomisk aspekt.2 Genom flera avgöranden från EU-domstolen och genom att nya 

upphandlingsdirektiv har antagits är det i dag okontroversiellt att miljö- och sociala krav kan 

ställas inom offentlig upphandling.3 Användningen av miljö- och sociala krav är däremot inte 

oproblematiskt. De regler som styr offentlig upphandling på EU-nivå syftar inte ursprungligen 

till att värna miljö- och sociala hänsyn utan till integration och fri rörlighet.4 Inom ett system 

som syftar till att värna den fria rörlighetenen riskerar således handelshinder att uppstå när 

upphandlande myndigheter uppställer miljö- och sociala krav.5  

 

EU:s strävan att främja den inre marknaden har resulterat i ett omfattande regelverk bestående 

av sekundärrättsakter som syftar till att harmonisera den inre marknaden. En viktig fråga när 

det gäller att identifiera upphandlande myndigheters utrymme att ställa miljö- och sociala 

krav är i vilken utsträckning det är möjligt att ställa krav som går utöver, men även under, 

harmoniserad sekundärrätt. EU-domstolen har ännu inte behandlat frågan, varför rättsläget är 

oklart. Upphandlingsutredningen tillsatte en särskild utredning av frågan som inte kom fram 

till någon enhetlig slutsats, utan två från varandra skilda perspektiv presenterades.6 Frågan om 

det är möjligt att ställa krav utöver harmoniserad sekundärrätt har i Sverige särskilt aktuali-

serats i samband med att svenska kommuner ställt djurskyddskrav i livsmedelsupphandling-

                                                
1 Se Sundstrand UrT 2015, s. 263. Jfr Dragos & Neamtu, s. 301-302 och Ahlberg & Bruun, s. 28-29. 
2 Se prop.1992/93:88, s. 52. Se även Sundstrand UrT 2015, s. 263.  
3 Se avsnitt 2.5. 
4 Se t.ex. dom University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 16-17, dom kommission-
en/Frankrike, C-237/99, EU:C:2001:70, punkterna 41-42 och dom Universale-Bau m.fl., C-470/99, 
EU:C:2002:746, punkt 91. Se även Trepte 2007, s. 3. 
5 Jfr Sandin, s. 308. 
6 Se SOU 2013:12, s. 386-392 och SOU 2013:12 bilaga 11 a), s. 1 ff. De två perspektiven presenteras i avsnitt 
3.1. 
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ar.7 Den osäkerhet som råder kring möjligheten att ställa miljö- och sociala krav i relation till 

harmoniserad sekundärrätt kan leda till att upphandlande myndigheter avstår från att ställa 

vissa krav eller ställer otillåtna krav. En följd av rättsosäkerheten blir att vissa samhällsviktiga 

mål förhindras eller att onödiga överprövningar inleds vilket kan föranleda ineffektivt använ-

dande av skattemedel.  

 

Uppsatsen har skrivits mot bakgrund av att rättsläget på området är oklart och därigenom har 

förorsakat problem för upphandlande myndigheter och leverantörer. Ämnet för uppsatsen är 

den harmoniserade sekundärrättens förhållande till reglerna om offentlig upphandling.  

Den övergripande frågeställningen är i vilken utsträckning harmoniseringsåtgärder vidtagna 

av EU påverkar möjligheten att ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Uppsat-

sen avser att besvara frågan om det går att ställa mer långtgående krav samt krav som ligger 

under harmoniserad sekundärrätt. Utifrån vad som är känt har frågan om det är möjligt att 

ställa krav som ligger under harmoniserad sekundärrätt inte tidigare analyserats. Uppsatsens 

syfte är således att analysera samt fastställa vilka möjligheter gällande rätt ger upphandlande 

myndigheter att ställa såväl högre som lägre krav än vad som framgår av harmoniserad se-

kundärrätt.  

 

Uppsatsen riktar sig till läsare som förutsätts ha grundläggande kunskaper i ämnena offentlig 

rätt samt EU-rätt. Uppsatsen är intressant för personer som hanterar miljö- och sociala krav i 

offentlig upphandling. En bred krets av personer kan således ha nytta av uppsatsen så som 

personer som arbetar på domstol, byråer samt på upphandlande myndigheter. Uppsatsen be-

handlar den klassiska sektorn dvs. upphandlingar som omfattas av det klassiska direktivet 

samt det nya klassiska direktivet.8 Vidare kommer uppsatsen att behandla LOU som utarbetats 

mot bakgrund av det klassiska direktivet. Uppsatsen hanterar även offentliga kontrakt som har 

ett s.k. bestämt gränsöverskridande intresse och därav omfattas av EU:s primärrätt.9 

 

 

 

 
                                                
7 Se avsnitt 4.5. 
8 Se direktiv 2004/18 som ersätts av direktiv 2014/24. Direktiv 2014/24 är planerat att genomföras i svensk rätt i 
januari 2017. 
9 Se t.ex. dom kommissionen/Irland, C-226/09, EU:C:2010:697, punkt 32, dom An Post, C-507/03, 
EU:C:2007:676, punkt 29 och dom Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, punkt 20. Se även Sundstrand 2012, s. 
139-147. 
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1.2   Avgränsningar  
 

Frågor inom det upphandlingsrättsliga regelverket som inte berör miljö- och sociala kravs 

relation till harmoniserad sekundärrätt kommer inte behandlas i uppsatsen. Uppsatsen behand-

lar inte inte kontrakt som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse. Anledningen är att 

kontrakt som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse inte anses vara av intresse för 

leverantörer i andra medlemsstater, varför sådana kontrakt inte omfattas av EU-rätten.10 Upp-

handlingar som sker inom försörjningssektorerna, inom försvars- och säkerhetsområdet samt 

tilldelningar av koncessioner kommer inte att behandlas i uppsatsen. Anledningen till att de 

nämnda områdena inte behandlas är att de styrs av andra direktiv som beaktar delvis andra 

hänsyn än inom den klassiska sektorn.11 

 

1.3   Metod  och  material    
 
Frågeställningen i uppsatsen besvaras genom tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. 

Utgångspunkten för metoden är att fastställa lösningen på ett rättsligt problem genom att ap-

plicera de allmänt accepterade rättskällorna på problemet.12 Målet med den rättsdogmatiska 

metoden har även beskrivits som att rättsordningen framställs som ett sammanhängande nät-

verk av regler och undantag.13 Den rättsdogmatiska metodens uppgift går således ut på att 

systematisera och tolka rätten med hjälp av rättskällorna för att skapa en utsaga av gällande 

rätt.14  

 

De traditionella rättskällorna inom den svenska rättsordningen är lagar, förarbeten, praxis 

och doktrin.15 Lagstiftning anses vara den primära rättskällan vilket innebär att lagen är den 

rättskälla som först ska hanteras vid lösningen av ett juridiskt problem.16 Uttalanden i lagför-

                                                
10 Se t.ex. dom kommissionen/Irland, C-226/09, EU:C:2010:697, punkt 32, dom An Post, C-507/03, 
EU:C:2007:676, punkt 29 och dom Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, punkt 20. Se även Sundstrand 2012, s. 
139-147. 
11 Se direktiv 2004/17 (försörjningsdirektivet) och 2009/81 (försvars- och säkerhetsdirektivet). Angående för-
svars- och säkerhets området. Se Heuninckx, s. 9-28. Angående försörjningssektorerna är EU-domstolens avgö-
randen samt svensk praxis för den klassiska sektorn ofta tillämplig analogt eftersom samma rättsprinciper gäller. 
Därför kommer uppsatsens slutsatser i stora drag även omfatta upphandlingar inom försörjningssektorerna även 
fast regelverket för försörjningssektorerna inte särskilt kommer att beaktas. Se Sundstrand 2013, s. 61. 
12 Se Kleineman, s. 21. 
13 Se Peczenik 2005, s. 249. 
14 Jfr Olsen, s. 112, Peczenik 1995, s. 33, Sandgren 2005, s. 649-650 och Warnling-Nerep, s. 16-17. 
15 Se Jareborg, s. 8 och Warnling-Nerep, s. 56. Jfr även Sandgren JT 1999-00, s. 591 ff. Sedvänja räknas även 
som en traditionell rättskälla men anses ha betydelse främst inom den kommersiella rätten. Se Bernitz m.fl., s. 
32. 
16 Se Kleineman, s. 32 och Warnling-Nerep, s. 56.  
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arbeten har i Sverige tillmätts betydelse som ett kompletterande tolkningsverktyg mot bak-

grund av att lagtext ofta är kortfattad och ibland vag. De högsta rättsinstansernas praxis ge-

nom prejudikatbildning är en särskilt central rättskälla. Prejudikatbildning sker främst på om-

råden där lagstiftningen är föråldrad, allmänt hållen eller där en lagregels tillämpning på en 

specifik fråga behöver belysas.17 Eftersom reglerna om offentlig upphandling har sin grund i 

EU-rätten är EU-domstolen yttersta uttolkaren av upphandlingsreglerna samt övrig EU-rätt. 

 

Juridisk doktrin är en samlingsbeteckning som avser rättsvetenskapliga alster i olika former. 

Högst dignitet har monografierna, där doktorsavhandlingarna är den vanligaste formen, men 

även lagkommentarer, läroböcker och artiklar som har publicerats i juridiska tidskrifter utgör 

doktrin.18 Doktrinen får sin ställning som en fristående rättskälla genom att påvisa logisk 

struktur i sin analys av de ofta osammanhängande rättskällorna.19  

 

Eftersom uppsatsen berör upphandlingsreglernas relation till EU-rätten kommer den tradition-

ella rättskälleläran ställas inför diverse utmaningar. Detta eftersom EU-rättens källor skiljer 

sig från svensk rätt.20 Inom unionsrätten utgör EU-domstolens och tribunalens rättspraxis och 

däri uttryckta rättsprinciper en central del av gällande rätt. Vidare utgör primärrätten, bin-

dande sekundärrätt samt internationella avtal21 bindande rättskällor. Av betydelse är även väg-

ledande rättskällor som icke-bindande sekundärrätt, förarbeten, generaladvokaternas förslag 

till avgöranden och den unionsrättsliga doktrinen.22 Angående den unionsrättsliga doktrinen 

ska det framföras att EU-domstolen inte hänvisar till doktrin i sina domar men att det enligt 

Bernitz är väl känt att EU-domstolen beaktar förslag som framförts i doktrinen.23 Vidare är 

EU-rätten överordnad den nationella rätten vilket innebär att om en normkollision uppstår 

mellan en regel i EU-rätten och i svensk nationell rätt tillämpar svenska domstolar såväl som 

EU-domstolen principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt (s.k. indirekt effekt).24  

 
                                                
17 Se Bernitz m.fl., s. 32. 
18 Se Melander & Samuelsson, s. 41. 
19 Se Kleineman, s. 28 och 33. Jfr Melander & Samuelsson, s. 40-42. Det har framförts att doktrinen förlorar sin 
auktoritet som rättskälla om den brister i sin argumentation och förmåga att övertyga. Se Sandgren 2005, s. 544.  
20 Se Sundstrand, 2012, s. 24-25. 
21 Angående internationella avtal ska nämnas att upphandlingsdirektiven delvis har sin bakgrund i det internat-
ionella GPA-avtalet. Bestämmelserna i GPA-avtalet är inkorporerade i upphandlingsdirektiven och innebär bl.a. 
att upphandlande myndigheter inte får diskriminera anbudsgivare från tredje land som tillträtt avtalet. Se Bovis, 
s. 60 ff., och Sundstrand 2012, s. 57. 
22 Se Hettne 2011, s. 40 och Sundstrand 2012, s. 25.  
23 Se Bernitz m.fl., s. 65. 
24 Se t.ex. dom Von Colson och Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punkt 26 och dom Marleasing, C-106/89, 
EU:C:1990:395, punkt 8. Se även Falk, s. 35, Lehrberg, s. 115-116 och Reichel, s. 112-113. 
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Om andra än ovan angivna rättskällor får beaktas i en juridisk argumentation för att fastställa 

gällande rätt är omdiskuterat.25 Jareborg menar att det kan vara nödvändigt för rättsdogmati-

kern att vidga sitt perspektiv genom att gå utanför gällande rätt för att hitta nya svar och lös-

ningar.26 Sundstrand menar att alla i samhället förekommande källor bör kunna användas för-

utsatt att deras rättsliga grund anges samt att de inordnas i rättskällelärans hierarkiska struk-

tur.27 Inom ramen för uppsatsen kommer utöver de ovan angivna rättskällorna även s.k. soft 

law att användas dvs. myndighetspublikationer, rekommendationer och tolkningsmeddelan-

den.28 Även underinstansdomar från kammarrätten kommer att beaktas. Underinstansavgö-

randen får betydelse när det saknas vägledning från högre instanser.29 Kleineman har även 

framfört att EU-rätten har påverkat underrätternas vilja att underkasta sig högsta svenska 

rättsinstansers domskäl på områden där EU-domstolen är yttersta prejudikatinstans.30 

 

Unionsrätten kommer att tolkas främst genom den teleologiska tolkningsmetoden, vilket in-

nebär att hänsyn tas till den tolkade bestämmelsens syften, funktioner samt effekter inom det 

unionsrättsliga regelverket.31 Reichel menar att EU-domstolen i sin tolkning av harmoniserad 

sekundärrätt lägger särskild vikt vid icke-diskrimineringsprincipen och rätten till fri rörlig-

het.32 De förarbeten som finns till EU-rättsakter tillmäts inte samma centrala betydelse som 

inom svensk rätt. Istället innehåller EU-rättsakter skäl eller preambler som anger de syften 

utifrån vilka rättsakten har skapats. 33  I uppsatsen kommer således även skälen till EU-

rättsakter att beaktas vid tolkning av EU-rätten.  

 

Slutligen ska nämnas att EU den 26 februari 2014 beslutade att anta tre nya förfarandedirektiv 

på upphandlingsområdet varav ett av direktiven, det nya klassiska direktivet, omfattar den 

klassiska sektorn. Direktiven skulle ha genomförts i svensk rätt den 18 april 2016. Genomfö-

randedatumet blev dock framflyttat till januari 2017. Direktiv är inte direkt tillämpliga utan 

måste först genomföras i svensklagstiftning. Vissa bestämmelser i det nya klassiska direktivet 

kan däremot få vertikal direkt effekt, vilket innebär att leverantörer kan göra vissa bestämmel-

                                                
25 Se t.ex. Gräns, s. 783 och Töllborg, s. 354-365. 
26 Se Jareborg, s. 4. Jfr Sandgren 2005, s. 651-652. 
27 Se Sundstrand 2012, s. 25. 
28 Se Bernitz m.fl., s. 68. Jfr Kleineman, s. 31 och Reichel, s. 127-128. 
29 Se Warnling-Nerep, s. 71. 
30 Se Kleineman, s. 38. 
31 Se Lehrberg, s. 147. 
32 Se Reichel, s. 120. 
33 Se Bernitz & Kjellgren, s. 187. Jfr Lehrberg, s. 147-148. 
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ser gällande gentemot upphandlande myndigheter.34 Nationell rätt ska dessutom tolkas i en-

lighet med EU-rätten enligt principen om indirekt effekt.35 Således kommer både det klassiska 

direktivet samt det nya klassiska direktivet att behandlas i uppsatsen.  

 

1.4   Disposition    
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel 2 ges en en övergripande bakgrund till det upp-

handlingsrättsliga regelverket samt de bestämmelser som reglerar den fria rörligheten inom 

EU. Vidare introduceras miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling samt vad som ut-

gör harmoniserad sekundärrätt. Kapitlet fungerar som en introduktion till den fortsatta fram-

ställningen i kapitel 3 och 4. I kapitel 3 analyseras den upphandlande myndighetens roll. I 

kapitlet utreds om miljö- och sociala krav kan anses utgöra potentiella handelshinder och om 

det s.k. Gebhard-testets kriterier är tillämpliga på upphandlande myndigheter. Frågan är viktig 

att utreda eftersom det i den juridiska doktrinen har framförts att upphandlande myndigheter 

är fria att ställa miljö- och sociala krav i förhållande till harmoniserad sekundärrätt. I kapitel 4 

utreds möjligheten att ställa miljö- och sociala krav som går utöver samt under minimiharmo-

niserad sekundärrätt samt fullharmoniserad sekundärrätt. Frågan utreds utifrån två utgångs-

punkter. Först utreds om EU-lagstiftaren valt att rikta all sekundärrätt mot upphandlande 

myndigheter dvs. om all harmoniserad sekundärrätt alltid omfattar upphandlande myndighet-

er. Om en sekundärrättsakt omfattar upphandlande myndigheter utreds utifrån en andra ut-

gångspunkt möjligheten att motivera avsteg från den harmoniserade sekundärrätten utifrån 

EU-rättens bestämmelser. Kapitlet behandlar även hur svensk kammarrättspraxis hanterat 

frågan om djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar som gått utöver harmoniserad sekundär-

rätt. I kapitel 5 redogörs för uppsatsens sammanfattande slutsatser.  

  

                                                
34  Se t.ex. dom Van Gend en Loos, EU:C:1963:1, Bentjees, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 40 och dom 
Constanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punkt 20. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 114-116 och Sundstrand, 2012, s. 
61-63. 
35 Se t.ex. dom Von Colson och Kamann, EU:1984:153, punkt 26 och dom Marleasing, EU:C:1990:395, punkt 8. 
Se även Bernitz och Kjellgren, s. 123 ff. 
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2   Bakgrund:  Regelverket  m.m.   
 
2.1   Inledande  kommentarer  
 
I det följande kapitlet kommer en kort introduktion till ämnet offentlig upphandling och reg-

lerna om den fria rörligheten att presenteras. Introduktionen syftar till att ge läsaren en bak-

grundsförståelse inför framställningen som följer i kapitel 3 och 4 av uppsatsen. I bakgrunden 

kommer primärrättens och sekundärrättens betydelse för det upphandlingsrättsliga regelverket 

att presenteras. Uppsatsen behandlar miljö- och sociala kravs relation till harmoniserad se-

kundärrätt. Därav kommer även miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling samt vad 

som avses med harmoniserad sekundärrätt presenteras. Även EU-domstolens utveckling av 

den fria rörligheten samt de principer som följer av rättsutvecklingen behandlas.  

 

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Avsnitt 2.2 behandlar offentlig upphandling i primärrät-

ten. Avsnitt 2.3 behandlar offentlig upphandling i sekundärrätten. Avsnitt 2.4 behandlar vad 

som avses med harmoniserad sekundärrätt. Avsnitt 2.5 behandlar miljö- och sociala hänsyn i 

offentlig upphandling. Avsnitt 2.6 behandlar den fri rörligheten och undantagen från den fria 

rörligheten.  

 

2.2   Offentlig  upphandling  inom  primärrätten  
 

Primärrättens regler syftar bl.a. till att förverkliga EU:s mål att främja fred och välfärd för 

unionens medborgare.36 För att uppnå målet har EU successivt skapat en inre marknad mellan 

EU:s medlemsstater.37 Grunden till primärrättens reglering av offentlig upphandling finns i 

FEUF-fördragets bestämmelser om de fyra friheterna samt i de allmänna rättsprinciperna. De 

fyra friheterna stadgar att varor, tjänster, personer och kapital obehindrat ska kunna färdas 

mellan unionens medlemsstater.38 För att förverkliga den inre marknaden och undanröja han-

delshinder förbjuds, med stöd av de fyra friheterna åtgärder som hindrar den fria rörligheten 

inom unionen.39 De fyra friheterna syftar till att skapa likvärdiga möjligheter till marknadstill-

                                                
36 Se artikel 3 EUF-fördraget. 
37 Se Bernitz & Kjellgren, s. 34-35 och Sundstrand 2012, s. 34. 
38 Se följande artiklar i FEUF-fördraget: artikel 34 (fri rörlighet för varor), artikel 49 (etableringsfrihet), artikel 
56 (frihet att tillhandahålla tjänster) och artikel 63 (fri rörlighet för kapital). Den fria rörligheten för kapital har 
utifrån vad som är känt inte aktualiserats i EU-domstolens rättspraxis på området för offentlig upphandling. Se 
Sundstrand 2012, s. 37. 
39 Se t.ex. dom Dassonville, C-8/74, EU:C:1974:82, punkt 5, dom Dundalk, C-45/87, EU:C:1988:435, punkt 27 
och dom Stora Bältbron, C-243/89, EU:C:1993:257, punkt 45. Se även Hettne 2014, s. 201. 
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träde i enlighet med den s.k. likabehandlingsprincipen och förbudet mot diskriminering på 

grund av nationalitet i artikel 18 FEUF-fördraget.40 En förutsättning för EU-rättens och de 

fyra friheternas tillämplighet är att handeln mellan medlemsstaterna påverkas (det s.k. sam-

handelskriteriet). I offentlig upphandling är kriteriet uppfyllt om ett offentligt kontrakt har ett 

bestämt gränsöverskridande intresse, dvs. att kontraktet är intressant för anbudsgivare i andra 

medlemsstater.41  

 

Av central betydelse för förverkligandet av den inre marknaden är de allmänna rättsprinci-

perna som står på samma nivå inom den EU-rättsliga normhierarkin som primärrätten.42 EU-

domstolen använder sig av de allmänna rättsprinciperna som ett tolkningsverktyg när en hel-

täckande reglering saknas i primärrätten och sekundärrätten.43 De principer som har störst 

betydelse inom offentlig upphandling är principen om likabehandling, principen om icke-

diskriminering, principen om öppenhet, principen om proportionalitet samt principen om öm-

sesidigt erkännande.44  

 

2.3   Offentlig  upphandling  inom  sekundärrätten  
 
Tilldelningar av offentliga kontrakt som omfattar den klassiska sektorn regleras inom sekun-

därrätten genom förfarandedirektiv.45 Det klassiska direktivet har genomförts i svensk rätt 

genom antagandet av LOU. Av EU-domstolens praxis följer att upphandlingsreglerna syftar 

till att skydda de ekonomiska aktörerna mot handelshinder som förhindrar den fria rörligheten 

för varor och tjänster inom EU.46 De klassiska förfarandedirektiven syftar även till att främja 

andra intressen som miljö- och sociala hänsyn.47 I förhållande till primärrättens reglering be-

skriver sekundärrätten på detaljnivå vad en upphandlande myndighet ska beakta under ett 

                                                
40 Se t.ex. dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punkt 48. Se även SOU 2009:71, s. 96 ff., och Ber-
nitz & Kjellgren, s. 35.  
41 Se t.ex. dom RI.SAN, C-108/98, EU:C:1999:400, punkt 23, dom Coname, EU:C:2005:7287, punkt 16 och 
dom Centros Europa 7, C-380/05, EU:C:2008:59, punkt, 67. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 267 och Sundstrand 
2012, s. 35. 
42 Se dom Brasserie du Pêcheur och Factotame, C-46/93 och C-48/93, EU:C:1996:79, punkt 27 och dom Audio-
lux m.fl., C-101/08, EU:C:2009:626, punkt 63. Se även Sundstrand 2012, s. 41.  
43 Se Bernitz, Nergelius & Cardner, s. 5. 
44 Se skäl 2 i direktiv 2004/18 och skäl 1 direktiv 2014/24. Se även Bovis s. 221 ff., Sundstrand 2012, s. 40-48, 
och Trepte 2007, s. 13 ff. Angående proportionalitetsprincipens tillämpning i unionsrätten. Se SOU 2010:29, s. 
160 ff., och de Búrca s. 105 ff. 
45 Se direktiv 2004/18 som ersätts av direktiv 2014/24 som är planerat att genomföras i svensk rätt i januari 
2017. 
46 Se t.ex. dom University of Cambridge, EU:C:2000:529, punkterna 16-17. 
47 Se t.ex. skäl 1 samt artikel 26 i direktiv 2004/18 och skäl 37 samt artikel 18.2 i direktiv 2014/24. Se vidare 
avsnitt 2.5. 
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upphandlingsförfarande dvs. vid tilldelningen av ett offentligt kontrakt.48 Viktiga moment vid 

tilldelningen av ett offentligt kontrakt är bl.a. val av upphandlingsförfarande, annonsering, 

förfrågningsunderlagets form, anbudsinfordran, urvalsprocessen av en leverantör samt tilldel-

ningen av kontraktet. En upphandlande myndighet uppställer under ett upphandlingsförfa-

rande krav som leverantörerna måste förhålla sig till för att kunna tilldelas kontraktet. En 

upphandlande myndighet kan uppställa urvalskriterier, s.k. obligatoriska krav som måste 

uppfyllas av leverantörerna. Vidare kan tilldelningskriterier uppställas som fastställer vilken 

leverantör som erhåller kontraktet.49  Uppsatsen behandlar både urvalskriterier och tilldel-

ningskriteriers relation till harmoniserad sekundärrätt.  

 

För att främja att reglerna i direktiven om offentlig upphandling efterlevs har rådet utfärdat 

särskilda rättsmedelsdirektiv som gör det möjligt för anbudsgivare att i domstol överpröva 

upphandlingar samt ge skadedrabbade leverantörer rätt till skadestånd.50 

 

2.4   Vad  innebär  harmoniserad  sekundärrätt?  

 
EU säkerställer en fungerande inre marknad genom avveckling av hinder för den fria rörlig-

heten (s.k. negativ integration). Den negativa integrationen sker genom att EU antar sekundär-

rättslig lagstiftning för att harmonisera reglerna inom unionen. Syftet med harmonisering är 

att utjämna olikheter mellan medlemsstaternas nationella lagstiftning.51 Europaparlamentet 

och rådet men även kommissionen besitter lagstiftningskompetens.52 Sekundärrätten har alltid 

sitt ursprung och sin rättsliga grund i primärrätten. Därav har EU-domstolen fastslagit att om 

osäkerhet råder om hur en bestämmelse i sekundärrätten ska tolkas ska företräde ges till den 

tolkning som gör att bestämmelsen är förenlig med fördragen.53 Den sekundärrättsliga lag-

stiftningen kan bestå av olika rättsakter där förordningar, direktiv och beslut utgör bindande 

rättsakter.54 Förordningar och direktiv är de centrala rättsakterna.55 Förordningar är direkt 

                                                
48 Se direktiv 2004/18 som ersätts av direktiv 2014/24 som är planerat att genomföras i svensk rätt i januari 
2017. Se även Sundstrand 2012, s. 58-59. 
49 Se Sundstrand 2013 samt Pedersen 2013 som ger en introduktion till bl.a. upphandlingsreglerna för den klas-
siska sektorn och LOU. 
50 Se direktiv 2007/66/EG som kompletterar de äldre rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG samt 92/13/EEG. Se 
Bernitz & Kjellgren, s. 427 och Sundstrand 2012, s. 68 ff. 
51 Se SOU 2009:71, s. 156 ff., och Hettne 2014, s. 251 ff. 
52 Se artikel 288-290 FEUF-fördraget. Se även artiklarna 114-118 om förfarandet vid lagharmonisering. En för-
utsättning för unionslagstiftning är att EU tilldelats lagstiftningskompetens av medlemsstaterna i enlighet med 
legalitetsprincipen i artikel 5 EUF-fördraget. 
53 Se t.ex. dom Ordre des barreaux, C-305/05, EU:C:2007:383, punkt 28. Se även Hettne 2014, s. 30. 
54 Se artikel 288 FEUF-fördraget. Se även Hettne 2014, s. 32 ff.  
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tillämpliga som gällande rätt och ger upphov till individuella rättigheter och måste således 

fullt ut följas av medlemsstaterna.56 Direktiv riktar sig istället till medlemsstaterna och för-

verkligas genom att de genomförs i den nationella lagstiftningen inom en angiven tidsfrist.57 

 

Direktiv kan utgöra fullharmoniseringsdirektiv som innehåller kompletta regler. På ett område 

som regleras via en förordning eller ett fullharmoniseringsdirektiv får inte en medlemsstat 

införa strängare nationella regler genom att hänvisa till ett skyddsvärt intresse, då sådan hän-

syn redan beaktats under EU:s lagstiftningsprocess (s.k. fullharmonisering).58 En medlemsstat 

kan därför inte legitimera åtgärder som strider mot fullharmoniserad sekundärrätt.59 Är ett 

varuområde fullharmoniserat måste en medlemsstat således följa bestämmelserna i den full-

harmoniserade sekundärrättsakten.60 I exempelvis domen kommissionen mot Storbritannien 

hade Storbritannien strängare lagstiftning avseende krav på ljussignalanordningar än aktuell 

sekundärrättslig lagstiftning. EU-domstolen konstaterade i domen att det inte fanns något ut-

rymme för strängare regler då området var fullharmoniserat.61 Minimidirektiv reglerar istället 

vissa lägsta nivåer inom ett område och tillåter medlemsstaterna att upprätthålla en högre 

skyddsnivå. 62 

 

2.5   Miljö-  och  sociala  hänsyn  i  offentlig  upphandling  
 
Det finns olika typer av miljöhänsyn som kan beaktas inom offentlig upphandling. Kommiss-

ionen har i sin vägledning om miljöanpassad upphandling gett exempel på olika hänsyn som 

kan beaktas.63 Exempelvis kan krav på materialval, tillverkningsmetod, utsläpp av farliga äm-

nen samt djurskyddskrav uppställas.64 Vad som omfattas av begreppet sociala hänsyn har inte 

definierats i något av de direktiv som antagits inom offentlig upphandling. Istället finns väg-

                                                                                                                                                   
55 Se Bernitz & Kjellgren, s. 278. 
56 Se a.a., s. 30-31. 
57 Se a.a., s. 56. 
58 Angående skyddsvärda intressen. Se avsnitt 2.5 samt 2.6.b  
59 Se t.ex. dom kommissionen/Frankrike, C-246/91, EU:C:1993:174, punkt 13 och DaimlerChrysler, C-324/99, 
EU:C:2001:682, punkterna 71-72. Det är möjligt via en undantagsklausul (optioner eller opt outs) att avstå från 
att införa vissa bestämmelser. Däremot är sådana undantag ofta tillfälliga och därav inga undantag i strikt me-
ning. Se Hettne 2012, s. 28. Jfr Bernitz & Kjellgren, s. 272. 
60 Se t.ex. dom kommissionen/Sverige, C-111/03, EU:C:2005:619, punkt 51 och RÅ 2005 ref. 2. 
61 Se dom kommissionen/Storbritannien, C-60/86, EU:C:1988:382, punkt 12. 
62 Se t.ex dom Buet mot Ministère Public, C-382/87, EU:C:1989:198, punkterna 16-17. Se även SOU 2009:71, s. 
156 ff., och Bernitz & Kjellgren s. 272-273. Det ska framhållas att vissa minimirättsakter kräver att en medlems-
stat som vill inför strängare regler måste meddela detta till EU. Skyldigheten att meddela EU skulle eventuellt 
kunna innebära vissa praktiska svårigheter men förutsatt att detta görs korrekt kan minimirättsakter inte anses 
utgöra något hinder för strängare regler. 
63Se Att köpa grönt: handbok om miljöanpassad offentlig upphandling, s. 1 ff. 
64Se Stavenow & Sennström s. 13 ff. 
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ledning i kommissionens handledning om socialt ansvarsfull upphandling. I handledningen 

anges ett antal exempel på social hänsyn bl.a. krav på främjandet av sysselsättningsmöjlighet-

er, anständiga arbetsförhållanden, tillgänglighet för personer med funktionshinder och etisk 

handel.65 Det går även att hänvisa till sociala hänsyn som icke-ekonomiska krav.66 Arrows-

mith och Kunzlik menar att sociala hänsyn kan beskrivas som ett villkor som inte särskilt om-

fattar ett specifikt kontrakt utan påverkar flera kontrakt horisontellt (s.k. horisontella vill-

kor).67 Inom ramen för uppsatsen delas doktrinens beskrivning av sociala hänsyn som ett än-

damål som inte är specifikt för det enskilda kontraktet utan främjar ett allmänt intresse. 

 

EU:s ambition att ta miljö- och sociala hänsyn återges i primärrättens artiklar 8-13 FEUF-

fördraget.68 Vidare stadgar artikel 7 FEUF-fördraget att EU ska säkerställa samstämmighet 

mellan all sin politik och verksamhet med beaktande av samtliga av dessa mål. Även i EU-

domstolens rättspraxis har en utveckling skett mot utökade möjligheter att ta miljö- och social 

hänsyn utöver strikt ekonomiska.69 I domen Concordia Bus uttalade EU-domstolen att miljö-

krav kunde uppställas då andra faktorer än rent ekonomiska kunde påverka ett anbuds värde 

för den upphandlande myndigheten.70 I domen Max Havelaar konstaterades att sociala krav 

var möjliga att uppställa.71 I det klassiska direktivet återges i skäl 1 att direktivet bygger på 

EU-domstolens rättspraxis varför miljö- och sociala hänsyn kan beaktas. Av 1 kap. 9 a § LOU 

återges att upphandlande myndigheter bör beakta miljö- och sociala hänsyn i offentlig upp-

handling. 

 

Hur EU-domstolen kommer att tolka bestämmelserna i det nya klassiska direktivet är inte känt 

men det nya klassiska direktivet anger att offentlig upphandling utgör ett led i unionens 2020-

strategi för att säkerställa en ”smart och hållbar tillväxt för alla”.72 I artikel 18.2 och skäl 37 i 

det nya klassiska direktivet betonas vikten av att upphandlande myndigheter säkerställer efter-

                                                
65 Se SEK (2010) 1258 slutlig, s. 7. 
66 Se t.ex. dom EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkt 32. Se även Sundstrand UrT 2015, s. 
271. 
67 Se Arrowsmith & Kunzlik, s. 12 ff.  
68 Artiklarna avser: jämställdhet (artikel 8), social hänsyn (artikel 9), icke-diskriminering (artikel 10), miljöskydd 
(artikel 11), konsumentskydd (artikel 12) och djurskydd (artikel 13). Det ska framhållas att miljöhänsyn har varit 
ett av gemenskapens huvudmål sedan Romfördraget. Se Said, s. 431. 
69 Se t.ex. dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495, dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651 och dom 
Max Havelaar, C-368/10, EU:C:2012:284. 
70 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 55.  
71 Se dom Max Havelaar, EU:C:2012:284, punkterna 84-88. 
72 Se skäl 2 och skäl 96 i direktiv 2014/24. 
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levnaden av sociala och miljömässiga förpliktelser. Tydligt är att utrymmet för miljö- och 

sociala hänsyn har blivit större och är ett prioriterat område för EU.73  

 

2.6   Fri  rörlighet  och  undantagen    
 

a)   Fri rörlighet 
 
I artiklarna 34, 49 samt 56 FEUF-fördraget återfinns de grundläggande friheterna för varor, 

tjänster och etableringar. I artikel 34 FEUF-fördraget anges att ”Kvantitativa importrestrikt-

ioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna”. 

EU-domstolen har definierat kvantitativa handelshinder som ”åtgärder som, alltefter omstän-

digheterna, har karaktären av totalt eller partiellt förbud mot import, export eller transite-

ring”.74  I domen Dassonville fastställde EU-domstolen vad som enligt artikel 34 FEUF-

fördraget utgör åtgärder med motsvarande verkan. EU-domstolen fastslog att ”åtgärder av 

motsvarande verkan” avser ”alla handelsregler antagna av medlemsstaterna som kan utgöra 

ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, för handeln inom gemenskapen”. 

Domen Dassonville visar att handelshindrande åtgärder i stort sett är otillåtna oavsett rättslig 

form. 75 På området för offentlig upphandling fastslog EU-domstolen i domen Stora Bältbron 

att föremålet för ett offentligt kontrakt inte får utformas så att endast nationella leverantörer 

kan vinna kontraktet.76  

 

I domen Cassis de Dijon konstaterades att en vara som tillverkats i ett medlemsland, i enlighet 

med landets regler, som huvudregel inte kunde vägras tillträde till andra medlemsstater (den 

s.k. principen om ömsesidigt erkännande). EU-domstolen motiverade domen med att åtgärder 

som var icke-diskriminerande men likväl påverkade utländska producenter negativt var sam-

handelshindrande (det s.k. dubbelbörderesonemanget). Dubbelbörderesonemanget innebär att 

regler som formellt drabbar inhemska och importerade varor lika egentligen drabbar importe-

rade varor hårdare. En tillverkare av en vara måste nämligen först uppfylla produktkraven i 

det egna landet för att sedan vid export tvingas uppfylla ytterligare krav i exportlandet. En 

aktör som tillverkar varor endast för den inhemska marknaden får således en fördel eftersom 

                                                
73 Se Sundstrand UrT 2015, s. 276.  
74 Se dom Geddo, C-2/73, EU:C:1973:89, punkt 7. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 299-300 och Sundstrand 
2012, s. 38-39. 
75 Se dom Dassonville, EU:C:1974:82, punkt 5. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 299-300. 
76 Se dom Stora Bältbron, EU:C:1993:257, punkt 45. 
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aktören inte behöver anpassa sin produktion till krav i andra länder. 77 På upphandlingsområ-

det aktualiserades problematiken i avgörandet Dundalk där krav hade uppställts i de tekniska 

specifikationerna som hänvisade till en irländsk nationell standard. Kravet var lika för både 

inhemska och utländska leverantörer men ansågs av EU-domstolen gynna inhemska irländska 

leverantörer, varför kravet var diskriminerande. 78 

 

b)   Undantagen från den fria rörligheten 

 

På varuområdet kan en åtgärd som är samhandelshindrande och diskriminerande rättfärdigas 

utifrån de skyddsvärda intressen som återges i artikel 36 FEUF-fördraget. De skyddsvärda 

intressena utgör allmän moral, ordning eller säkerhet, intresset att skydda människors och 

djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt 

eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. På området 

för tjänster och etableringar återges undantagen i artiklarna 51 och 52 FEUF-fördraget.79 Un-

dantagen ska tolkas snävt med beaktande av att den fria rörligheten är en fundamental rättig-

het. Syften som inte framgår av artiklarna kan i princip inte åberopas. Det är de nationella 

myndigheterna som har bevisbördan för att de åtgärder som vidtagits är nödvändiga.80  

 

I domen Cassis de Dijon öppnade EU-domstolen för rättfärdigandet av icke-diskriminerande 

åtgärder via doktrinen om tvingande hänsyn. Enligt doktrinen om tvingande hänsyn har EU-

domstolen utvecklat en rad olika undantag som bl.a. konsumentskydd,81 förbättrade arbetsför-

hållanden, 82  skydd för grundläggande mänskliga rättigheter 83  samt miljöskydd. 84  EU-

domstolens praxis är inte uttömmande varför fler tvingande hänsyn kan tillkomma.85 Att 

uppmärksamma är att EU-domstolen successivt har frångått uppdelningen mellan diskrimine-

rande och icke-diskriminerande åtgärder som utgör handelshinder.86 Generaladvokat Jacobs 

uttalar i förslaget till avgörandet i Preussen Elektra att ”direkt diskriminerande åtgärder kan 

                                                
77 Se dom Cassis de Dijon, C-120/78, EU:C:1979:42, punkterna 14-15. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 312 ff. 
78 Se dom Dundalk, EU:C:1988:435, punkt 27. 
79 Undantagen avser utövandet av offentlig makt (artikel 51) samt allmän ordning, säkerhet och hälsa (artikel 
52).  
80 Se t.ex. dom kommissionen/Italien, C-199/85, EU:C:1987:115, punkt 14. Se även Sundstrand 2012, s. 148. 
81 Se t.ex. dom Fietje, C-27/80, EU:C:1980:293. 
82 Se t.ex. dom Demont mot kommissionen, C-115/80, EU:C:1981:308. 
83 Se t.ex. dom Schmidberger, C-112/00, EU:C:2003:333, punkt 74. 
84 Se t.ex. dom kommissionen/Danmark, C-302/86, EU:C:1988:421, punkt 9. 
85 Se Bernitz & Kjellgren, s. 315. 
86 Se dom Preussen Elektra, C-379/98, EU:C:2001:160, punkterna 73-76. Se även Craig & de Búrca, s. 705 och 
839-840. Jfr Arrowsmith 2014, s. 280-281. 
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vara motiverade av miljöskäl” och ”direkt diskriminerande åtgärder kan motiveras med hän-

visning till tvingande skäl”.87 Även Craig och de Búrca framhåller att diskriminerande åtgär-

der kan motiveras via doktrinen om tvingande hänsyn.88 Doktrinen om tvingande hänsyn får 

därav ses som ett allmängiltigt undantag från samhandelshindrande åtgärder. En viktig slut-

sats för den fortsatta framställningen blir således att upphandlande myndigheter kan motivera 

diskriminerande och icke-diskriminerande krav utifrån doktrinen om tvingande hänsyn.  

 

I EU-domstolens dom Gebhard fastslogs att alla åtgärder som inskränker de fyra friheterna i 

fördraget ska uppfylla fyra förutsättningar (det s.k. Gebhard-testet). Enligt testet ska nation-

ella åtgärder vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverade av ett tving-

ande hänsyn till allmänintresset, vara ägnade att säkerställa att de mål som eftersträvas uppnås 

och att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. 89 De 

två sista kriterierna är ett utlopp av proportionalitetsprincipen. Domen Gebhard avsåg områ-

det för tjänster och etableringar men testet är tillämpligt på området för den fria rörligheten i 

allmänhet.90  

 

Domen Gebhard avsåg lagstiftningsåtgärder dvs. regler som var antagna av en medlemsstat 

som normgivare.91 Avgörandets betydelse på området för offentlig upphandling måste således 

närmare utredas, då det inte är givet att avgörandet är tillämpligt på upphandlande myndighet-

er i rollen som upphandlare. Begreppsförklaringen, dvs. den roll som den upphandlande myn-

digheten intar är således av stor betydelse för EU-rättens inverkan på upphandlande myndig-

heter. Domen Gebhards tillämplighet på området för offentlig upphandling behandlas särskilt 

under avsnitt 3.3. 

 

 

 

 

  

                                                
87 Se förslag till avgörande av generaladvokat Francis G. Jacobs i dom Preussen Elektra, EU:C:2000:585, punk-
terna 226-234. 
88 Se Craig & de Búrca, s. 705 och 839-840. 
89 Se dom Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punkt 37. Se vidare avsnitt 3.3. 
90 Se Bernitz & Kjellgren, s. 333-334 och Hettne 2014, s. 214. 
91 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 9. 
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3   Den  upphandlande  myndighetens  roll  m.m.  
 
3.1   Inledande  kommentarer  
 
Kapitel 3 avser att analysera vilken roll den upphandlande myndigheten intar när den tilldelar 

ett offentligt kontrakt. Vad som närmare kommer att analyseras i kapitlet är om miljö- och 

sociala krav utgör potentiella handelshinder samt om upphandlande myndigheter omfattas av 

förutsättningarna i det s.k. Gebhard-testet.92 

 

Vad som avses med den upphandlande myndighetens roll är baserat på två olika distinktioner. 

Den första distinktionen är om den upphandlande myndigheten vid tilldelning av ett offentligt 

kontrakt intar samma roll som staten som normgivare dvs. agerar som statens förlängda arm. 

Den andra är om den upphandlande myndigheten agerar i rollen som en marknadsaktör fri 

från staten. Om den upphandlande myndigheten är fri från staten kan inte miljö- och sociala 

krav ses som potentiella handelshinder. Miljö- och sociala krav behöver då inte motiveras 

utifrån förutsättningarna i domen Gebhard, vilket innebär att upphandlande myndigheter i 

princip är fria att ställa miljö- och sociala krav i relation till harmoniserad sekundärrätt. 

 

I den juridiska doktrinen samt i Upphandlingsutredningen har två perspektiv på den upphand-

lande myndighetens roll utkristalliserats.93 Grunden för den följande analysen utgår från de 

två olika perspektivens syn på den upphandlande myndighetens roll. Perspektivens viktigaste 

slutsatserna presenteras därför först. Perspektiven kommer sedan att analyseras löpande mot 

bakgrund av aktuella rättskällor.  

 

Det s.k. inre marknadsperspektivet, som företräds av professor Hettne, menar att en upphand-

lande myndighet är att likställa med en medlemsstat i rollen som normgivare. Därför ska de 

krav som en upphandlande myndighet uppställer vid tilldelningen av ett offentligt kontrakt 

behandlas på samma sätt som en medlemsstats regler för import eller andra handelsregler. 

Därav kan krav på varor och tjänster som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt inte stäl-

las.94  

 

                                                
92 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37. 
93 Se SOU 2013:12, s. 386-390. 
94 Se SOU 2013:12 bilaga 11 a), s. 1 ff. Se även Hettne 2012, s. 1 ff., Hettne 2013, s. 237 ff., och Hettne SIEPS 
2013, s. 1 ff. 
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Det andra synsättet, det s.k. multipolicyperspektivet, som främst företräds av professorerna 

Arrowsmith och Kunzlik, utgår ifrån att krav som definierar föremålet för upphandlingen, s.k. 

undantagna köpbeslut, tar sikte på att definiera marknaden och betraktas inte av EU-

domstolen som potentiella handelshinder. Den upphandlande myndigheten intar rollen som en 

konsument eller marknadsaktör. Därav omfattas inte undantagna köpbeslut av det s.k. 

Gebhard-testet. Till skillnad från det inre marknadsperspektivet betraktas således inte miljö- 

och sociala krav som handelshinder utan upphandlande myndigheter är fria att ställa sådana 

krav.95 Frågan om vilken roll den upphandlande myndigheten intar blir således avgörande för 

förutsättningen att ställa miljö- och sociala krav i relation till harmoniserad sekundärrätt. 

 

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Avsnitt 3.2 behandlar frågan om vad som utgör föremå-

let för upphandlingen och om miljö- och sociala krav utgör potentiella handelshinder. Avsnitt 

3.3 behandlar den grundläggande frågan om Gebhard-testets tillämplighet på upphandlande 

myndigheter och de mer specifika krav som upphandlande myndigheter har att förhålla sig till 

enligt EU-rätten. Avsnitt 3.4 redogör för kapitlets slutsatser. 

 
3.2   Föremålet  för  upphandlingen  
 

a)   Föremålet för upphandlingen enligt EU-rätten 
 

Förespråkarna av multipolicyperspektivet har framfört att åtgärder som definierar föremålet 

för upphandlingen utgör s.k. undantagna köpbeslut som inte fångas av EU-rätten ens när de 

påverkar inhemska leverantörer annorlunda än utländska. 96 Det behöver således utredas om 

s.k. undantagna köpbeslut dvs. det som definierar föremålet för upphandlingen eller föremå-

lets egenskaper utgör handelshinder enligt EU-rätten. Frågan har bäring på vilka miljö- och 

sociala krav som går att ställa på områden som har harmoniserats av EU. Om vissa krav är 

undantagna EU-rätten kan kraven inte anses påverkas av harmoniserad sekundärrätt då kraven 

inte utgör handelshinder. 

 

För att utreda frågan behöver först konstateras vad som utgör distinktionen mellan föremålet 

för upphandlingen och vad som definierar föremålet. Föremålet för upphandlingen är vad den 

upphandlande myndigheten bestämmer sig för att köpa exempelvis apelsinmarmelad eller 

                                                
95 Se SOU 2013:12 bilaga 11 a), s. 1 ff. Se även Kunzlik & Arrowsmith, s. 21-29 och 59-67, Kunzlik 2012, s. 1 
ff., Kunzlik 2013, s. 173 ff., och Arrowsmith 2014, s. 256-262. Jfr Caranta 2012, s. 1 ff. 
96 Se Kunzlik 2012, s. 1 ff. Jfr Arrowsmith & Kunzlik, s. 59-60. 
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blåbärssylt. Jan-Erik Falk har därför anfört att det exempelvis är möjligt för den upphandlande 

myndigheten att handla blåbärssylt i stället för apelsinmarmelad till en skolbespisning även 

om det endast finns blåbär i Sverige och inte i andra EU-länder. Att en upphandlande myn-

dighet väljer blåbärssylt framför apelsinmarmelad påverkar visserligen handeln, men betrak-

tas inte som ett förbjudet handelshinder.97 Av det följer att föremålet för upphandlingen av-

görs av myndigheten själv. Att upphandlande myndigheter är fria att välja vad som ska upp-

handlas är tydligt eftersom det klassiska direktivet inte innehåller några regler som begränsar 

valet.98 Upphandlande myndigheter är därav fria att välja vad de vill köpa och beslutet kan 

inte överprövas via rättsmedelsdirektiven.99 Vad som definierar föremålet för upphandlingen 

är istället föremålets egenskaper, exempelvis att att el ska komma från förnyelsebara energi-

källor eller att kött ska vara fritt från antibiotika. Vad förespråkarna för multipolicyperspekti-

vet argumenterar för är en utvidgning av föremålet för upphandlingen till att även omfatta vad 

som definierar föremålet för upphandlingen.100 Om så vore möjligt skulle även det som defi-

nierar föremålet för upphandlingen vara undantaget EU-rättens förbud mot handelsrestriktion-

er. 

 

Kunzlik och Arrowsmith menar att resonemanget om undantagna köpbeslut stöds av domen 

Concorida Bus. I målet hade Helsingfors stad ställt krav på låga nivåer av utsläpp och buller 

från bussar som skulle brukas i Helsingfors lokaltrafik. EU-domstolen fastslog bl.a. i målet att 

faktorer som inte var av rent ekonomisk art kunde ha betydelse för ett anbuds värde. EU-

domstolen konstaterade att en upphandlande myndighet har en stor frihet att bestämma vilka 

krav som får uppställas i upphandlingar. I målet saknade det betydelse att det endast var sta-

dens egna bussbolag som uppnådde kraven som premierade låga buller- och utsläppsnivåer. 

Kunzlik och Arrowsmith menar att de högt ställda buller- och utsläppskraven inte bedömdes 

som handelshinder eftersom kraven utgjorde s.k. undantagna köpbeslut. 101  Vidare menar 

Kunzlik att EU-domstolen i domen EVN och Wienstrom inte ansåg att ett tilldelningskrav, om 

att el skulle komma från förnyelsebara energikällor, som var viktat till 45 procent utgjorde ett 

potentiellt handelshinder. 102 En slutsats av Arrowsmith och Kunzliks resonemang är att det 

som definierar föremålet för upphandlingen inte kan anses vara diskriminerande enligt EU-

rätten och därav inte behöver prövas mot proportionalitetsprincipen. De menar att EU-
                                                
97 Se Falk, s. 40. 
98 Se Hettne 2013, s. 255-256. Jfr Ahlberg & Bruun, s. 22. 
99 Se direktiv 2007/66/EG som kompletterar de äldre rättsmedelsdirektiven 89/665/EEG samt 92/13/EEG. 
100 Se Kunzlik 2012, s. 2-3 och Arrowsmith & Kunzlik, s. 59-60. 
101 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 85. Se även Arrowsmith & Kunzlik, s. 59-67.  
102 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:65, punkt 43. Se även Kunzlik 2012, s. 3. 
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domstolen i domarna Concordia Bus och EVN och Wienstrom inte bedömt de miljörelaterade 

kraven som definierade föremålet för upphandlingen som potentiella handelshinder.103 Någon 

annan slutsats menar Arrowsmith skulle vara orimlig då det skulle innebära att den upphand-

lande myndigheten var skyldig att köpa alla varor inom en produktkategori som lagligen salu-

förs på den gemensamma marknaden.104 Argumentationslinjen stöds av Ljung och Sylwan 

som menar att principen om ömsesidigt erkännande inte kan ha samma innebörd på upphand-

lingsområdet som den har inom primärrätten. Om principen om ömsesidigt erkännande gällde 

på upphandlingsområdet menar de att upphandlande myndigheter alltid skulle vara skyldiga 

att köpa allt som lagligen salufördes på den inre marknaden. Exempelvis skulle mager falu-

korv utesluta fet falukorv och förnyelsebar energi skulle utesluta energi från fossila energikäl-

lor.105  

 

I motsats till ovan resonemang framgår det av texten i det klassiska direktivet att det som de-

finierar föremålet för upphandlingen omfattas av EU-rätten. Det framgår bl.a. av skäl 48 i 

ingressen till det klassiska direktivet att fastställandet av tilldelningskriterier beror på föremå-

let för upphandlingen samt att ställda tilldelningskriterier måste möjliggöra en utvärdering av 

varje anbuds prestanda i förhållande till föremålet för upphandlingen. Artikel 23 i det klas-

siska direktivet återger att de tekniska specifikationerna ska tillåta anbudsgivare att delta på 

lika villkor samt att de tekniska specifikationerna inte får innebära omotiverade hinder för att 

upphandling öppnas för konkurrens. En upphandlande myndighet måste således motivera var-

för de uppställer krav på en viss egenskap, teknik eller prestanda. Om så inte vore fallet skulle 

det i praktiken vara möjligt för en upphandlande myndighet att välja bort en viss teknik eller 

prestanda utan att behöva motivera varför. En upphandlande myndighet skulle då kunna ma-

nipulera en upphandling och rikta krav mot vissa leverantörer, vilket inte kan anses vara för-

enligt med icke-diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen.106 Redan av skäl 2 i 

det klassiska direktivet återges att på området för offentlig upphandling ska alla principer bl.a. 

proportionalitetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen tolkas i överenstämmelse med 

fördragen. EU-domstolen har även i bl.a. domarna Contse samt EVN och Wienstrom uttalat att 

de allmänna rättsprinciperna alltid ska beaktas i relation till krav under ett upphandlingsförfa-

                                                
103 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 85 och dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:65, punkt 34. 
Se även Kunzlik 2012, s. 1 ff., och Arrowsmith 2014, s. 259. 
104 Se Arrowsmith, 2014, s. 257-259. 
105 Se Ljung och Sylwan, s. 2.  
106 Se avsnitt 3.3. 
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rande.107  Proportionalitetsprincipen stadgar att alla krav under ett upphandlingsförfarande 

måste vara effektiva och att den minst ingripande åtgärden för att uppnå syftet med upphand-

lingen ska väljas.108 Om Arrowsmith och Kunzliks fria hållning till vad som anses utgöra fö-

remålet för upphandlingen fick råda skulle exempelvis upphandlande myndigheter tillåtas 

ställa miljökrav som saknade effekt ur miljösynpunkt. Upphandlande myndigheter som erbjöd 

effektiva varor skulle då diskrimineras samt sakna möjlighet att få upphandlingen överprövad. 

 

I det nya klassiska direktivet har lagstiftaren i direktivtexten särskilt valt att lyfta fram vikten 

av att en proportionalitetsbedömning alltid ska genomföras i förhållande till krav i offentlig 

upphandling. Av artikel 18 i det nya klassiska direktivet stadgas att ”de upphandlande myn-

digheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerade sätt 

samt förfara på ett öppet och proportionerligt sätt”. Artikeln tydliggör vikten av proportional-

itetsprincipen i förhållande till nuvarande direktivs formulering där artikel 2 stadgar att ”upp-

handlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerade sätt och förfara på ett öppet sätt“. Formuleringen i det nya klassiska direktivet 

visar således tydligt att en proportionalitetsbedömning alltid ska göras eftersom EU-

lagstiftaren särskilt valt att lyfta fram principen i direktivtexten.  

 

Arrowsmith och Kunzliks linje att s.k. undantagna köpbeslut inte skulle utgöra handelshinder 

och således inte behöver motiveras utifrån proportionalitetsprincipen är även svårt att accep-

tera utifrån upphandlingsreglernas syfte. EU-domstolen har i flera avgöranden bl.a. i domarna 

Univeristy of Cambridge och SIAC Construction konstaterat att ”samordningen på gemen-

skapsnivå av förfarandena vid offentlig upphandling avser att undanröja hinder för den fria 

rörligheten för tjänster och varor och således att skydda de ekonomiska aktörers intressen 

vilka är etablerade i en medlemsstat och som önskar erbjuda varor eller tjänster åt de upp-

handlande myndigheterna i en annan medlemsstat.”109 Ett viktigt syfte med upphandlingsreg-

lerna är således att skydda unionens leverantörer från handelshinder och upprätthålla konkur-

rensen på den inre marknaden. Om doktrinen om undantagna köpbeslut skulle få råda skulle 

det i praktiken bli möjligt att utesluta vissa tekniska lösningar eller egenskaper från en EU-

                                                
107 Se dom Contse, C-234/03, EU:C:2005:644, punkt 25 och dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 
33-34. Se vidare avsnitt 3.3.a. 
108 Angående proportionalitetsprincipens tillämpning se t.ex. dom Gambelli m.fl., C-243/01, EU:C:2003:597, 
punkt 74, dom kommissionen/Spanien, C-153/08, EU:C:2009:618, punkt 39 och dom Englemann, C-64/08, 
EU:C:2010:506, punkt 35. Se även de Búrca, s. 105 ff., och Sundstrand, 2013, s. 47. 
109 Se dom University of Cambridge, EU:C:2000:529, punkterna 16-17 och dom SIAC Construction, C-19/00, 
EU:C:2001:553, punkt 32. Jfr Bokwall & Håkansson, s. 1-2. 
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rättslig prövning. Det skulle hämma konkurrensen genom att vissa tekniska lösningar skulle 

kunna favoriseras utan att deras effektivitet behövde motiveras utifrån proportionalitetsprinci-

pen. Av skäl 29 i det klassiska direktivet framgår att ”De tekniska specifikationerna som of-

fentliga upphandlare upprättar bör tillåta att den offentliga upphandlingen öppnas för konkur-

rens. Det måste därför vara möjligt att lämna anbud som baseras på olika tekniska lösningar”. 

Att det således skulle vara möjligt att undanta vad som definierar föremålet för upphandling-

en från icke-diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen står därför i motsats till 

vad som framgår av direktivtexten samt upphandlingsreglernas syfte att värna den fria rörlig-

heten och konkurrensen på den inre marknaden. 

 

b)   Utgångspunkt i svensk praxis. 

 

Trots att direktivtexten samt EU-domstolens rättspraxis uttryckligen återger att icke-

diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen ska beaktas i förhållande till alla krav 

under ett upphandlingsförfarande råder det inom svensk rätt viss förvirring. HFD har nämli-

gen i avgörandet RÅ 2010 ref. 78 konstaterat att en proportionalitetsbedömning inte behövde 

genomföras avseende ett krav att suturer inte fick innehålla det bakteriedödande ämnet triclo-

san. HFD uttalade i målet att upphandlande myndigheter har en stor frihet när de närmare 

bestämmer föremålet för upphandlingen och att upphandlande myndigheter kan ta miljöhän-

syn genom att ställa miljökrav på produkten. HFD uttalade att det därför saknades anledning 

att pröva om kravet om triclosanfria suturer egentligen medförde någon vinst för miljön. Av-

görandet överensstämmer med Arrowsmith och Kunzlik resonemang om att vad som definie-

rar föremålet för upphandlingen inte utgör ett potentiella handelshinder som behöver motive-

ras utifrån proportionalitetsprincipen.110  Det går inte att bortse från HFD:s avgörande då 

högsta nationella instans fastslagit att upphandlande myndigheter inte behöver beakta proport-

ionalitetsprincipen när de uppställer krav på föremålet för upphandlingen. HFD uttalade att 

den upphandlande myndigheten inte behövde motivera varför triclosanfria suturer skulle vara 

mer miljövänliga än suturer som innehåller triclosan. Avgörandet har kritiserats i doktrinen 

och Sundstrand menar att HFD synes ha sammanblandat själva föremålet för upphandlingen 

med de krav som kan ställas på föremålet för upphandlingen.111 Sundstrand menar att i det 

aktuella fallet var suturerna föremålet för upphandlingen medan kravet att de skulle vara fria 

från triclosan var ett krav som definierade föremålets egenskaper. Hon anser att ett sådant 

                                                
110 Se Kunzlik 2012, s. 1 ff., och Arrowsmith 2014, s. 258-259. 
111 Se Sundstrand 2012, s. 156. Jfr Moldén, s. 593 och Bokwall & Håkansson, s. 1 ff. 
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krav måste uppfylla proportionalitetsprincipen.112 Kritiken mot avgörandet får anses befogad 

då det bl.a. i EU-domstolens dom Contse fastslagits att krav under ett upphandlingsförfarande 

utgör handelshinder som måste motiveras utifrån bl.a. proportionalitetsprincipen.113 I sam-

manhanget måste även EU-domstolens dom kommissionen/Nederländerna lyftas fram. Målet 

gällde en upphandling av ett informationsteknologisystem där den upphandlande myndigheten 

i de tekniska specifikationerna ställt som krav att systemet skulle baseras på operativsystemet 

UNIX. EU-domstolen fastställde att kravet utgjorde ett handelshinder eftersom kravet på att 

operativsystemet UNIX skulle användas hade uteslutit andra alternativa tekniska lösningar.114  

 

Efter det kritiserade HFD avgörandet har Kammarrätten i Sundsvall kommit med en dom som 

frångår HFD:s praxis men som får anses ligga i linje med EU-domstolens praxis i bl.a. domen 

Contse.115 Målet vid Kammarrätten i Sundsvall gällde en upphandling av vägsidesutrustning 

som skulle användas vid införandet av trängselskatter i Göteborg. I förfrågningsunderlaget 

hade bl.a. ett krav ställts att betalstationerna endast fick använda ett för ögat osynligt ljus 

(”additinal light used at the CP shall be of a type that is not visible to the human eye”). Kravet 

i förfrågningsunderlaget hade inte följts av orden ”eller likvärdigt” varför alternativa tekniker 

var uteslutna. Kravet hade bl.a. motiverats med hänsyn till trafiksäkerheten dvs. utifrån män-

niskors liv och hälsa. Den klagande leverantören menade att kravet på osynligt ljus utestängde 

andra tekniska lösningar än laser. I förvaltningsrätten godtogs Trafikverkets motivering av det 

skyddsvärda intresset. Förvaltningsrätten övergick därefter till en proportionalitetsbedömning 

och uttalade att kravet på att betalstationerna skulle ha för ögat osynligt ljus sannolikt inte var 

nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Kravet var därför oproportionerligt och upp-

handlingen skulle göras om. Inför prövningen i kammarrätten inkom både Sundstrand och 

Bernitz med rättsutlåtanden som belyste frågan om vad som kunde anses utgöra föremålet för 

upphandlingen.116 Sundstrand framförde i sitt rättsutlåtande att Trafikverket inte var skyldiga 

att acceptera tekniska lösningar som uppfyllde andra standarder än till vilka Trafikverket hade 

hänvisat. Enligt rättsutlåtandet framfördes vidare att föremålet för upphandlingen således var 

ett tekniskt system som tillhandahöll osynligt ljus och att alternativa standarder som synligt 

                                                
112 Se Sundstrand 2012, s. 156. 
113 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se vidare avsnitt 3.3.a. 
114 Se mål kommissionen/Nederländerna, C-359/93, EU:C:1995:14, punkt 27. 
115 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 oktober 2011 (mål nr 1985-11). 
116 Se Sundstrand Andrea, Rättsutlåtande, Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 oktober 2011 (mål nr 1985-
11) och Bernitz, Ulf, Rättsutlåtande, Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 oktober 2011 (mål nr 1985-11). 
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ljus inte behövde accepteras.117 Argumentationen bygger på Arrowsmith och Kunzliks upp-

fattning samt HFD:s linje i avgörandet i RÅ 2010 ref. 78 dvs. att vad som definierar föremålet 

för upphandlingen inte utgör handelshinder som behöver prövas mot proportionalitetsprinci-

pen. Bernitz framförde i sitt rättsutlåtande att kravet på osynligt ljus var handelshindrande 

eftersom kravet uteslöt alternativa egenskaper som synligt ljus. Bernitz framförde vidare att 

kravet utgjorde en avvikelse från den fria rörligheten, varför kravet behövde motiveras utifrån 

ett skyddsvärt intresse samt i enlighet med proportionalitetsprincipen.118 Rättsutlåtandena är 

intressanta att belysa då de redovisar de två olika synsätten på tolkningen av föremålet för 

upphandlingen. Sundstrand och Bernitz utmanade således kammarrätten att ta ställning i frå-

gan om föremålet för upphandlingen även omfattar vad som definierar föremålet för upp-

handlingen.  

 

Kammarrätten i Sundsvall valde att gå på Bernitz linje och uttalade i sin dom likt förvalt-

ningsrätten att kravet på osynligt ljus vid betalstationerna utestängde andra tekniska lösningar. 

Kammarrätten gav därigenom uttryck för att vad som utgör föremålet för upphandlingen, i det 

aktuella fallet vägsidesutrustning, inte är samma sak som vad som definierar föremålet för 

upphandlingen dvs. ett tekniskt system som tillhandahåller osynligt ljus. Till skillnad från 

HFD i RÅ 2010 ref. 78 övergick sedan kammarrätten till att pröva kravets proportionalitet. 

Kammarrätten uttalade vidare att kravet på osynligt ljus var kopplat till föremålet för upp-

handlingen samt var motiverat utifrån trafiksäkerhetsskäl, varför kravet var motiverat utifrån 

ett tvingande hänsyn till allmänintresset. Kammarrätten valde således att gå på den linje som 

Bernitz gav uttryck för i sitt rättsutlåtande dvs. att vad som definierar föremålet för upphand-

lingen kan utgöra ett handelshinder som måste prövas mot proportionalitetsprincipen. Kam-

marrätten i Sundsvalls avgörande belyser vad som tidigare framgått av EU-domstolens domar 

i bl.a. Contse samt Concordia Bus att proportionalitetsprincipen precis som alla andra all-

männa rättsprinciper alltid ska beaktas i relation till krav under ett upphandlingsförfarande.119 

Mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden som ligger i linje med ovan dom av Kammar-

rätten i Sundsvall, får det anses som sannolikt att en proportionalitetsbedömning alltid ska 

genomföras i relation till krav som definierar föremålet för upphandlingen. Arrowsmith och 

Kunzliks resonemang avseende undantagna köpbeslut kan därför inte anses vara i enlighet 

                                                
117 Se Sundstrand Andrea, Rättsutlåtande, Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 oktober 2011 (mål nr 1985-
11). 
118 Bernitz, Ulf, Rättsutlåtande, Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 oktober 2011 (mål nr 1985-11). 
119 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25 och dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69. Se vidare 
avsnitt 3.3 
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med gällande rätt på upphandlingsområdet. Istället kan alla krav under ett upphandlingsförfa-

rande utgör potentiella handelshinder som måste motiveras utifrån de allmänna rättsprinciper-

na. 

 

Om vad som definierar föremålet för upphandlingen inte skulle utgöra ett handelshinder som 

behövde definieras utifrån proportionalitetsprincipen skulle upphandlande myndigheter kunna 

hitta på vilka krav som helst utan att de behövde motiveras. Det är inte omöjligt att visualisera 

hur vissa politiker i Sverige i en sådan situation skulle kunna använda offentlig upphandling 

för sina särintressen. En kommun skulle med hänvisning till miljön kunna ställa krav på att 

alla nybyggda skolor exempelvis ska byggas av lera. Att motivera ett sådant krav utan att be-

höva bevisa att kraven har en faktiskt positiv effekt för miljön kan inte anses vara förenligt 

med upphandlingsreglernas syfte. Upphandlingsreglerna syftar till att att skydda leverantörer-

na och således värna konkurrensen på den inre marknaden.120 Upphandlande myndigheter 

måste således kunna motivera varför lera ur miljösynpunkt skulle utesluta andra alternativa 

material som t.ex. trä eller tegel. 

 
3.3   Krav  i  offentlig  upphandling    

a)   Gebhard-testets innebörd i offentlig upphandling 

 

Det har i föregående avsnitt konstaterats att doktrinen om undantagna köpbeslut, dvs. vad 

som definierar föremålet för upphandlingen, inte överensstämmer med gällande rätt. Därav 

utgör krav under ett upphandlingsförfarande potentiella handelshinder som måste motiveras 

utifrån bl.a. proportionalitetsprincipen. Detta avsnitt syftar till att utreda Gebhard-testets till-

lämplighet på miljö- och sociala krav samt de mer specifika kriterier som krav under ett upp-

handlingsförfarande måste uppfylla.  

 

EU-domstolen fastslog i domen Gebhard de förutsättningar som gäller för att rättfärdiga un-

dantag från de grundläggande friheterna i FEUF-fördraget, det s.k. Gebhard-testet. Testet 

omfattar alla de grundläggande friheterna som följer av FEUF-fördraget och omfattar således 

både varor, tjänster och etableringar. 121 Avgörandet ställer upp fyra kriterier som måste vara 

uppfyllda för nationella regler och andra offentliga åtgärder som begränsar den fria rörlighet-

                                                
120  Se t.ex. dom University of Cambridge, EU:C:2000:529, punkterna 16-17 och dom SIAC Construction, 
EU:C:2001:553, punkt 32. 
121 Se Bernitz & Kjellgren, s. 333-334 och Hettne 2014, s. 213-214. 
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en. De nationella åtgärderna ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, vara moti-

verade av ett tvingande hänsyn till allmänintresset, vara ägnade att säkerställa att de mål som 

eftersträvas uppnås och att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det efter-

strävade målet.122 De två sista kriterierna är ett utlopp av proportionalitetsprincipen. 123 Pro-

portionalitetsprincipen behöver således alltid tillämpas när det görs ett undantag ifrån de 

grundläggande friheterna. En åtgärd som inskränker den fria rörligheten behöver således en-

ligt proportionalitetsprincipen vara ägnad att på ett konsekvent och sammanhängande sätt 

tillgodose målet med åtgärden och den minst ingripande åtgärden ska alltid väljas.124 

 

Domen Gebhard behandlade handelsbegränsande åtgärder som medlemsstaterna företog ge-

nerellt och var inget avgörande på området för offentlig upphandling. EU-domstolen överför-

de emellertid Gebhard-testets tillämplighet på området för offentlig upphandling i domen 

Contse.125 Domen fastställde att alla kriterierna i Gebhard-testet fullt ut gäller för upphand-

lande myndigheter.126 Domen Contse gällde en överprövning av en upphandling av tjänster 

gällande hemrespiratorbehandlingar och tekniker för andningshjälp. Den upphandlande myn-

digheten hade uppställt ett krav att leverantörerna vid tiden för anbudslämnandet skulle för-

foga över lokaler som var öppna för allmänheten i den stad där tjänsten skulle tillhandahållas. 

Vidare tillämpades ett tilldelningskriterium som gav leverantörer extrapoäng om de ägde lo-

kaler för tillverkning inom 10 mil ifrån där tjänsten skulle tillhandahållas eller i vissa utpe-

kade områden. Den upphandlande myndigheten hade motiverat kraven med hänsyn till män-

niskors liv och hälsa. De leverantörer som klagade i upphandlingen påtalade att urvalskriteri-

erna och tilldelningskriterierna stred mot fördragsbestämmelserna om icke-diskriminering, 

etableringsfriheten och tjänsters fria rörlighet. EU-domstolen konstaterade i målet att alla 

nationella åtgärder ska följa de fyra kriterier som följer av EU-domstolens fasta rättspraxis i 

bl.a. domen Gebhard. EU-domstolen konstaterade att de urvalskriterier och tilldelningskrite-

rier som uppställts i upphandlingen stred mot primärrättens regler om icke-diskriminering och 

proportionalitet eftersom kraven försvårat för utländska leverantörer att delta i upphandling-

en.127  

                                                
122 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37. 
123 Se Bernitz & Kjellgren, s. 333-334 och Sundstrand 2012, s. 152-153. 
124 Angående proportionalitetsprincipen tillämpning se t.ex. dom Gambelli m.fl., EU:C:2003:597, punkt 74, dom 
kommissionen/Spanien, EU:C:2009:618, punkt 39 och dom Englemann, EU:C:2010:506, punkt 35. Se även de 
Búrca, s. 105 ff., och Sundstrand 2012, s. 46-47 
125 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se även SOU 2013:12, bilaga 11 a), s. 15-16, Hettne SIEPS 2013, 
s. 10 och Sundstrand 2012, s. 154. Jfr dock Kunzlik 2012, s. 4-5 och Caranta 2012, s. 1-2.  
126 Se Hettne 2012, s. 11. 
127 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se även Sundstrand 2012, s. 154. 
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Utifrån domen Contse går det att konstatera att EU-domstolen i mål om offentlig upphandling 

tillämpar samma förutsättningar som uppställts i domen Gebhard på krav och kriterier som 

uppställs under tilldelningen av ett offentligt kontrakt. Därför måste sannolikt alla miljö- och 

sociala krav i offentlig upphandling vara icke-diskriminerande, motiverade av ett tvingande 

hänsyn till allmänintresset samt överensstämma med proportionalitetsprincipen.  

 

I den juridiska doktrinen har det framförts att EU-domstolen i flera avgöranden godtagit krav i 

offentlig upphandling som premierar miljö- och sociala hänsyn utan att resonera om kraven är 

motiverade utifrån Gebhard-testet. Resonemanget bygger på doktrinen om undantagna köp-

beslut. 128  Kommissionen har även i sin handledning om Socialt ansvarsfull upphandling 

framfört att när den upphandlande myndigheten bestämmer kontraktsföremålet har den en stor 

frihet att anskaffa varor eller tjänster som uppfyller bl.a. sociala standarder.129 Caranta har 

därför framfört att uttalandet uttrycker kommissionens uppfattning att när det gäller miljö- 

och sociala hänsyn behöver Gebhard-testet inte beaktas.130 Synsättet bygger på Carantas slut-

sats att domen Contse inte är ett viktigt avgörande då det endast citerats vid två tillfällen av 

EU-domstolen och att det därför inte går att dra några slutsatser utifrån avgörandet om 

Gebhard-testets tillämplighet inom offentlig upphandling.131 

 

Så kan dock inte vara fallet, då det av EU-domstolens senare praxis i bl.a. domen Serrantoni 

tydligt framträder att Gebhard-testet är tillämpligt i mål om offentlig upphandling.132 Vidare 

hänvisar generaladvokat Stix-Hackl i förslaget till avgörandet i domen kommissionen/Irland 

till domen Gebhard och uttalar att ifrågavarande rättspraxis på området för den fria rörlighet-

en gäller på området för offentlig upphandling.133 I EU-domstolens dom Evans Medical fram-

går det att handelshindrande åtgärder måste kunna motiveras av den upphandlande myndig-

heten och att handelshindrande åtgärder måste vara proportionerliga, vilket avser både urvals- 

och tilldelningskriterier.134 Det framstår därför som sannolikt att kritiken mot domen Contse 

                                                
128 Se Caranta 2012, s. 2-3. Jfr Kunzlik 2012, s. 1-2. Kunzlik hänvisar till domarna Bentjees, EU:C:1988:422, 
kommissionen/Frankrike, C-225/98, EU:C:2000:494, dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, EVN och 
Wienstrom, EU:C:2003:651 och dom Max Havelaar, EU:C:2010:284. Se vidare avsnitt 3.1 och 3.2. 
129 Se SEK(2010) 1258 slutlig, s. 23-24. 
130 Se Caranta 2012, s. 3-6. 
131 Se Caranta. 2-3. Jfr Arrowsmith 2014, s. 262. 
132 Se dom Serrantoni, C-376/08, EU:C:2009:808, punkterna 33-34 och 44. Se även Hettne 2013, s. 245.  
133 Se förslag till avgörande av generaladvokat Chrisitne Stix-Hackl i dom kommissionen/Irland, C-532/03, 
EU:C:2006:560, punkterna 94-95. 
134 Se dom Evans Medical, C-324/93, EU:C:1995:84, punkterna 37-38. 
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och Gebhard-testets tillämplighet på krav i offentlig upphandling är obefogad. Miljö- och 

sociala krav måste således enligt Gebhard-testet uppställas på ett icke-diskriminerande sätt, 

vara motiverade av ett tvingande hänsyn till allmänintresset och överensstämma med proport-

ionalitetsprincipen.135  

 

b)   De specifika förutsättningarna för krav i offentlig upphandling 

 

Utöver förutsättningar som framgått av Gebhard-testet fastställde EU-domstolen i domen 

Concordia Bus de specifika förutsättningar som krav i en offentlig upphandling måste upp-

fylla för att överensstämma med EU-rätten. Enligt domen Concordia Bus ska krav i en offent-

lig upphandling ha ett samband med kontraktsföremålet, vara mätbara för att inte ge den upp-

handlande myndigheten en obegränsad valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna 

eller i annonsen samt vara förenliga med alla allmänna rättsprinciper i unionsrätten, särskilt 

icke-diskrimineringsprincipen.136 I domen Concordia Bus hade den upphandlande myndighet-

en ställt krav på låga nivåer av utsläpp och buller från bussar som skulle brukas i Helsingfors 

lokaltrafik. EU-domstolen fastslog i målet att faktorer som inte var av rent ekonomisk art 

kunde ha betydelse för ett anbuds värde. EU-domstolen konstaterade att den upphandlande 

myndigheten har en stor frihet att bestämma vilka krav som får uppställas i upphandlingar. 

Däremot måste kraven vara mätbara eftersom upphandlande myndigheter annars skulle få en 

obegränsad valfrihet, vilket inte är förenligt med EU-rätten. Domen Concordia Bus avsåg 

tilldelningskriterier men i doktrin har det framförts att samma krav gäller för urvalskriterier 

eftersom EU-domstolen förde ett allmänt resonemang om ”upphandlingskriterier”.137 

 

I domen EVN och Wienstrom preciserade EU-domstolen kopplingskravet dvs. att krav måste 

ha ett samband med kontraktsföremålet. I domen prövades om ett krav på el från förnyelse-

bara energikällor stod i strid med kopplingskravet. EU-domstolen konstaterade att förnyelse-

bar el uppfyllde ett miljöskyddsändamål som bidrog till att motverka klimatförändringar, ett 

prioriterat område inom EU. Vidare konstaterade EU-domstolen att den upphandlande myn-

digheten inte kunde ställa krav på förnyelsebar energi utöver sin egen konsumtion eftersom ett 

sådant krav skulle vara oproportionerligt och sakna koppling till kontraktsföremålet.138  

                                                
135 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37. Se även dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. 
136 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69. Se även Sundstrand, 2012, s. 242-243. 
137 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 82. Se även Sundstrand 2013, s. 157-158 och Sundstrand 
2015, s. 14. Jfr Kunzlik 2012, s. 4. 
138 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 68. 
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Avgörandena ovan visar att upphandlande myndigheter som uppställer krav i offentlig upp-

handling måste tillämpa ett test i två steg.139 Om en upphandlande myndighet uppställer 

miljö- eller sociala krav t.ex. att suturer ska vara fria från triclosan måste kraven i enlighet 

med domen Contse först klara Gebhard-testet, dvs. kravet ska vara tillämpligt på ett icke-

diskriminerande sätt, motiverat av ett tvingande hänsyn till allmänintresset och stå i över-

enstämmelse med proportionalitetsprincipen.140 Kravet måste i ett andra steg enligt domen 

Concordia Bus vara kopplat till föremålet för upphandlingen, vara mätbart, uttryckligen anges 

i kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med alla allmänna rättsprinciper-

na, särskilt icke-diskrimineringsprincipen.141 Det fjärde kriteriet att krav ska vara förenligt 

med alla de grundläggande principerna i unionsrätten utgör en avvägning där alla skyddsvärda 

intressen som erkänns av EU-rätten måste vägas mot varandra enligt proportionalitetsprinci-

pen.142  

 

Det får därför anses som sannolikt att upphandlande myndigheter inte är helt fria att ställa 

miljö- och sociala krav som definierar föremålet för upphandlingen, vilket multipolicyper-

spektivet har framfört.143 En upphandlande myndighet intar således inte rollen som en mark-

nadsaktör som är undantagen kriterierna enligt domarna Gebhard och Concorida Bus. Att 

sociala- och miljörelaterade krav måste motiveras utifrån ovan avgöranden ligger i linje med 

upphandlingsreglernas syfte då avgörandena fungerar som en garant emot att upphandlande 

myndigheter inte missgynnar utländska leverantörer eller favoriserar vissa leverantörer fram-

för andra. Det ovan anförda innebär däremot inte att den upphandlande myndigheten är en del 

av staten i rollen som normgivare och därav är förhindrade att ställa krav utöver harmoniserad 

sekundärrätt. Frågan om möjligheten att ställa krav utöver samt under harmoniserad sekundär-

rätt utreds i kapitel 4. 

 

3.4   Sammanfattande  slutsatser  
 
Kapitel 3 syftar till att utreda den upphandlande myndighetens roll genom att analysera om 

miljö- och sociala krav utgör potentiella handelshinder. Avgörande för analysen är frågan om 

                                                
139 Se Hettne 2012, s. 31. Jfr Sundstrand 2012, s. 152-155. 
140 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. 
141 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69. Se även Hettne 2012, s. 31. 
142 Se Sandin, s. 321. 
143 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
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föremålet för upphandlingens räckvidd samt det s.k. Gebhard-testets tillämplighet på miljö- 

och sociala krav.144 Utgångspunkten för analysen är de två olika perspektiven på den upp-

handlande myndighetens roll som utkristalliserats i den juridiska doktrinen samt behandlats i 

upphandlingsutredningen.145 

 

Det s.k. inre marknadsperspektivet menar att en upphandlande myndighet är att likställa med 

en medlemsstat i rollen som normgivare, varför krav i offentlig upphandling utgör potentiella 

handelshinder. Multipolicyperspektivets argumenterar för att s.k. undantagna köpbeslut dvs. 

vad som definierar föremålet för upphandlingen inte betraktas som potentiella handelshinder.  

Multipolicyperspektivet stödjer synsättet på att EU-domstolen i flera avgöranden inte bedömt 

miljökrav som potentiella handelshinder samt kommissionens yttrande att upphandlande 

myndigheter har en stor frihet att anskaffa varor som uppfyller miljö- och sociala standar-

der.146 Enligt perspektivet intar en upphandlande myndighet rollen som en konsument som är 

fri att ställa miljö- och sociala krav, varför det s.k. Gebhard-testet inte omfattar upphandlande 

myndigheter.147 Gebhard-testet innebär att samtliga krav vid tilldelningar av offentliga kon-

trakt ska vara icke-diskriminerande, motiverade av ett tvingande hänsyn till allmänintresset 

samt överensstämma med proportionalitetsprincipen.148 

 

Det har i kapitlet initialt konstaterats att upphandlande myndigheter själva väljer vad de ska 

upphandla dvs. själva föremålet för upphandlingen exempelvis marmelad. Vad den upphand-

lande myndigheten väljer att upphandla utgör inte ett potentiellt handelshinder. 149 Det fram-

står däremot som sannolikt att vad som definierar föremålet för upphandlingen, exempelvis 

att el ska komma från förnyelsebara energikällor, utgör ett potentiellt handelshinder som 

måste motiveras utifrån förutsättningarna i Gebhard-testet. Multipolicyperspektivets synsätt 

att miljö- och sociala krav skulle vara undantagna kriterierna i Gebhard-testet överensstäm-

mer således inte med gällande rätt på upphandlingsområdet.150 Slutsatsen följer av att EU-

domstolen i bl.a. domen Contse konstaterat att krav under ett upphandlingsförfarande måste 

motiveras utifrån Gebhard-testet.  

 
                                                
144 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37. 
145 Se SOU 2013:12 s. 386-390 och SOU 2013:12 bilaga 11 a), s. 1 ff. Se vidare avsnitt 3.1. 
146 Se Kunzlik 2012, s. 1 ff., och Caranta s. 2 ff. Se vidare avsnitt 3.2 och 3.3.  
147 Se avsnitt 3.1 och avsnitt 3.2. 
148 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37 och dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se vidare avsnitt 
3.3.a. 
149 Se Falk, s. 40. Jfr Hettne 2013, s. 255-256. 
150 Se avsnitt 3.2. 
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Det har vidare konstaterats att upphandlande myndigheter som uppställer miljö- och sociala 

krav måste följa de förutsättningar som framgår av domen Concordia Bus dvs. att krav och 

kriterier ska vara kopplat till föremålet för upphandlingen, vara mätbara, uttryckligen anges i 

kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med alla allmänna rättsprinciper, 

särskilt icke-diskrimineringsprincipen.151  

 

Det har i kapitlet uppmärksammats att HFD konstaterat i RÅ 2010 ref. 78 att upphandlande 

myndigheter inte behöver motivera miljökrav utifrån proportionalitetsprincipen. HFD:s avgö-

rande ligger i linje med multipolicyperspektivets synsätt.152 HFD:s dom har kritiserats i den 

juridiska doktrinen och Sundstrand menar att HFD synes ha sammanblandat vad som utgör 

föremålet för upphandlingen med de krav som kan ställas på föremålet för upphandlingen. 

Sundstrand menar att alla krav måste motiveras utifrån proportionalitetsprincipen.153 Kam-

marrätten i Sundsvall har i ett senare avgörande till skillnad från HFD i RÅ 2010 ref. 78 kon-

staterat att en proportionalitetsbedömning ska genomföras i relation till vad som definierar 

föremålet för upphandlingen. Kammarrätten i Sundsvalls avgörande överensstämmer således 

med vad EU-domstolens konstaterat i domen Contse samt vad som framgår av artikel 18 i det 

nya klassiska direktivet, dvs. att upphandlande myndigheter alltid måste behandla de ekono-

miska aktörerna på ett proportionerligt sätt. 154  

 

Sammanfattningsvis har kapitlet visat att det inte är möjligt att undanta miljö- och sociala 

krav från en EU-rättslig prövning, eftersom sådana krav utgör potentiella handelshinder. Den 

upphandlande myndigheten intar således inte rollen som en marknadsaktör som är fri att ställa 

miljö- och sociala krav. Upphandlande myndigheter måste således tillämpa ett test i två steg. I 

enlighet med domen Contse måste krav och kriterier först klara Gebhard-testet, dvs. kraven 

ska vara icke-diskriminerande, motiverade av ett tvingande hänsyn till allmänintresset samt 

överensstämma med proportionalitetsprincipen. Kravet måste i ett andra steg enligt domen 

Concordia Bus vara kopplat till föremålet för upphandlingen, vara mätbart, uttryckligen anges 

i kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med alla allmänna rättsprinciper-

na, särskilt icke-diskrimineringsprincipen.155 

  
                                                
151 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69. Se vidare avsnitt 3.3.b. 
152 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
153 Se Sundstrand 2012, s. 156. 
154 Se avsnitt 3.2. 
155 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69 och dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se vidare 
avsnitt 3.3. 
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4   Harmoniserad  sekundärrätts  relation  till  krav  i  offentlig  
upphandling  m.m.  
    

4.1   Inledande  kommentarer  
 
I kapitel 4 utreds om upphandlande myndigheter kan ställa krav som går utöver respektive 

under harmoniserad sekundärrätt. Avgörande för bedömningen är de slutsatser som framgått 

av kapitel 3, där det konstaterats att upphandlande myndigheter inte är fria att ställa miljö- och 

sociala krav då kraven utgör handelshinder som måste motiveras utifrån kriterierna i domarna 

Contse och Concordia Bus.156 I kapitel 4 kommer frågan att utredas utifrån två utgångspunk-

ter. Först utreds om EU-lagstiftaren valt att rikta all harmoniserad sekundärrätt mot upphand-

lande myndigheter, dvs. om all sekundärrätt kan anses omfatta upphandlande myndigheter. 

Om en sekundärrättsakt omfattar upphandlande myndigheter, utreds utifrån en andra utgångs-

punkt möjligheten att ställa miljö- och sociala krav som går utöver samt under harmoniserad 

sekundärrätt utifrån EU-rättens bestämmelser. Vidare diskuteras hur frågan har hanterats i den 

svenska kammarrättspraxisen i relation till djurskyddskrav. 

 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Avsnitt 4.2 behandlar frågan om all sekundärrätt riktar 

sig till upphandlande myndigheter när de köper varor och tjänster. Avsnitt 4.3 behandlar frå-

gan huruvida det är möjligt att ställa krav som går utöver minimiharmoniserad sekundärrätt. 

Avsnitt 4.4 behandlar frågan huruvida det är möjligt att ställa krav som går utöver fullharmo-

niserad sekundärrätt. Avsnittet behandlar även möjligheten att ställa krav som går under mi-

nimiharmoniserad sekundärrätt samt fullharmoniserad sekundärrätt. Avsnitt 4.5 behandlar hur 

kammarrätten i sin praxis bedömt harmoniserad sekundärrätts relation till krav i offentlig 

upphandling utifrån exemplet djurskydd. Avsnitt 4.6 redogör för kapitlets slutsatser. 

 

4.2   Riktar  sig  all  sekundärrätt  mot  upphandlande  myndigheter?  

 
En viktig fråga när det kommer till vilka begränsningar harmoniserad sekundärrätt uppställer 

för upphandlande myndigheter är frågan om vilka subjekt sekundärrätten riktar sig till. Vad 

som behöver utredas är om en upphandlande myndighet när den uppställer krav i offentlig 

upphandling behöver följa sekundärrätt som inte specifikt riktar sig till upphandlande myn-

digheter. 

                                                
156 Se avsnitt 3.3. 
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EU-lagstiftaren har valt att rikta vissa sekundärrättsakter direkt mot upphandlande myndig-

heter när när de upphandlar. Genom att rikta sekundärrätt direkt mot upphandlande myndig-

heter kan EU ålägga dem att ställa vissa miljö- eller sociala krav. Att EU väljer att rikta se-

kundärrätt mot upphandlande myndigheter ska i det följande visas genom några exempel. I 

det klassiska direktivets skäl 29 återges att upphandlande myndigheter har möjlighet att an-

vända sig av EU:s miljömärkning. I EU:s förordning om ett EU-miljömärke går det bl.a. att 

utläsa av skäl 5 att ”de kriterier som produkter måste uppfylla för att få bära EU-miljömärket 

måste vara baserade på de högsta miljöprestanda som uppnåtts för produkter på gemenskaps-

marknaden.”157 EU:s förordning om ett EU-miljömärke riktar sig således via hänvisningen i 

det klassiska direktivet direkt till upphandlande myndigheter. Vidare framgår det av EU:s 

direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon att upphandlande myn-

digheter när de upphandlar fordon ska beakta energi- och miljöpåverkan under ett fordons 

hela livscykel för att bl.a. främja och stimulera gemenskapens miljö, klimat och energipoli-

tik.158 I skäl 21 i direktivet uppmanas upphandlande myndigheter till ”att fastställa specifikat-

ioner på en högre energi- och miljöprestandanivå än i gemenskapslagstiftningen”. Ytterligare 

ett exempel där EU-lagstiftaren valt att rikta sekundärrätt direkt mot upphandlande myndig-

heter avser EU:s förordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivisering av kontors-

utrustning. I artikel 6 i förordningen återges att bl.a. centrala statliga myndigheter när de upp-

handlar ska ”utan att gemenskapslagstiftningen, nationell lagstiftning och ekonomiska krite-

rier åsidosätts, specificera minst samma energieffektivitetskrav som i de gemensamma speci-

fikationerna”.159 EU-lagstiftaren har således i vissa situationer valt att rikta sekundärrättsakter 

direkt mot upphandlande myndigheter.  

 

Det ska även framhållas att EU-domstolen i sin praxis valt att tolka vissa sekundärrättsliga 

bestämmelser som direkt tillämpliga på upphandlande myndigheter. EU-domstolen har i do-

marna Laval och Rüffert fastslagit att upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa kol-

lektivavtalsenliga villkor i offentlig upphandling men begränsat kraven till utstationeringsdi-

                                                
157  Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-
miljömärke. 
158 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och ener-
gieffektiva vägtransportfordon. 
159 Se Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskaps-
program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning. 
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rektivets hårda kärna.160 Vidare har EU-domstolen i domen EVN och Wienstrom i sin argu-

mentation hänvisat till sekundärrätt på energiområdet för att fastslå att produktion av el som 

upphandlas får komma från förnyelsebara energikällor.161 Vad som framgår av sekundärrätts-

akterna ovan är att unionen samt EU-domstolen aktivt valt att ålägga offentliga myndigheter 

att ställa vissa krav när de upphandlar. Om handlingslinjen inom EU var att harmoniserad 

sekundärrätt alltid riktade sig mot upphandlande myndigheter borde inte EU-lagstiftaren anse 

det som nödvändigt att rikta viss sekundärrätt specifikt mot upphandlande myndigheter. 

 

På samma sätt som sekundärrätt i vissa fall riktar sig till upphandlande myndigheter kan se-

kundärrätten även rikta sig mot andra subjekt. I t.ex. EU:s direktiv om skydd av djur vid tid-

punkten för slakt eller avlivning återges i direktivets artikel 1 att direktivet gäller vid ”för-

flyttning, uppstallning, fasthållning, bedövning, slakt och avlivning av djur som föds upp och 

hålls för produktion av kött, skinn, päls eller andra produkter”.162 Direktivet riktar sig således 

främst till kött- och skinnproducenter, inte till upphandlande myndigheter. I EU:s förordning 

om fodertillsatser framgår av skäl 9 att förordningen ”omfattar blandningar av tillsatser som 

säljs till slutanvändaren, samt saluföring och användning av dessa blandningar”.163 Direktivet 

riktar sig således främst till livsmedelsproducenter eller bönder som tillverkar foder eller ut-

fodrar djur. Av ovan resonemang framstår det som sannolikt att sekundärrättens tillämplighet 

på upphandlande myndigheter måste bedömas utifrån vilket subjekt rättsakten riktar sig till. 

Om en sekundärrättsakt riktar sig specifikt mot upphandlande myndigheter måste således de 

bestämmelserna som framgår av rättsakten beaktas. Om sekundärrättsakten däremot riktar sig 

mot andra subjekt, som exempelvis livsmedelsproducenter eller bönder, omfattas inte upp-

handlande myndigheter i sin roll som upphandlare av rättsakten. Det får därför anses som 

sannolikt att en upphandlande myndighet inte är skyldig att uppställa krav i enlighet med en 

sekundärrättsakt som inte riktar sig specifikt till den upphandlande myndigheten. 

 

                                                
160 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetsta-
gare i samband med tillhandahållande av tjänster. Se dom Laval, C-341/05, EU:C.2007:809 och dom Rüffert, C-
346/06, EU:C:2008:189.  
161 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkterna 40-41. EU-domstolen hänvisade i domen till avgö-
randet Preussen Elektra som hänvisade till skäl 28 och artikel 8 samt 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el. 
162 Se Rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avliv-
ning. 
163 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsat-
ser. 
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I sammanhanget måste artikel 4.3 FEUF-fördraget (den s.k. lojalitetsprincipen) beaktas, då 

principen återger att medlemsstaterna inom EU måste vidta alla åtgärder som är nödvändiga 

för att uppfylla sina förpliktelser enligt EU-rätten.164 En medlemsstat måste enligt lojalitets-

principen anpassa sina nationella bestämmelser och myndigheters agerande så att de står i 

överenstämmelse med EU-rätten. EU-domstolen fastslog i domen Costa mot E.N.E.L. att 

principen innebär att EU-rätten inte kan befinna sig i konflikt med bestämmelser i den nation-

ella rätten.165 I domen Simmenthal fastställde EU-domstolen att lojalitetsprincipen innebär en 

begränsning av den nationella lagstiftningsmakten.166 En upphandlande myndighet är visserli-

gen en del av staten men kan inte anses vara en del av den nationella lagstiftningsmakten när 

den upphandlar varor och tjänster.167 Lojalitetsprincipen kan därför inte innebära att alla se-

kundärrättsakter riktar sig direkt mot upphandlande myndigheter när de köper varor och tjäns-

ter. Det följer även av lojalitetsprincipen att medlemsstaterna inte ska vidta åtgärder som ris-

kerar att äventyra unionens mål.168 Vidare har EU-domstolen fastslagit att om det råder osä-

kerhet om hur en bestämmelse i sekundärrätten ska tolkas, eller om en bestämmelse kan tol-

kas på flera sätt ska företräde ges till den tolkning som är förenlig med fördragen.169 I avgö-

randet EVN och Wienstrom fastslog EU-domstolen att det var möjligt att beakta miljöhänsyn i 

offentlig upphandling då det framgick av fördragen.170 Det framstår således som sannolikt att 

om en sekundärrättsakt inte riktar sig till en upphandlande myndighet gäller istället primärrät-

tens bestämmelser samt de allmänna rättsprinciperna, vilka saknar sekundärrättsliga detaljbe-

stämmelser.  

 

Förutsatt att det inte finns en sekundärrättsakt som riktar sig mot upphandlande myndigheter 

på ett visst område och ålägger dem att ställa ett specifikt krav, går det att dra två slutsatser 

från ovan resonemang. För det första kan en upphandlande myndighet på området ställa krav 

som går utöver harmoniserad sekundärrätt. För det andra blir en en logisk slutsats av resone-

manget att upphandlande myndigheter även kan ställa krav under harmoniserad sekundärrätt. 

Om en sekundärrättsakt inte riktar sig mot upphandlande myndigheter saknas det en harmoni-

serad nivå som utgör tak respektive golv för möjligheten att uppställa krav under ett upphand-

lingsförfarande.  
                                                
164 Se Bernitz & Kjellgren, s. 45-46. 
165 Se dom Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66. Se även Hettne 2014, s. 89 ff. 
166 Se dom Simmenthal, C-106/77, EU:C:1978:49, punkterna 17-18. 
167 Se avsnitt 4.4. 
168 Se Bernitz & Kjellgrens s. 45-46. Angående upphandlingsreglernas syfte som skyddslagstiftning för leveran-
törerna och för ökad konkurrens. Se avsnitt 4.4.a.  
169 Se t.ex. dom Ordre des barreaux, EU:C:2007:383, punkt 28. 
170 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 40.  



39 
 

 

När upphandlande myndigheter ställer krav som ligger under harmoniserad sekundärrätt 

måste vissa rent praktiska aspekter uppmärksammas. En följd av att exempelvis ett varuom-

råde har fullharmoniserats är att de subjekt som omfattas av sekundärrättsakten måste följa 

dess bestämmelser. Därav bör det vara förenat med svårigheter att köpa produkter på den inre 

marknaden som ligger under den harmoniserade nivån. Däremot är upphandlande myndighet-

er skyldiga att följa de upphandlingsregler som framgår av GPA-avtalet, vilket är ett avtal 

inom ramen för WTO.171 Bestämmelserna i GPA-avtalet är inarbetade i upphandlingsdirekti-

ven och upphandlande myndigheter får därav inte diskriminera anbudsgivare och varor från 

s.k. tredje land.172 Enligt GPA-avtalet är det således möjligt för upphandlande myndighet att 

köpa varor som finns på marknaden i någon av de 17 medlemsstater som omfattas av avta-

let.173 Det är därför sannolikt att en upphandlande myndighet kan köpa varor som finns på 

marknaden i de länder som omfattas av GPA-avtalet trots att sådana varor inte uppfyller de 

harmoniserade bestämmelserna inom EU. En förutsättning är att det inte finns några sekun-

därrättsliga bestämmelser om importförbud av varor som understiger den harmoniserade ni-

vån. En bestämmelse om importförbud bör träffa alla fysiska eller juridiska personer som im-

porterar en vara således även upphandlande myndigheter. En slutsats blir att det inte finns 

några hinder per se för upphandlande myndigheter att köpa varor som understiger en inom 

EU harmoniserad nivå från länder som tillträtt GPA-avtalet, förutsatt att ett importförbud inte 

existerar. 

 

Resonemanget kan synliggöras genom ett exempel. I EU:s direktiv om minimiregler för slakt-

kyckling gäller att maximalt 42 kilo kyckling får hållas per kvadratmeter.174 Av direktivets 

artikel 2 återges att direktivet riktar sig till den ”fysiska eller juridiska person som äger an-

läggningen där kycklingen hålls”. Bestämmelsen om djurtäthet riktar sig således inte mot 

upphandlande myndigheter. Om vi ponerar att Taiwan som tillträtt GPA-avtalet har en djur-

täthet som överstiger 42 kilo per kvadratmeter finns det inget per se som hindrar upphand-

                                                
171 Se rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar och 
på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT 
L, 336, 23.12.1994 s. 1). 
172 Se skäl 7 i direktiv 2004/18. Se Bovis, s. 60 ff., Dragos & Neamtu, s. 314-315 och Sundstrand 2012, s. 57. 
173 GPA-avtalet omfattar 17 medlemsstater: EU (dess 28 stater räknas som en medlem), Armenien, Kanada, 
Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Sydkorea, Liechtenstein, Montenegro, Nederländerna med avseende på 
Aruba, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Schweiz, Taiwan och USA. Utöver dessa parter finns det 30 WTO med-
lemmar som utgör observatörsstater. 
174 Se artikel 3 i rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av 
slaktkycklingar. 
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lande myndigheter ifrån att köpa kyckling från Taiwan. Vidare kan konstateras att det i EU:s 

direktiv om minimiregler för slaktkyckling inte finns några bestämmelser som förbjuder im-

port av kyckling med en högre djurtäthet än 42 kilo per kvadratmeter. Taiwanesiska leveran-

törer som erbjuder kyckling med en högre djurtäthet skulle enligt GPA-avtalet dessutom dis-

krimineras om de nekades tillträde till upphandlingen.175 Det är därför utifrån exemplet sanno-

likt att upphandlande myndigheter kan importera kyckling som understiger kraven i det aktu-

ella direktivet från Taiwan i enlighet med GPA-avtalet.176 Upphandlande myndigheter kan 

således utifrån exemplet ställa krav som understiger den inom EU harmoniserad skyddsnivå. 

Det följer av att det saknas uttryckligt lagstöd som förbjuder den upphandlande myndigheten 

att importera kyckling med högre djurtäthet än i direktivet och att GPA-avtalet tillåter handel 

mellan avtalets parter. 

 

4.3   Minimiharmoniserad  sekundärrätt    
 
I avsnitt 4.2 har det konstaterats att det är sannolikt att upphandlande myndigheter kan ställa 

miljö- och sociala krav som går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt. Konstaterandet 

gäller under förutsättningen att en sekundärrättsakt inte riktar sig direkt till upphandlande 

myndigheter. Om en sekundärrättsakt omfattar upphandlande myndigheter utreds i följande 

avsnitt huruvida det är möjligt i offentlig upphandling att ställa krav som går utöver den har-

moniserade sekundärrätten. Samma förutsättningar gäller avseende möjligheten att ställa krav 

under minimiharmoniserad sekundärrätt och fullharmoniserad sekundärrätt. Därav kommer 

möjligheten att ställa krav under harmoniserad sekundärrätt att hanteras i ett sammanhang 

under avsnitt 4.4.b.  

 

Minimiharmoniserad sekundärrätt uppställer en miniminivå för medlemsstaternas lagstiftning 

på ett visst sakområde, varför medlemsstaterna kan välja att upprätthålla en högre skydds-

nivå.177 Oavsett om den upphandlande myndigheten intar rollen som normgivare enligt det 

inre marknadsperspektivet eller rollen som en marknadsaktör enligt multipolicyperspektivet 

                                                
175 Se artikel IV i GPA-avtalet. 
176 Det finns särskilda importregler som avser att förhindra smittsammasjukdomar samt import av hälsofarligt 
livsmedel. Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav vid livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Livsmedel av animaliskt ursprung måste komma från 
anläggningar som godkänts av kommissionen med hänsyn till sanitets aspekter. Se Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel 
av animaliskt ursprung. 
177 Se avsnitt 2.4 



41 
 

kan således en upphandlande myndighet ställa krav utöver minimiharmoniserad sekundärrätt. 

Om den upphandlande myndigheten ses som en del av staten är den oförhindrad att ställa 

högre krav, då det är möjligt för staten som normgivare att införa strängare nationella regler. 

Om den upphandlande myndigheten ses som en marknadsaktör står det denna fritt att ställa 

vilka krav den vill.178 Det får därför anses som okontroversiellt att det är möjligt att ställa 

miljö- och sociala krav som går utöver minimiharmoniserad sekundärrätt. 

 

4.4   Fullharmoniserad  sekundärrätt    
 

a)   Krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt 

 

Medlemsstaterna i EU måste följa förordningar och fullharmoniseringsdirektiv vilka gäller 

enhetligt inom hela unionen (s.k. fullharmonisering).179 På området för offentlig upphandling 

har Hettne som förespråkare av det inre marknadsperspektivet argumenterat för att en upp-

handlande myndighet precis som staten som normgivare inte kan uppställa krav som går utö-

ver fullharmoniserad sekundärrätt. Utgångspunkten för perspektivet blir således att fullhar-

moniserad sekundärrätt utgör ett tak för upphandlande myndigheters möjlighet att ställa krav 

på områden som fullharmoniserats av EU.180  

 

Ett intressant avgörande som belyser frågan om det är möjligt att ställa krav utöver fullhar-

moniserad sekundärrätt i offentlig upphandling är domen Medipac.181 I domen var föremålet 

för upphandlingen medicintekniska produkter som inom EU harmoniserats genom EU:s di-

rektiv om medicintekniska produkter.182 Produkter som erhållit en CE-märkning presumera-

des övrerenstämma med direktivets bestämmelser. Presumtionen kunde endast frångås i en-

lighet med ett i direktivet angivet procedurförfarande.183 Den upphandlande myndigheten 

hade i målet uppställt ett krav på att produkterna skulle vara CE-märkta. Leverantören 

Medipac uppfyllde kravet på CE-märkning, men dess anbud uteslöts med motiveringen att 

produkterna var hälsofarliga. Frågan i målet var om den upphandlande myndigheten kunde 

utesluta produkterna med hänsyn till skyddet för folkhälsan. EU-domstolen uttalade att skyd-
                                                
178 Se avsnitt 3.1. 
179 Se avsnitt 2.4. 
180 Se SOU: 2013:12, bilaga 11 a), s. 7 och Hettne 2012, s. 23 ff. Hettne har framfört att tilldelningskriterier inte 
utgör handelshinder. Tilldelningskriterier anses inte ha en lika begränsande effekt på handeln, eftersom de inte 
fullständigt utesluter en leverantör från att delta i ett upphandlingsförfarande. Se Hettne SIEPS 2012, s. 17. 
181 Se dom Medipac, C-6/05, EU:C:2007:337. Jfr dom Nordisk Dental, C- 288/08, EU:C:2009:781.  
182 Se rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. 
183 Se dom Medipac, EU:C:2007:337, punkt 55. 
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det för folkhälsan utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset och att en medlemsstat kan 

avvika från principen om fri rörlighet under förutsättning att de åtgärder som vidtas är pro-

portionerliga. Däremot fastslog EU-domstolen att principen om likabehandling och insyn inte 

tillåter att en upphandlande myndighet förkastar ett anbud som uppfyller ett i förfrågningsun-

derlaget angivet krav, i det aktuella fallet kravet på CE-märkning.184  

 

Hettne argumenterar för att domen Medipac ger stöd för tolkningen att fullharmoniserad se-

kundärrätt utgör ett tak för upphandlande myndigheters möjlighet att ställa krav under ett 

upphandlingsförfarande. Hettne menar att CE-märkningen utgjorde en presumtion för att pro-

dukterna överensstämde med direktivet för medicinsktekniska produkter och att det därför 

inte var möjligt att åberopa folkhälsan för att förkasta produkterna. Hettne synes således mena 

att direktivet för medicinsktekniska produkter utgjorde en fullharmonisering av området och 

att endast de procedurförfarandet som föreskrevs i direktivet kunde föranleda att produkterna 

skulle förkastas.185 Tolkningen innebär att domen Medipac fastslår att upphandlande myndig-

heter är lika begränsade av fullharmoniserad sekundärrätt som en medlemsstat. Kunzlik har 

gått i polemik med Hettne och menar istället att domen Medipac endast visar att det inte går 

att uppställa ett krav på CE-märkning i förfrågningsunderlaget och sedan frångå kravet genom 

att utesluta en leverantör som uppfyller kravet.186 Kunzliks resonemang framstår som korrekt 

då det inte går att tolka domen Medipac som ett avgörande som sätter gränser för möjligheten 

att ställa krav utöver fullharmoniserad sekundärrätt. Anledningen är att EU-domstolen i do-

men uttryckligen uttalar att den upphandlande myndigheten inte ”uppställt några särskilda 

krav som gick utöver de minikrav som följer av gemenskapsrätten”.187 Att upphandlande 

myndigheter vidare måste acceptera alla de krav som uppställts i de tekniska specifikationer-

na, i det aktuella fallet kravet på CE-märkning, utgör en grundbult på upphandlingsområ-

det.188 Hettnes slutsats att domen Medipac skulle begränsa upphandlande myndigheter att 

ställa krav utöver fullharmoniserad sekundärrätt synes således vara en för långtgående tolk-

ning av domslutet.  

 

Av primärrätten går det att utläsa att EU värnar om en rad olika intressen. Efter Lissabonför-

dragets genomförande framgår det av artiklarna 8-13 FEUF-fördraget att bl.a. miljö- och soci-

                                                
184 Se dom Medipac, EU:C:2007:337, punkt 41. 
185 Se Hettne 2012, s. 28-30. 
186 Se Kunzlik 2013, s. 196-197. Jfr även Arrowsmith 2014, s. 260 och Sylwan och Ljung, s. 3. 
187 Se dom Medipac, C-6/05, EU:C:2007:337, punkt 41. 
188 Se Sandin, s. 317. 
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ala hänsyn utgör skyddsvärda intressen som EU ska beakta.189 I artikel 7 FEUF-fördraget 

anges uttryckligen att unionen ska säkerställa samstämmighet mellan all sin politik och verk-

samhet, med beaktande av samtliga sina mål och i enlighet med principen om tilldelad befo-

genhet. Artiklarna 8-13 FEUF-fördraget ger således uttryck för att det finns flera grunder i 

EU:s primärrätt som rättfärdigar avsteg från fullharmoniserad sekundärrätt. EU-domstolen har 

fastslagit att det är möjligt att ställa krav utifrån de skyddsvärda intressen som anges i artik-

larna 8-13 FEUF-fördraget. I domen EVN och Wienstrom utvecklade EU-domstolen sin praxis 

avseende miljöhänsyn och fastslog att det var möjligt att premiera produktionen av grön el, 

trots att det inte gav några synbara effekter på slutprodukten. Vidare hänvisade EU-domstolen 

i domen EVN och Wienstrom till sitt tidigare avgörande i domen Preussen Elektra. I domen 

Preussen Elektra fastslog EU-domstolen att det följde av dåvarande artikel 130r.2 EG-

fördraget (nu artikel 11 FEUF-fördraget) att kravet på miljöskydd skulle integreras i EU:s 

gemensamma politik samt att miljöskyddet är ett prioriterat område som syftar till att skydda 

människors och djurs hälsa och liv samt bevara växtlivet.190 EU-domstolen har vidare i den 

senare domen Max Havelaar även erkänt sociala hänsyn i offentlig upphandling. 

 

Hettne menar att de skyddsvärda intressen som kommer till uttryck i FEUF-fördraget i första 

hand ska betraktas som instruktioner till unionslagstiftaren och att de därav inte kan anses 

som direkt tillämpliga på upphandlande myndigheter.191 Hettne menar även att upphandlande 

myndigheter inte kan gå utöver fullharmoniserad sekundärrätt då kommissionen i sina förslag 

till unionslagstiftning redan jämkat frihandelsintresset mot aktuella skyddsintressen, enligt 

artikel 114.3 FEUF-fördraget. Av artikel 114.3 framgår att kommissionen i enlighet med det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet ska beakta en hög skyddsnivå avseende hälsa, säkerhet, 

miljö- och konsumentskydd i sina förslag till harmoniseringsåtgärder.192 Sundstrand menar 

istället att en logiskt slutsats av EU-domstolens praxis i domen EVN och Wienstrom blir att 

alla de skyddsvärda intressen som anges i artiklarna 8-13 FEUF-fördraget erkänns av unions-

rätten så länge kraven kan motiveras utifrån kriterierna i domen Concoridia Bus.193 Kunzlik 

har vidare framfört att de värden som finns uttryckta i artikel 8-13 FEUF-fördraget kan rätt-

                                                
189 Se avsnitt 2.5. 
190 Se dom Preussen Elektra, EU:C:2001:160, punkt 76 och dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 
40. Jfr Ålands Vindkraft, C-673/12, EU:C:2014:2037, punkterna 78-80. Se även Sundstrand UrT (2015), s. 267. 
191 Se Hettne 2013, s. 250. 
192 Det ska uppmärksammas att alla de skyddsvärda intressen som statueras i artikel 8-13 FEUF-fördraget inte 
ingår i lagstiftningsbemyndigandet i artikel 114.3 FEUF-fördraget. De skyddsvärda intressena jämställdhet (arti-
kel 8), social hänsyn, (artikel 9), icke-diskriminering (artikel 10) samt djurskydd (artikel 13) omnämns inte. 
193 Se Sundstrand UrT (2015) s. 268. Jfr Bruun, rapport till miljöstyrningsrådet, s. 10. 
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färdiga avsteg från fullharmoniserad sekundärrätt, då det inte längre går att förklara EU:s inre 

marknad endast utifrån EU:s mål att motverka handelshinder.194 

  

Det framgår således som sannolikt att artiklarna 8-13 FEUF-fördraget kan rättfärdiga undan-

tag från fullharmoniserad sekundärrätt. Det framgår dels av artikel 7 i FEUF-fördraget där det 

stadgas att EU ska säkerställa samstämmighet mellan samtliga sina mål och dels av bl.a. do-

men EVN och Wienstrom där EU-domstolen erkände miljöhänsyn som ett skyddsvärt intresse 

direkt ur fördragen.195 Primärrätten får således ses som ett dynamiskt dokument som erkänner 

olika hänsyn utöver den inre marknadstanken som Hettne förespråkar. Upphandlande myn-

digheter kan således rättfärdiga krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt via fördra-

gen samt i enlighet med doktrinen om tvingande hänsyn. Det är därför inte möjligt att sätta 

likhetstecken mellan staten i rollen som normgivare och en myndighet i rollen som köpare av 

varor eller tjänster på den inre marknaden, vilket inre marknadsperspektivet har förespråkat. 

Anledningen är att staten i rollen som normgivare aldrig får gå utöver fullharmoniserad se-

kundärrätt i den nationella lagstiftningen. Vad som däremot har konstaterats är att upphand-

lande myndigheter kan motivera miljö- och sociala krav som går utöver fullharmoniserad se-

kundärrätt. Krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt begränsar således inte av lag-

stiftningsbemyndigandet i artikel 114.3 FEUF-fördraget så som Hettne förespråkar. Upphand-

lande myndigheter intar således en särställning i den EU-rättsliga systematiken då de enligt 

gällande rätt, till skillnad från staten som normgivare, kan motivera krav utöver fullharmoni-

serad sekundärrätt.  

 

Det ska även framhållas att ett synsätt som förhindrar krav som går utöver fullharmoniserad 

sekundärrätt även riskerar att strida emot upphandlingsreglernas syfte. I bl.a. domarna Unive-

risty of Cambridge och SIAC Construction har det konstaterats att upphandlingsreglerna syftar 

till att ”skydda de ekonomiska aktörers intressen vilka är etablerade i en medlemsstat och som 

önskar erbjuda varor eller tjänster åt de upphandlande myndigheterna i en annan medlems-

stat”.196 Syftet att skydda de ekonomiska aktörernas intressen kan inte anses gynnas genom att 

fullharmoniserad sekundärrätt begränsar upphandlande myndigheter från att köpa varor från 

leverantörer som erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa produkterna. I skäl 2 i det klas-

                                                
194 Se Kunzlik 2012, s. 1-2.  
195 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 40. 
196  Se dom University of Cambridge, EU:C:2000:529, punkterna 16-17 och dom SIAC Construction, 
EU:C:2001:553, punkt 32. Jfr Bokwall och Håkansson, s. 1-2. 
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siska direktivet återges att reglerna om offentlig upphandling ska öppna unionen för konkur-

rens.  

 

Att miljö- och sociala hänsyn är prioriterade områden för att främja konkurrensen inom EU 

går att utläsa av flera av de dokument som EU-kommissionen har publicerat. Kommissionen 

publicerade år 2010 en handledning för social upphandling som syftade till att höja upphand-

lande myndigheters kunskap om social offentlig upphandling samt förtydliga möjligheterna 

som upphandlingsdirektivens gav att ta sådan hänsyn. I handledningen framför kommissionen 

hur sociala hänsyn kan användas för att skapa innovation och ökad konkurrens.197 I januari 

2011 publicerade kommissionen en grönbok som syftade till att modernisera upphandlings-

reglerna. Kommissionen uttalar i grönboken att upphandlingsreglerna syftar till att uppnå en 

rad olika målsättningar bl.a. att effektivisera användningen av de offentliga resurserna och att 

främja gemensamma sociala mål. För att målen ska förverkligas menar kommissionen att 

största möjliga konkurrens måste skapas om offentliga kontrakt på den inre marknaden.198 I 

det nya klassiska direktivet uppmanas upphandlande myndigheter att använda offentlig upp-

handling som ett strategidokument för att värna innovation. I skäl 2 och 96 i det nya klassiska 

direktivet hänvisas till EU:s Europa 2020 strategi för hållbar utveckling inom unionen. I stra-

tegin pekas offentlig upphandling ut som ett viktigt styrmedel för att nå de mål som satts upp i 

strategin. Strategin nämner specifikt miljö- och sociala hänsyn som ett sätt att uppnå en kon-

kurrenskraftig och innovativ europeisk ekonomi. 199 I skäl 47 i det nya klassiska direktivet 

återges att ”forskning och innovation, inklusive miljöinnovation och social innovation, tillhör 

de viktigaste drivkrafterna för framtida tillväxt” och ”myndigheter bör utnyttja offentlig upp-

handling på bästa möjliga sätt för att stimulera innovation”. Det framstår således tydligt att 

offentlig upphandling visserligen syftar till att förverkliga den inre marknaden men att främ-

jandet av högt ställda miljö- och sociala krav ryms inom syftet som ett led mot ökad konkur-

rens och innovation.200 Att fullharmoniserad sekundärrätt skulle utgöra ett tak för möjlighet 

att ställa miljö- och sociala krav kan således inte överensstämma med gällande rätt på upp-

handlingsområdet. 

 

Upphandlingsutredningen stödjer synsättet och menar att det övergripande syftet med FEUF-

fördraget samt den politiska utvecklingen inom EU talar för att myndigheter som vill gå 
                                                
197 Se SEK (2010) 1258 slutlig, s. 10. 
198 Se KOM (2011) 15 slutlig, s. 4-5. 
199 Se KOM (2010) 2020, s. 10 ff. 
200 Jfr Trepte s. 104-105. 
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längre än EU:s harmoniserade regler i syfte att uppnå sociala- och miljömässiga mål, bör 

kunna göra det.201 Konkurrensverket har vidare i sin Vägledning för hållbarhetskriterier utta-

lat stöd för upphandlingsutredningens bedömning. I vägledningen framför konkurrensverket 

att den politiska utveckling inom EU samt avgörandena från EU-domstolen som rört miljö- 

och sociala krav tyder på att det finns ett stort utrymme för upphandlande myndigheter att 

ställa krav som går utöver harmoniserad sekundärrätt. Konkurrensverket uttalar även att upp-

handlande myndigheters agerande vid offentlig upphandling inte bör likställas med nationella 

lagstiftningsåtgärder.202  

 

b)   Krav under harmoniserad sekundärrätt 

 

En slutsats av att upphandlande myndigheter enligt ovanförda resonemang kan ställa mer 

långtgående krav än fullharmoniserad sekundärrätt blir att de på samma sätt kan motivera 

krav under både fullharmoniserad samt minimiharmoniserad sekundärrätt. Det har visats att 

upphandlande myndigheter kan motivera krav utifrån de skyddsvärda intressen som återges i 

artiklarna 8-13 FEUF-fördraget samt enligt doktrinen om tvingande hänsyn. Det har även 

konstaterats att upphandlingsreglerna bl.a. syftar till att främja konkurrens och innovation 

genom miljö- och sociala hänsyn.203 En logisk slutsats är således att upphandlande myndig-

heter kan motivera krav under harmoniserad sekundärrätt om det går att föra i bevisning att 

bestämmelserna i en sekundärrättsakten motverkar något av de skyddsvärda intressen som 

återges i artiklarna 8-13 FEUF-fördraget eller enligt doktrinen om tvingande hänsyn. Vidare 

bör det utifrån proportionalitetsprincipen vara möjligt att motivera krav som går under har-

moniserad sekundärrätt om bestämmelserna i en sekundärrättsakt inte är effektiva och kan 

uppnås genom en mindre ingripande åtgärd. 

 

Möjligheten att ställa krav under harmoniserad sekundärrätt kan synliggöras utifrån EU:s di-

rektiv om minimiregler för slaktkyckling som tidigare behandlats. Direktivet återger att 

kycklingproducenter får hålla maximalt 42 kilo kyckling per kvadratmeter.204 Om vi ponerar 

att en upphandlande myndighet kan föra i bevisning att kycklingar ur djurskyddshänsyn mår 

bättre av att leva tätt ihop, exempelvis att kycklingarna blir mindre sjuka eller att kycklingar-
                                                
201 Se SOU 2013:12, s. 389. 
202 Se Konkurrensverket, riktlinjer för användningen av hållbarhetskriterier i offentlig upphandling, 2014-06-27, 
s. 7. 
203 Se avsnitt 4.4.a. 
204 Se artikel 3 i rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av 
slaktkycklingar.  
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nas stressnivå går ner, bör ett sådant krav vara tillåtet trots att det understiger den inom EU 

harmoniserade nivån. Vidare måste alla krav under ett upphandlingsförfarande vara effektiva i 

enlighet med proportionalitetsprincipen. En upphandlande myndighet kan således även föra i 

bevisning att en harmoniserad nivå inte är effektiv och att ett mindre ingripande krav kan 

uppnå samma syfte. Om en upphandlande myndighet kan visa att en djurtäthet på exempelvis 

50 kilo kyckling per kvadratmeter uppnår samma syfte som den harmoniserade nivån på 42 

kilo, är kravet tillåtet då proportionalitetsprincipen föreskriver att den för leverantörerna minst 

ingripande åtgärden ska företas. Då GPA-avtalet är inkorporerat i upphandlingsreglerna är det 

inte tillåtet att diskriminera leverantörer i länder som tillträtt avtalet.205 Om vi således ponerar 

att taiwanesiska leverantörer säljer kyckling med en djurtäthet på 50 kilo per kvadratmeter 

skulle dessa leverantörer diskrimineras om den harmoniserade nivån på 42 kilo inte var effek-

tiv ur djurskyddshänsyn. 

 

Sammanfattningsvis är det inte är möjligt att likställa nationella lagstiftningsåtgärder som 

reglerar marknadstillträde med en upphandlande myndighets köp av varor och tjänster. Det är 

därför möjligt för en upphandlande myndighet att ställa miljö- och sociala krav som går utö-

ver samt under harmoniserad sekundärrätt, förutsatt att kraven kan motiveras utifrån artikel 8-

13 FEUF-fördraget eller enligt doktrinen om tvingande hänsyn. En förutsättning är att kraven 

i enlighet med Gebhard-testet är icke-diskriminerande, motiverade av ett tvingande hänsyn 

till allmänintresset samt överensstämmer med proportionalitetsprincipen.206 Vidare måste kra-

ven överensstämma med kriterierna i domen Concorida Bus dvs. ha ett samband med kon-

traktsföremålet, vara mätbara för att inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad 

valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med 

de allmänna rättsprinciperna, särskilt icke-diskrimineringsprincipen. 207 Upphandlande myn-

digheter intar således enligt gällande rätt en särställning i den EU-rättsliga systematiken. An-

ledningen är att upphandlande myndigheter är en del av staten men till skillnad från staten i 

rollen som normgivare kan upphandlande myndigheter uppställa miljö- och sociala krav som 

går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt. 

  

 

                                                
205 Se artikel IV i GPA-avtalet. Se även Bovis, s. 60 ff., och Sundstrand 2012, s. 57. 
206 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37. 
207 Se dom Concordia Bus, EU:C:2002:495, punkt 69. 



48 
 

4.5   Utgångspunkt  djurskyddskrav    
 

I Sverige har frågan om det är möjligt att ställa krav som går utöver harmoniserad sekundär-

rätt prövats i flera kammarrättsavgöranden. HFD har dock inte i något av fallen beviljat pröv-

ningstillstånd. Främst har frågan aktualiserats när upphandlande myndigheter ställt djur-

skyddskrav i livsmedelsupphandlingar. Att livsmedelsupphandlingar har varit föremål för 

flera överprövningar kan förklaras utifrån två faktorer. Den svenska djurskyddslagstiftningen 

har varit strängare än den harmoniserade sekundärrätten på området samt att upphandlande 

myndigheter har använt Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för livsmedelsupphand-

lingar. Miljöstyrningsrådets kriterier har även de varit strängare än den harmoniserade sekun-

därrätten på området. Den nyligen publicerade konkurrenskraftsutredningen har med anled-

ning av problematiken föreslagit att en översyn måste göras av svensk djurskyddslagstiftning 

med utgångspunkt i en balans mellan ett gott djurskydd och stärkt konkurrenskraft. Konkur-

renskraftsutredningen har föreslagit att den gemensamma EU-nivån ska utgöra grunden för 

djurskyddet i Sverige.208 Ur ett konkurrenskraftsperspektiv men även ett upphandlingsper-

spektiv har således den svenska djurskyddslagstiftningen skapat problem.209 Den delvis splitt-

rade kammarrättspraxisen rörande djurskyddskrav i offentlig upphandling utgör således ett 

bra exempel på hur svenska domstolar tolkat möjligheten att ställa krav som går utöver har-

moniserad sekundärrätt. Frågan om det är möjligt att ställa krav under harmoniserad sekun-

därrätt har inte varit föremål för domstolsprövning. 

 

Frågan om det går att ställa mer långtgående krav än harmoniserad sekundärrätt aktualisera-

des först i två avgöranden från Kammarrätten i Göteborg.210 Flera sydsvenska kommuner 

hade uppställt krav på att bl.a. färskt kött, charkuterier och äggprodukter skulle vara produce-

rade enligt 2 och 4 §§ djurskyddslagen dvs. enligt svenska djurskyddsregler. På området fanns 

ett av EU utfärdat minimidirektiv om djurskydd.211 Den svenska djurskyddslagen innehöll 

däremot strängare bestämmelser. Domstolen uttalade i båda målen att djurskyddslagstiftning-

en inom EU inte var fullharmoniserad varför strängare bestämmelser kunde tillämpas nation-

ellt. Kammarrätten uttalade att medlemsstaterna i dessa fall måste respektera principen om 

ömsesidigt erkännande och att det endast är möjligt att göra ett undantag från principen om 

                                                
208 Se SOU 2015:15, s. 75 ff. 
209 Se SOU 2015:15, s. 123-124. Se även SOU 2011:73, s. 164 ff. 
210 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 16 december 2010 (mål nr 2216-10) och Kammarrätten i Göte-
borgs dom av den 16 december 2010 (mål nr 2921-10). 
211 Se rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur. 
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det finns särskilda skyddsintressen för bland annat människors och djurs liv och hälsa. Undan-

tagsreglerna skulle tolkas restriktivt. Kammarrätten uttalade vidare i båda målen att kommu-

nerna inte lyckats visa varför de konkurrensbegränsade kraven var befogade ur djurskydds-

synpunkt. Kammarrätten konstaterade att de uppställda kraven utgjorde otillåtna importre-

striktioner och stred mot principen om icke-diskriminering i 1 kap 9 § LOU. 212 

 

Utifrån avgörandena går det att att utläsa att krav i de tekniska specifikationerna som är mer 

långtgående än minimiharmoniserad sekundärrätt ska bedömas enligt principen om ömsesidigt 

erkännande. Vidare framgår det av avgörandena att krav som går utöver minimiharmoniserad 

sekundärrätt måste motiveras av den upphandlande myndigheten. Kommunerna hade i upp-

handlingarna ställt krav på produktion utifrån 2 och 4 §§ djurskyddslagen. Det går inte att 

tolka kraven på annat sätt än att de utgör krav på svensk lagstiftning, vilket kammarrätten 

bedömde som direkt diskriminerande mot leverantörer från andra medlemsstater. Krav på 

svensk lagstiftning får anses gynna svenska producenter.213 Kammarrätten i Göteborg har 

således i de båda avgöranden hanterat kraven som krav på nationell lagstiftning, vilket be-

dömts som diskriminerande.  

 

I ett senare avgörande, avseende en livsmedelsupphandling genomförd av två kommuner i 

Stockholm hade krav gällande transporttider, bedövning av djur innan slakt samt antibiotika-

restriktioner uppställts.214  Kommunerna hade uppställt kraven utifrån Miljöstyrningsrådets 

kriteriedokument. Kammarrätten i Stockholm uttalade att kraven var strängare än den full-

harmoniserade sekundärrätten på området.215 Kammarrätten fastslog att om EU:s sekundärrätt 

på ett område var fullharmoniserad saknade en enskild medlemsstat möjlighet att i nationell 

lagstiftning ställa upp mer långtgående krav än vad som följer av unionsrätten. Däremot fann 

kammarrätten att det inte fanns några generella förbud mot att ställa upp mer långtgående 

produktkrav under en offentlig upphandling än vad som följer av unionsrätten, oavsett om 

EU-regleringen var fullharmoniserad eller inte. Kammarrätten uttalade att djurskyddskrav 

precis som miljöhänsyn utgör krav på produktens egenskaper. Kammarrätten uttalade att kra-

                                                
212 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 16 december 2010 (mål nr 2216-10) och Kammarrätten i Göte-
borgs dom av den 16 december 2010 (mål nr 2921-10). 
213 Jfr dom Dundalk, EU:C:1988:435, punkt 27. 
214 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 23 februari 2012 (mål nr 2841-11). 
215 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsat-
ser, rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) 
nr 1255/97 och rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt 
eller avlivning. 
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ven således måste vara kopplade till det som ska upphandlas och får inte strida mot de grund-

läggande upphandlingsrättsliga principerna bl.a. principen om icke-diskriminering och pro-

portionalitet. Kammarrätten konstaterade att kraven var motiverade av djurskyddshänsyn samt 

att kraven var kopplade till de aktuella produkterna.216 En domare var i avgörandet skiljaktig. 

Hon delade majoritetens slutsats att upphandlande myndigheter kunde ställa krav utöver full-

harmoniserad sekundärrätt men betonade vikten av EU-domstolens avgörande i målet 

Contse.217 Hon uttalade att krav i ett förfrågningsunderlag kan utgöra åtgärder som hindrar 

eller gör det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheterna i unionsrätten. Den skilj-

aktige domaren menade att produktkraven i upphandlingen begränsade den fria rörligheten för 

varor, varför kraven måste rättfärdigas utifrån ett tvingande allmänintresse. Domaren uttalade 

att djurskyddshänsyn utgör ett sådant tvingande allmänintresse vilket följer av artikel 36 

FEUF-fördraget samt att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för kra-

vens förenlighet med den fria rörligheten. Den skiljaktige domaren kom sedan i sin proport-

ionalitetsbedömning fram till att kravet om antibiotikarestriktioner och transport till slakt stred 

mot unionsrätten, eftersom det fanns mindre ingripande åtgärder för att uppnå det eftersträ-

vade syftet djurhälsa. 218  

 

Målet från Kammarrätten i Stockholms är intressant eftersom det enligt domen är möjligt att 

ställa krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt. Det blir tydligt att kammarrätten i 

sin bedömning gör åtskillnad mellan krav i en offentlig upphandling som går utöver fullhar-

moniserad sekundärrätt och nationell lagstiftning som strider mot densamma, eftersom det 

aldrig är möjligt i nationell lagstiftning att gå utöver fullharmoniserad sekundärrätt. Det har 

tidigare i uppsatsen konstaterats att krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt ska 

bedömas i två steg utifrån förutsättningarna i domarna Contse och Concordia Bus.219 Vid en 

analys av Kammarrätten i Stockholms avgörande har upphandlande myndigheter givits en 

större frihet än vad som följer av domen Contse. Kammarrätten uttalar att upphandlande 

myndigheter har stor frihet att ställa krav förutsatt att kraven är kopplade till kontraktsföremå-

let och är förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna. Däremot framgår det inte tyd-

ligt av domen huruvida krav i en offentlig upphandling måste vara motiverade av ett tving-

ande hänsyn till allmänintresset. Det har i uppsatsen konstaterats att krav som går utöver 

                                                
216 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 23 februari 2012 (mål nr 2841-11) 
217 Se avsnitt 3.3.a. 
218 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 23 februari 2012 (mål nr 2841-11). 
219 Se avsnitt 3.3 
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harmoniserad sekundärrätt alltid måste motiveras utifrån ett tvingande hänsyn till allmänin-

tresset enligt domen Contse och det s.k. Gebhard-testet.220  

 

Den skiljaktige domarens slutsats blir därför särskilt intressant. I sin skiljaktiga mening utgår 

domaren ifrån EU-domstolens bedömning i domen Contse nämligen att ett krav på föremålet 

för upphandlingen utgör en potentiell begränsning av den fria rörligheten som alltid måste 

motiveras utifrån ett tvingande hänsyn till allmänintresset. Därav överensstämmer den skilj-

aktige domarens bedömning med vad som får anses vara gällande rätt på upphandlingsområ-

det, dvs. att krav som går utöver harmoniserad sekundärrätt i ett första steg enligt Gebhard-

testet, ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, motiverade av ett tvingande hän-

syn till allmänintresset samt överensstämma med proportionalitetsprincipen. Kravet måste i 

ett andra steg enligt domen Concordia Bus vara kopplat till föremålet för upphandlingen, vara 

mätbart, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med 

alla allmänna rättsprinciperna, särskilt icke-diskrimineringsprincipen.221 

 

I ett senare avgörande från Kammarrätten i Sundsvall där en kommun uppställt djurskydds-

krav vid en livsmedelsupphandling har kammarrätten återigen kommit fram till att det är möj-

ligt att uppställa krav som går utöver harmoniserad sekundärrätt.222 I en upphandling av Väst-

trafik avseende en betalningscentraltjänst har Kammarrätten i Göteborg hänvisat till det tidi-

gare avgörandet från Kammarrätten i Stockholm och konstaterat att det är möjligt att ställa 

krav som är mer långtgående än vad som följer av personuppgiftslagen och det fullharmonise-

rade dataskyddsdirektivet, oavsett om regleringen är helt harmoniserad eller inte. 223  

 

En brist som ska uppmärksammas i ovan avgöranden är att kammarrätten inte i något av må-

len uppmärksammat de skyddsintressen som går att utläsa av artiklarna 8-13 i FEUF-

fördraget. Av artikel 13 i FEUF-fördraget framgår att djurskyddshänsyn utgör ett skyddsvärt 

intresse. Vidare borde det även varit möjligt för kommunerna att motivera låga nivåer av anti-

biotika i livsmedel utifrån sociala hänsyn, eftersom artikel 9 FEUF-fördraget föreskriver häl-

                                                
220 Se dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se vidare avsnitt 3.3.a. 
221 Se avsnitt 3.3. 
222 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 22 december 2011 (mål nr 2091-11). 
223 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 28 januari 2014 (mål nr 3931-13). Jfr Kammarrätten i Göteborgs dom 
av den 26 mars 2015 (mål nr 499-15). 
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soskydd som ett skyddsvärt intresse. Bristen kan möjligen bero på att de upphandlande myn-

digheterna inte åberopat artiklarna.224  

 

Sammanfattningsvis framstår det som sannolikt utifrån ovan kammarrättsavgöranden att det 

är möjligt att ställa mer långtgående krav än harmoniserade sekundrätten, oavsett om området 

är fullharmoniserat eller inte. Kammarrätten har ansett att sådana krav är möjliga att ställa 

förutsatt att de är kopplade till kontraktsföremålet, är förenliga med de allmänna rättsprinci-

perna samt går att kontrollera. Enligt gällande rätt behöver alltid ett krav som inskränker den 

fria rörligheten motiveras utifrån Gebhard-testet dvs. utifrån ett tvingande hänsyn till allmän-

intresset.225 Kammarrätten har i ovan avgöranden inte tydligt redovisa om en sådan bedöm-

ning görs varför den skiljaktige domarens tolkning av EU-rätten i Kammarrätten i Stockholms 

avgörande får anses överensstämma med EU-domstolens praxis på området.226 Än så länge 

saknas det dock ett prejudicerande avgöranden från högsta nationella instans. Det får således 

anses som önskvärt att HFD prövar frågan eller inhämtar ett förhandsavgörande från EU-

domstolen. 

 

4.6   Sammanfattande  slutsatser  
 

Kapitel 4 syftar till att utreda om upphandlande myndigheter kan ställa krav som går utöver 

samt under harmoniserad sekundärrätt. Kapitlet har utrett frågan utifrån två olika utgångs-

punkter. 

 

Den första utgångspunkten ifrågasätter om all sekundärrätt kan anses omfatta upphandlande 

myndigheter när de köper varor och tjänster. Unionen kan ålägga upphandlande myndigheter 

att ställa vissa miljö- och sociala krav. Exempelvis har EU-lagstiftaren valt att rikta EU:s di-

rektiv om främjande av rena och energieffektiva vägstransportfordon direkt till upphandlande 

myndigheter.227 I skäl 21 i direktivet uppmanas upphandlande myndigheter ”att fastställa spe-

cifikationer på en högre energi- och miljöprestandanivå än i gemenskapslagstiftningen”.228 På 

                                                
224 Se Bruun, rapport till miljöstyrningsrådet, s. 10. 
225 Se avsnitt 3.3. 
226 Se dom Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37 och dom Contse, EU:C:2005:644, punkt 25. Se vidare avsnitt 3.3. 
227 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och ener-
gieffektiva vägtransportfordon. 
228 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetsta-
gare i samband med tillhandahållande av tjänster. Se dom Laval, EU:C.2007:809 och dom Rüffert, 
EU:C:2008:189.  
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samma sätt riktar EU-lagstiftaren andra sekundärrättsakter mot andra subjekt. Det har exem-

pelvis visats att vissa sekundärrättsrättsakter riktar sig direkt till livsmedelsproducenter eller 

bönder och inte till upphandlande myndigheter.229 I domarna Laval och Rüffert hänvisar EU-

domstolen till utstationeringsdirektivet och fastslog att upphandlande myndigheter har möj-

lighet att ställa kollektivavtalsenliga villkor i offentlig upphandling begränsat till utstationer-

ingsdirektivets hårda kärna.230 Således kan EU-domstolen även utpeka vissa sekundärrättsliga 

bestämmelser som direkt tillämpliga på upphandlande myndigheter. Om handlingslinjen inom 

EU var att all harmoniserad sekundärrätt alltid riktade sig mot upphandlande myndigheter 

borde inte EU-lagstiftaren anse det som nödvändigt att rikta viss sekundärrätt specifikt mot 

upphandlande myndigheter. Det får därav anses som sannolikt att upphandlande myndigheter 

inte är skyldiga att följa all sekundärrätt. Det har uppmärksammats att lojalitetsprincipen in-

nebär att staten i rollen som normgivare måste anpassa den nationella lagstiftningen så den 

överensstämmer med EU-rätten.231 Däremot kan inte krav i offentlig upphandling likställas 

med nationella lagstiftningsåtgärder.232 Därav kan inte lojalitetsprincipen anses omfatta upp-

handlande myndigheter. Det framstår således som sannolikt att när en sekundärrättsakt inte 

riktar sig mot en upphandlande myndighet omfattas inte den upphandlande myndigheten av 

rättsakten. Istället gäller primärrättens bestämmelser som saknar sekundärrättsliga detaljbe-

stämmelser. Slutsatsen blir att upphandlande myndigheter kan ställa krav utöver samt under 

harmoniserad sekundärrätt när detaljbestämmelser i en sekundärrättsakt inte specifikt riktar 

sig mot den upphandlande myndigheten.233  

 

Om en sekundärrättsakt anses omfatta upphandlande myndigheter har avsnittet utifrån en 

andra utgångspunkt analyserat möjlighet att motivera avsteg från den harmoniserade nivån 

utifrån upphandlingsreglernas syfte samt EU-rättens bestämmelser. Det har först konstaterats 

att i relation till minimiharmoniserad sekundärrätt tillåts staten som normgivare i den nation-

ella lagstiftningen att upprätthålla en högre skyddsnivå. Det får därför anses som okontrover-

                                                
229 Se t.ex. rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller 
avlivning och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fo-
dertillsatser. 
230 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetsta-
gare i samband med tillhandahållande av tjänster. Se dom Laval, EU:C.2007:809 och dom Rüffert, 
EU:C:2008:189. 
231 Se t.ex. dom Simmenthal, EU:C:1978:49, punkterna 17-18. 
232 Se avsnitt 4.4. 
233 Se avsnitt 4.2. 
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siellt att upphandlande myndigheter även kan uppställa mer långtgående krav än minimihar-

moniserad sekundärrätt.234 

  

Avseende fullharmoniserad sekundärrätt har det konstaterats att miljö- och sociala krav kan 

motiveras utifrån de skyddsvärda intressen som återges i artiklarna 8-13 FEUF-fördraget samt 

enligt doktrinen om tvingande hänsyn. Det har även konstaterats att upphandlingsreglerna 

syftar till att skydda leverantörerna genom att värna konkurrens och innovation. Syften som 

inte gynnas genom att fullharmoniserad sekundärrätt begränsar leverantörer som vill ställa 

långtgående miljö- och sociala krav. 235 I artikel 7 FEUF-fördraget stadgas att unionen ska 

säkerställa samstämmighet mellan all sin politik och verksamhet med beaktande av alla sina 

mål. EU-domstolen erkände i domen EVN och Wienstrom miljöhänsyn som ett skyddsvärt 

intresse direkt ur fördragen.236 Sundstrand menar att en logiskt slutsats av EU-domstolens 

praxis är att upphandlande myndigheter kan ställa krav utifrån alla skyddsvärda intressen som 

anges i artiklarna 8-13 FEUF-fördraget, så länge kraven kan motiveras utifrån kriterierna i 

domen Concoridia Bus.237 Det framstår därav som sannolikt att upphandlande myndigheter 

inte likt staten som normgivare begränsas av fullharmoniserad sekundärrätt. Utifrån samma 

förutsättningar har det visats att det är möjligt att motivera miljö- och sociala krav som går 

under minimiharmoniserad sekundärrätt och fullharmoniserad sekundärrätt, om den harmoni-

serade nivån motverkar ett skyddsvärt intresse. Det har även visats att det utifrån proportion-

alitetsprincipen är möjligt att motivera krav som går under en harmoniserad nivå, om den 

upphandlande myndigheten kan visa att den harmoniserade nivån inte är effektiv eller att kan 

uppnås genom en mindre ingripande åtgärd.238 

 

Det har konstaterats att en följd av att krav kan ställas under en inom EU harmoniserad nivå 

öppnar för upphandlande myndigheter att köpa varor under den harmoniserade nivån från 

länder som tillträtt det internationella GPA-avtalet. Anledningen är att GPA-avtalet är inkor-

porerat i upphandlingsreglerna och att GPA-avtalet inte tillåter diskriminering av leverantörer 

från tredje land. En förutsättning för att varor under en harmoniserad nivå ska kunna köpas 

från tredje land är att det saknas regler avseende importrestriktioner. Upphandlande myndig-

                                                
234 Se avsnitt 4.3. 
235 Se t.ex. dom University of Cambridge, EU:C:2000:529, punkterna 16-17 och dom SIAC Construction, 
EU:C:2001:553, punkt 32. Se vidare 4.4.a. 
236 Se dom EVN och Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 40. 
237Se Sundstrand UrT (2015) s. 268. Jfr Bruun, rapport till miljöstyrningsrådet, s. 10 och Kunzlik 2012, s. 1-2. 
238 Se avsnitt 4.4.b. 
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heter kan därför behöva efterforska om importrestriktioner existerar för den produkt som ska 

upphandlas under den inom EU harmoniserade nivån. 239 

 

Det har även påvisats att frågan om det går att ställa krav utöver fullharmoniserad sekundär-

rätt har aktualiserats i ett flertal kammarrättsavgöranden avseende djurskyddskrav i livsme-

delsupphandlingar. Trots viss dissonans har kammarrätten i ett flertalet fall konstaterat att det 

är möjligt att ställa krav som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt. Kammarrätten har 

ansett att så är möjligt om kraven är kopplade till kontraktsföremålet, är förenliga med de all-

männa rättsprinciperna samt går att kontrollera. Det har uppmärksammats att kammarrätterna 

inte tydligt redovisar om en fullständig prövning utifrån Gebhard-testet genomförs dvs. att 

kraven ska motiverat utifrån ett tvingande hänsyn till allmänintresset. Däremot har det påvi-

sats att den skiljaktige domaren i Kammarrätten i Stockholms dom genomför en bedömning i 

enlighet med domen Contse och det s.k. Gebhard-testet.240 Det har även uppmärksammats att 

en brist i kammarrätternas avgöranden är att de inte beaktat de skyddsvärda intressen som 

återges artiklarna 8-13 FEUF-fördraget. Det har konstaterats att det saknas ett prejudicerande 

avgörande, varför det får anses som önskvärt att HFD prövar frågan eller inhämtar ett för-

handsavgörande från EU-domstolen.241 

 

Sammanfattningsvis har kapitlet konstaterat att upphandlande myndigheter intar en särställ-

ning i den EU-rättsliga systematiken. Anledningen är att upphandlande myndigheter är en del 

av staten men till skillnad från staten i rollen som normgivare kan upphandlande myndigheter 

uppställa miljö- och sociala krav som går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt.242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
239 Se avsnitt 4.2 och 4.4.b. 
240 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 23 februari 2012 (mål nr 2841-11).  
241 Se avsnitt 4.5. 
242 Se avsnitt 4.4. 
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5   Sammanfattande  slutsatser  
 

Uppsatsens övergripande frågeställning är i vilken utsträckning harmoniseringsåtgärder vid-

tagna av EU påverkar möjligheten att ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. 

Uppsatsen har analyserat möjligheten att ställa miljö- och sociala krav som går utöver samt 

under harmoniserad sekundärrätt. Mot bakgrund av analysen i kapitel 3 och 4 kommer fråge-

ställningen att besvaras genom att uppsatsens slutsatser sammanfattas. 

 

Uppsatsen har visat att det är möjligt att ställa miljö- och sociala krav som ligger såväl under 

som över harmoniserad sekundärrätt. Upphandlande myndigheter är däremot inte helt fria att 

ställa miljö- och sociala krav utan EU-rätten innehåller begränsningar som de måste förhålla 

sig till. Anledningen till att EU-rätten uppställer begräsningar har sin grund i att miljö- och 

sociala krav enligt gällande rätt utgör potentiella handelshinder. Det har konstaterats av EU-

domstolen i bl.a. domen Contse att alla krav och kriterier i offentlig upphandling som gör det 

mindre attraktivt att utöva friheterna i fördragen måste uppfylla förutsättningarna i det s.k. 

Gebhard-testet. Enligt Gebhard-testet måste åtgärder som utgör undantag från de grundläg-

gande friheterna i fördragen vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, vara motiverade 

av ett tvingande hänsyn till allmänintresset samt stå i överensstämmelse med proportional-

itetsprincipen. I det nya klassiska direktivets artikel 18 har det även förtydligats att upphand-

lande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett proportionerligt sätt. Det fram-

står således som sannolikt att miljö- och sociala krav alltid behöver motiveras utifrån ett 

tvingande hänsyn till allmänintresset och överensstämma med proportionalitetsprincipen.243  

 

Framställningen har även visat att miljö- och sociala krav måste utformas utifrån de mer spe-

cifika förutsättningarna i bl.a. EU-domstolens dom Concorida bus. Av domen Concordia Bus 

framgår att krav och kriterier måste ha ett samband med kontraktsföremålet, vara mätbara för 

att inte ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet, uttryckligen anges i kon-

traktshandlingarna eller i annonsen samt vara förenliga med alla allmänna rättsprinciper i un-

ionsrätten. Det fjärde kriteriet att krav ska vara förenliga med alla de allmänna principerna i 

unionsrätten utgör en avvägning där alla skyddsvärda intressen som erkänns av EU-rätten 

måste vägas mot varandra enligt proportionalitetsprincipen. 244  Förutsatt att kriterierna i 

                                                
243 Jfr särskilt de delslutsatser som redovisas i avsnitt 3.2 och 3.3.a. 
244 Jfr särskilt de delslutsatser som redovisas i avsnitt 3.3.b. 
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Gebhard-testet och domen Concorida bus är uppfyllda kan upphandlande myndigheter ställa 

miljö- och sociala krav.  

 

I kapitel 4 har förutsättningarna att ställa krav som går utöver samt under harmoniserad se-

kundärrätt analyserats utifrån två utgångspunkter. Den första utgångspunkten har visat att 

vissa sekundärrättsakter riktar sig direkt mot upphandlande myndigheter och att andra sekun-

därrättsakter riktar sig mot andra subjekt. Genom att rikta sekundärrättsakter direkt mot upp-

handlande myndigheter kan EU-lagstiftaren ålägga upphandlande myndigheter att ställa vissa 

miljö- och sociala krav. På samma sätt har EU-domstolen utpekat vissa detaljbestämmelser i 

sekundärrätten som direkt tillämpliga på upphandlande myndigheter. EU-domstolen har i do-

marna Laval och Rüffert fastslagit att upphandlande myndigheter har möjlighet att ställa kol-

lektivavtalsenliga villkor i offentlig upphandling men begränsat kraven till utstationeringsdi-

rektivets hårda kärna. Det har i uppsatsen påvisats att det vore en ologisk handlingslinje av 

EU-lagstiftaren att rikta vissa sekundärrättsliga detaljbestämmelser mot upphandlande myn-

digheter om premissen var att all sekundärrätt riktade sig till dem. Det framstår därför som 

sannolikt att upphandlande myndigheter kan uppställa krav under samt utöver harmoniserad 

sekundärrätt på områden som inte riktar sig specifikt mot upphandlande myndigheter.245  

 

Om en sekundärrättsakt anses omfatta upphandlande myndigheter har uppsatsen utifrån en 

andra utgångspunkt analyserat möjlighet att motivera avsteg från den harmoniserade nivån 

utifrån upphandlingsreglernas syfte samt EU-rättens bestämmelser. Eftersom miljö- och soci-

ala krav utgör potentiella handelshinder blir de skyddsvärda intressena som framgår av för-

dragen och doktrinen om tvingande hänsyn avgörande för möjligheten att rättfärdiga undantag 

från den fria rörligheten. På minimiharmoniserade områden tillåts staten som normgivare i 

den nationella lagstiftningen att upprätthålla en högre skyddsnivå än i den minimiharmonise-

rade sekundärrätten. Det har därav konstaterats att det får anses som okontroversiellt att upp-

handlande myndigheter även kan uppställa mer långtgående krav än minimiharmoniserad 

sekundärrätt.246 

 

I relation till fullharmoniserad sekundärrätt har det konstaterats att upphandlande myndigheter 

kan ställa krav utifrån de miljö- och sociala skyddsintressen som återges i artiklarna 8-13 

FEUF-fördraget och enligt doktrinen om tvingande hänsyn. I artikel 7 FEUF-fördraget stad-

                                                
245 Jfr särskilt de delslutsatser som redovisas i avsnitt 4.2. 
246 Jfr särskilt de delslutsatser som redovisas i avsnitt 4.3. 
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gas att unionen ska säkerställa samstämmighet mellan all sin politik och verksamhet med be-

aktande av alla sina mål. I domen EVN och Wienstrom erkände EU-domstolen miljöhänsyn 

som ett skyddsvärt intresse direkt ur fördragen. Sundstrand har därför framfört att det är möj-

ligt ställa krav utifrån alla de skyddsvärda intressena som anges i artiklarna 8-13 FEUF-

fördraget. Vidare har EU-domstolen konstaterat i bl.a. domarna Univeristy of Cambridge och 

SIAC Construction att upphandlingsreglerna syftar till att skydda leverantörerna genom att 

värna konkurrensen. Syftet att värna konkurrensen motverkas om fullharmoniserad sekundär-

rätt begränsar upphandlande myndigheter ifrån att köpa varor från leverantörer som erbjuder 

konkurrenskraftiga och innovativa produkter. Enligt lagstiftningsbemyndigandet i artikel 

114.3 FEUF-fördraget ska kommissionen i sina förslag till EU-lagstiftning jämka frihandels-

intresset mot andra skyddsvärda intressen. Staten i rollen som normgivare saknar således möj-

lighet att motivera krav utöver fullharmoniserad sekundärrätt då de skyddsvärda intressena 

redan beaktats under EU:s lagstiftningsprocess. Uppsatsen har visat att lagstiftningsbemyndi-

gandet inte begränsar upphandlande myndigheter, eftersom det enligt artiklarna 8-13 FEUF-

fördraget samt enligt doktrinen om tvingande hänsyn är möjligt att motivera miljö- och soci-

ala krav utöver fullharmoniserad sekundärrätt. Primärrätten får således ses som ett dynamiskt 

dokument som erkänner miljö- och sociala krav som går utöver fullharmoniserad sekundär-

rätt.247 

 

Utifrån ovan angivna grunder har det även konstaterats att det enligt gällande rätt är möjligt 

att motivera krav som går under både minimiharmonisrad sekundärrätt samt fullharmoniserad 

sekundärrätt. Den upphandlande myndigheten kan således föra i bevisning att en sekundär-

rättsakt motverkar de skyddsvärda intressen som finns utryckta i artiklarna 8-13 FEUF-

fördraget samt enligt doktrinen om tvingande hänsyn. Vidare har det konstaterats att om en 

inom EU harmoniserad nivå inte är effektiv eller kan uppnås på ett mindre ingripande sätt är 

det möjligt att motivera avsteg från sekundärrättsakten i enlighet med proportionalitetsprinci-

pen. En konsekvens blir att upphandlande myndigheter kan köpa varor under en inom EU-

harmoniserad nivå från länder utanför unionen som tillträtt det internationella GPA-avtalet. 

GPA-avtalet är inkorporerat i upphandlingsreglerna och förbjuder diskriminering av avtalets 

parter.248 

 

                                                
247 Jfr särskilt delslutsatserna som redovisas i avsnitt 4.4.a. 
248 Jfr särskilt delslutsatserna som redovisas i avsnitt 4.4.b. 
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Framställningen har även påvisat att relationen mellan harmoniserad sekundärrätt och möjlig-

heten att ställa djurskyddskrav har aktualiserats i ett flertal kammarrättsavgöraden. Kammar-

rätten har i en majoritet av domarna konstaterat att upphandlande myndigheter kan ställa krav 

som går utöver fullharmoniserad sekundärrätt, förutsatt att kraven är kopplade till kontrakts 

föremålet, förenliga med de allmänna rättsprinciperna samt går att kontrollera. Det har upp-

märksammats att kammarrätterna inte tydligt redovisar om en fullständig bedömning görs 

utifrån kriteriet i Gebhard-testet, att krav ska vara motiverat utifrån ett tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Vidare har det uppmärksammats som en brist att kammarrätterna inte beaktat 

de skyddsvärda intressen som återges i artiklarna 8-13 i FEUF-fördraget, vilka är grunder som 

uppsatsen visat kan motivera avsteg från harmoniserad sekundärrätt. Den skiljaktige doma-

rens slutsats i Kammarrätten i Stockholms avgörande har därför särskilt uppmärksammats 

eftersom domaren redovisar förutsättningarna i domarna Contse och Gebhard. Än så länge 

saknas det dock ett prejudicerande avgörande, varför det får anses som önskvärt att HFD prö-

var frågan eller inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 249 

 

Sammanfattningsvis har uppsatsen konstaterat att upphandlande myndigheter enligt gällande 

rätt kan ställa miljö- och sociala krav som går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt. 

En förutsättning är att kraven kan motiveras utifrån Gebhard-testet samt kriterierna i domen 

Concorida bus. Upphandlande myndigheter intar således en särställning i den EU-rättsliga 

systematiken. Anledningen är att upphandlande myndigheter är en del av staten men till skill-

nad från staten i rollen som normgivare kan upphandlande myndigheter uppställa miljö- och 

sociala krav som går utöver samt under harmoniserad sekundärrätt.250 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
249 Jfr särskilt delslutsatserna som redovisas i avsnitt 4.5. 
250 Jfr särskilt delslutsatserna som redovisas i avsnitt 4.4. 
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