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Förkortningar 

 

EU - Europeiska unionen. 

FEUF - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.   

Försvarsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 

2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för 

byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på 

försvars- och säkerhetsområdet. 

Försörjningsdirektivet - Europarlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 

26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster.  

LOU - Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

LUF - Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 

LUFS - Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 

februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 

Upphandlingsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 

26 februari 2014 om offentlig upphandling. 

ÄLOU - Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

ÄLUF - Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster. 
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1 Inledning 

 

Tillhandahållande av service i olika former från staten till dess medborgare kan ske på 

huvudsakligen två sätt. Antingen producerar staten själv den vara eller tjänst som 

behövs eller så köps varan eller tjänsten in av en privat leverantör. Om beslutet tas att en 

privat leverantör ska involveras ska inköpet konkurrensutsättas och en offentlig 

upphandling ske.
1
 Den offentliga upphandlingen i Sverige står för en betydande del av 

landets ekonomi. Årligen spenderas dryga 600 miljarder kronor på upphandling, vilket 

motsvarar nästan 20 % av landets BNP.
2
 Hur uppdelningen mellan dessa två alternativ 

sköts för att på bästa sätt uppnå uppsatta samhällsmål står det allmänna fritt att avgöra. 

Det står även det allmänna fritt, i den bemärkelsen att något av de alternativ som 

tillhandahålls av EU måste följas, att välja på vilket sätt upphandlingar ska genomföras 

gällande bl.a. utformning, kravspecifikationer, genomförande och finansiering.  

     Upphandling handlar inte bara om hur mest valuta för det allmännas pengar erhålls 

vid inköp, utan även om vilken form av upphandling som väljs för att statens behov ska 

tillfredsställas på mest effektiva sätt. Den här uppsatsen handlar främst om ett alternativ 

som står det allmänna till buds vid valet av upphandlingsform, som inbegriper hur 

avtalet utformas och hur man väljer att finansiera det som upphandlas. Det vanligaste är 

att det offentliga själva finansierar sina behov, antingen genom skattemedel som 

fördelas mellan myndigheterna i form av anslag eller genom upptagandet av lån hos 

Riksgälden.
3
 Det betydligt mer ovanliga alternativet till detta är något som kallas 

Offentlig Privat Samverkan (OPS).  

     OPS som begrepp har ingen juridisk innebörd utan är snarare ett samlingsbegrepp för 

många olikartade samarbets- och avtalssituationer som det offentliga kan ingå med 

privata aktörer.
4
 Inom upphandlingsrätten är det karakteristiska för en OPS att 

kontrakten sluts över lång tid och ålägger leverantören att stå för projektering, 

utförande, drift och underhåll.  En OPS innebär även en förskjuten riskfördelning 

jämfört med traditionella upphandlingar då verksamhetsrisken hamnar på leverantören. 

Det tredje utmärkande draget för en OPS-upphandling är att även finansieringen 

                                              
1
 Bergman m.fl. s. 15. 

2
 Upphandlingsmyndigheten, Rapport 2016:2, s. 12. 

3
 Nilsson, s. 93. 

4
 Madell & Indén, s. 36. 
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tillhandahålls av leverantören.
5
 Hur sedan leverantören i sin tur blir ersatt i projektet 

varierar något. En av lösningar är koncessioner som enkelt uttryckt är ett 

upphandlingskontrakt där leverantörens rätt till ersättning följer av en rätt att nyttja det 

upphandlade och ta betalt direkt från dess användare genom s.k. brukaravgifter. 

Koncessioner omgärdas av upphandlingsrättsliga regler på unionsrättslig nivå inom EU.  

     Regleringen av koncessioner genomgick den 1 januari 2017 en förändring i grunden 

då det första direktivet som uteslutande behandlar koncessioner, LUK-direktivet, 

implementerades i svensk rätt. Tidigare reglerades koncessioner knapphändigt och i 

många fall inte alls. Den nya regleringen väcker därför intressanta frågor rörande hur 

den kommer påverka användandet av koncessioner vilket denna uppsats ämnar besvara.  

     Koncessionslagstiftningen täcker samtliga sektorer inom samhället och såväl tjänster 

som byggentreprenader. Även om en generell spegling av rättsområdet ska ske kommer 

stundtals ett extra fokus läggas vid upphandlingar inom transportinfrastruktursektorn. 

Detta sker för att kontextualisera reglerna och koppla dem till en sektor där debatt råder 

gällande dess utveckling.
6
 Transportinfrastruktursektorn, som innefattar järnväg, hamn, 

väg och flygplats, valdes också för att Trafikverket är den myndighet som upphandlar 

dessa projekt. Trafikverket upphandlar årligen för 40 miljarder kronor vilket gör dem 

till en av Sveriges största offentliga beställare.
7
 

 

1.1 Frågeställning och syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda vad en koncession är och att fastslå såväl tidigare 

som nu gällande regler för koncessioner i och med den nya lagstiftningen.  Resultatet av 

en jämförande analys av dessa regler ligger sedan till grund för besvarande av 

frågeställningen hur implementeringen av LUK-direktivet i svensk rätt kommer påverka 

användandet av koncessioner som upphandlingsform. Att enbart diskutera framtiden för 

en upphandlingsform utan att kontextualisera användandet samt koppla diskussionen till 

övriga aspekter förutom den juridiska blir dock enahanda. Därför syftar uppsatsen 

vidare till att belysa de argument som anförs för och emot en ökad användning av 

koncessioner. Detta görs för att besvara frågeställningen huruvida en ökad användning 

av koncessioner bör ske för att uppnå effektivitetsvinster.  

                                              
5
 Konkurrensverket, OPS Offentlig-privat Samverkan, s. 1. 

6
 Se t.ex. Sundling m.fl. Tåg kan gå var sjätte minut till Malmö eller Göteborg, Dagens Nyheter, 9/4 2016. 

7
 Riksrevisionens granskningsrapport, RiR 2012:14, s. 9. 
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1.2 Metod 

 

I uppsatsen har en traditionell juridisk rättsdogmatisk metod använts för att fastslå såväl 

tidigare som idag gällande rätt med hjälp av rättskällor såsom lagar, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.
8
 För att kontextualisera ämnet och den kringgärdande debatten 

har även andra källor använts såsom promemorior, rapporter och debattartiklar. En 

komparativ studie av olika tidsepokers rättsregler används för att undersöka om några 

väsentliga förändringar följde i och med införlivandet av LUK-direktivet. För att 

kontrollera en av mina tesers bärighet i praktiken har även skriftliga intervjuer hållits 

med yrkesverksamma inom transportinfrastruktursektorn. På den andra frågeställningen, 

huruvida en ökad användning av koncessioner bör ske, har jag valt att anlägga en 

teknokratisk syn. Där har följaktligen politik och ideologier lämnats utanför och det 

resursoptimerande premierats. Debatten kring koncessioner tenderar att bli ideologisk 

men jag har bortsett från det och försökt utröna huruvida en ökad användning av 

koncessioner kan effektivisera upphandlingar ur ett kvalitets- och kostnadshänseende. 

 

1.2.1 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd efter ett mönster där varje kapitel fyller ett eget syfte på vägen 

till att besvara frågeställningarna. Det andra kapitlet där koncessioner presenteras inleds 

med en presentation av vad offentlig upphandling är och hur det kan utformas till såväl 

förfarande som form. Sedan presenteras samlingsbegreppet OPS dit flera upphandlings-

former, däribland koncessioner, hör. Slutligen fastslås ramarna för vad som utgör en 

koncession i rättslig mening med hjälp av såväl lagar och direktiv som praxis. 

     Det tredje och fjärde kapitlet ägnas åt en genomgång och jämförelse av de regelverk 

som omgärdat och nu omgärdar koncessioner i och med implementering av LUK-

direktivet. Vid genomgången av regelverken läggs fokus framförallt på förfaranden 

samt möjligheterna till rättsmedel. Förfarandereglerna belyses särskilt eftersom de 

inverkar på framgångsmöjligheten för upphandlingsformen. Att leverantörer får komma 

in på ett tidigt stadium och vara med och utforma projekten är nämligen direkt 

avgörande för att uppnå fördelarna med koncessioner.
9
 Rättsmedelsreglerna fokuseras 

på särskilt för att de kan komma att ha en stor inverkan på vad lagen kommer innebära 

för användningen av koncessioner. 

                                              
8
  Kleineman, s. 21.   

9
 Madell & Indén, s.78. Resonemanget utvecklas nedan under rubrik 4.1.1.2. 

https://www.studentlitteratur.se/#person/261732/Fredric+Korling
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     Vad implementerandet av LUK-direktivet kommer innebära besvaras i kapitel fem. 

För att svara på huruvida en ökad användning av koncessioner kommer ske över tid 

räcker det dock inte att se till dess lagtekniska utformning. Även upphandlingsformens 

lämplighet för det allmänna ur effektivitetssynpunkt måste utredas. Därför presenteras 

och diskuteras i kapitel sex argument för och emot användandet av koncessioner. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Uppsatsens fokus är upphandlingsrättsliga aspekter på koncessioner. Därför kommer 

andra aspekter på koncessioner såsom statsstödsregler och den kommunala 

kompetensen inte behandlas. Eftersom uppsatsen avser att analysera användningen av 

koncessioner inom Sverige kommer svensk rätt i större utsträckning än direktivstext 

läggas till grund för genomgången av rättsläget. Det kan vara värt att observera att en 

viss diskrepans stundtals kan föreligga mellan de två rättskällornas formuleringar även 

om resultaten av dess tillämpning ändamålsmässigt ska vara desamma.
10

 Bland olika 

koncessioner fokuseras främst på koncessioner inom transportinfrastruktursektorn. 

Detta gäller främst vid exemplifieringar och i analysen gällande koncessioners framtid. 

     LUK-direktivet ska enligt artikel 8 p. 1 enbart tillämpas på koncessioner vars värde 

uppgår till minst 5 225 000 Euro. Koncessioner som inte når detta s.k. tröskelvärde 

faller därmed utanför det direktivstyrda området och det står medlemsländerna friare att 

reglera dessa. De projekt inom transportinfrastruktur som innefattar ett samarbete 

mellan den privata och den offentliga sektorn överstiger regelmässigt detta tröskelvärde. 

Därför avser uppsatsen enbart behandla de koncessioner som når upp till tröskelvärdet 

och således omfattas av unionsrätten. För de koncessioner som tidigare inte reglerades i 

sekundärrätten har det avgörande för om de omfattats av unionsrätten istället varit om 

de haft ett gränsöverskridande intresse.
11

 Det är enbart sådana koncessioner som avses 

vid genomgång av nuvarande rättsläge.  

     Vid genomgången av rättsläget för koncessioner kommer fokus uteslutande ligga på 

den del av upphandlingsrätten som reglerar skedet fram till tilldelning av kontrakt. 

Uppsatsen kommer således inte beröra regler om fullgörande eller uppföljning av 

kontrakt eller avtalsfrågor som kan uppstå under kontraktets livslängd. I diskussionen 

kring koncessioner är det viktigt att se kontraktet ur ett livscykelperspektiv för att kunna 

                                              
10

 Artikel 288 st. 3 FEUF. 
11

 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten, avsnitt 3, st. 6. 
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utvärdera det i relation till andra upphandlingsformer.
12

 Detta går dock att diskutera 

utan att se till regelverket kring uppföljning av kontrakt etc. 

     När privata aktörer utför offentliga tjänster krävs det ofta ett tillstånd från ansvarig 

myndighet. I Sverige används ibland begreppet koncession för tilldelandet av sådant 

tillstånd till en aktör att med monopolställning tillhandahålla en offentlig service. Som 

exempel kan nämnas en nätkoncession som lämnas med stöd av ellagen (1997:857). 

Denna begreppsförvirring försvårar rättsområdet som således innehåller såväl 

myndighetsutövning som förmögenhetsrättslig avtalskompetens för myndigheter.
13

 

Denna uppsats tar dock enbart sikte på den upphandlingsrättsliga delen av koncessioner. 

 

1.4 Begreppsbildning 

 

Upphandlingsformen koncessioner ingår ofta i samlingsbegreppet OPS. Eftersom OPS 

inte är ett juridiskt begrepp med en enhetlig betydelse används ofta flertalet olika 

definitioner som i praktiken avser samma sak.
14

 De vanligaste definitionerna på 

fenomenet förutom OPS är Offentligt Privat Partnerskap och Public Private Partnership. 

Med anledning av att OPS bäst beskriver kärnan i de upphandlingsformerna som 

tillsammans utgör OPS, samverkan, används begreppet genomgående i uppsatsen. 

     Upphandling av koncessioner är inte enkom förbehållet upphandlande myndigheter 

såsom upphandling enligt LOU är.
15

 Även upphandlande enheter får inom vissa 

verksamheter upphandla koncessioner.
16

 När det i uppsatsen hänvisas till beställare 

avses bägge dessa. När det i framställningen refereras till leverantör avses, beroende på 

skedet i upphandlingsprocessen, en anbudssökande eller anbudsgivande part. 

 

    

2 Koncessioner i en upphandlingsrättslig kontext 

2.1 Offentlig upphandling 

 

För att skapa en förståelse för vad en koncession är, hur den upphandlas och vad den 

ska jämföras med i en argumentation rörande dess lämplighet som upphandlingsform 

                                              
12

 Nilsson, s. 86.  
13

 Madell & Indén, s. 176. 
14

 A.a. s. 24. 
15

 1 kap. 2 § LOU, jfr 1 kap. 2 § LUK. 
16

 Begreppet utvecklas vidare nedan under rubrik 4.  
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tjänas syftet väl av en inledande generell genomgång av offentlig upphandling. När en 

beställare har identifierat ett behov, gällande antingen en vara, tjänst eller byggnad ställs 

den inför ett antal val. Antingen tillfredsställs behovet internt eller genom ett inköp av 

en privat leverantör. Om beslutet tas att en privat leverantör ska involveras ska inköpet 

konkurrensutsättas och en offentlig upphandling ske.
17

 

     För en förståelse för varför inköp inom det allmänna i EU ska konkurrensutsättas 

måste en granskning av de bakomliggande syftena ske. I en upphandling bör ur ett 

ekonomiskt perspektiv målet alltid vara att den aktör som kan leverera de krav som 

ställts upp på det som upphandlas till det lägsta priset ska vinna upphandlingen. Även 

om detta inte alltid sker på grund av mänskliga faktorer är det ur ett beställarperspektiv 

målet. Detta gäller dock även inom den privata sektorn och därför är detta inte ensamt 

anledningen till att statliga inköps upphandling kringgärdas av ett stort regelverk.
18

 

 

2.1.1 Statliga inköp och unionsrätten  

Reglerna som omgärdar den offentliga upphandlingen skapas på EU-nivå främst genom 

direktiv. Reglerna skapas med EU:s övergripande mål att garantera en rättvis och öppen 

konkurrens på den fria marknaden som utgångspunkt. Att offentlig upphandling är 

reglerat på unionsnivå fyller därför två huvudsakliga syften. För det första ges företag 

inom EU möjlighet att delta i upphandlingar på lika villkor genom upprätthållandet av 

principerna om icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande.  

     Det andra syftet är att uppnå en situation där allmänna medel används på bästa sätt. 

Genom att en upphandling genomgår en konkurrensutsättning minimeras risken för 

korruption och godtyckliga inköp. Samtidigt får det allmänna mer valuta för pengarna 

då flertalet leverantörer tävlar om att på effektivaste sätt erhålla det efterfrågade för att 

bli tilldelade kontraktet.
19

 Av de två huvudsakliga syftena väger förverkligandet av den 

inre marknaden med fri tillgång för samtliga aktörer tyngre än att den upphandlande 

myndigheten i det enskilda fallet ska göra en god affär.
20

  

     Eftersom upphandlingslagstiftningen genomförs med direktiv på unionsnivå krävs ett 

införlivande av direktiven i de nationella rättsordningarna. Direktiv är enbart bindande 

sett till de resultat som avses uppnås med implementeringen. Det lämnas således fritt för 

                                              
17

 Bergman m.fl. s. 15. 
18

 A.a. s. 38 f. 
19

 A.a. s. 14 f. 
20

 A.a. s. 38 f. 
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medlemsstaterna att själva utforma införandet.
21

 De tre direktiv som reglerat 

upphandlingsförfarandet, upphandlings-, försörjnings- och försvarsdirektivet genomförs 

i Sverige genom de tre lagarna LOU, LUF och LUFS. Förutom de tre 

förfarandedirektiven finns det även två rättsmedelsdirektiv,
22

 som införts i svensk rätt 

genom samma lagar.  

     LUFS reglerar uteslutande försvarssektorn medan tillämpningsområdena för LOU 

och LUF särskiljs något förenklat med tumregeln att LOU är tillämplig då en myndighet 

upphandlar något den själv har för avsikt att använda i sin verksamhet, t.ex. byggnader, 

förbrukningsvaror och konsulttjänster. LUF är däremot tillämplig då slutanvändaren för 

det upphandlade inte är myndigheten utan medborgarna. Det kan enligt 2 kap. LUF röra 

sig om t.ex. kollektivtrafik, elledningar och vattenförsörjning. Signifikativt för LUF är 

således att dess tillämpning rör försörjandet till det allmänna av nät i någon form. Inom 

infrastruktursektorn upprätthålls dock inte denna skiljelinje skarpt eftersom 

upphandlingar gällande anläggningen av vägar upphandlas under LOU trots att 

slutanvändarna är medborgarna. Vid uppförandet av järnvägsspår är det dock enligt 

2 kap. 5 § LUF den lagen som ska tillämpas. 

     Den offentliga upphandlingen utgör en oerhört stor del av den ekonomiska 

marknaden inom EU. Varje år spenderar EU:s medlemsstater ungefär 1.9 biljoner Euro 

på upphandlingar.
23

  Med anledning av dess omfattning är offentlig upphandling ett 

viktigt instrument i EU:s målsättning att uppnå en smart och hållbar tillväxt. 

Upphandlingsreglerna har därför givits en framskjuten del i EU:s arbete framöver. I sin 

strategi för utveckling fram till år 2020 lägger EU huvudfokus på den offentliga 

upphandlingen,
24

 som en del av detta arbete presenterades år 2014 tre nya direktiv. 

Upphandlingsdirektivet och försörjningsdirektivet är främst reviderade versioner av 

dess föregångare medan LUK -direktivet är nytt. Implementeringen av detta nya 

direktiv skedde i Sverige genom en separat lag som till sin struktur liknar de övriga 

upphandlingslagarna.
25

 Lagen heter lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) 

trots att det i LUK-direktivet talas om tilldelning av koncessioner. Anledningen till detta 

                                              
21

 Artikel 288 st. 3 FEUF.  
22

 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om 

gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, 

transport- och telekommunikationssektorerna & Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 

om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- 

och anläggningsarbeten. 
23

 EU Public Procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency, s.2.  
24

 Europa 2020, En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, se bl.a. s.26. 
25

 Prop. 2015/16:195, s. 3.  
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är att även tilldelningen av ett koncessionskontrakt utgör en upphandlad anskaffning 

och begreppet valdes därmed för att skapa enlighet med övriga upphandlingslagar.
26

 

LUK-direktivet tillkom för att den tidigare regleringen av koncessioner var mycket 

utspridd och i många fall knapphändig eller obefintlig. Detta skapade rättsosäkerhet och 

gav upphov till svårigheter för leverantörer att tillhandahålla sina tjänster vilket i sin tur 

orsakade snedvridningar på den inre marknaden.
27  

     Upphandlingar kan genomföras på flertalet sätt men ett antal moment är åter-

kommande. Den auktionsliknande konkurrenssituation mellan potentiella leverantörer 

som upphandlingar utgör inleds alltid med en behovsidentifiering hos beställaren. När 

ett behov uppstår och detta anses lösas bäst genom ett inköp från en extern leverantör är 

en upphandling påkallad.
28

 Efter behovsidentifieringen följer normalt sett annonsering 

av upphandlingen, utformande av upphandlingsdokumenten, utvärdering av anbuden 

och till sist beslut om tilldelning.
29

 Innan dessa steg måste beställaren dock ta en del 

beslut. Av störst vikt för framställningen är valet av upphandlingsförfarande och valet 

av upphandlingsform. Därför kommer valmöjligheterna beställaren ställs inför gällande 

dessa beslut, med fokus på de val som är lämpliga vid koncessioner, presenteras under 

de kommande rubrikerna. 

  

2.1.2 Upphandlingsförfaranden 

Innan en upphandling påbörjas i bemärkelsen att leverantörer kan lämna anbud måste 

beställaren i upphandlingsdokumenten ange hur upphandlingen kommer genomföras.
30

 

Upphandlingsförfarandet är namnet på de regler som avgör det praktiska genomförandet 

av upphandlingen. Det har inget att göra med hur avtalet sedan vid tilldelning utformas 

vilket är upphandlingsformen. Valet av förfaranderegler är viktigt för beställaren, när 

inbjudan gått ut till leverantörerna får det inte frångås utan valet måste hållas fast vid 

under hela upphandlingen.
31

 

     Valet av förfarande är till mycket en ekonomisk fråga. För att uppnå maximal 

effektivitet bör det förfarande väljas som tillåter ett så stort antal leverantörer som 

möjligt att delta utan att den administrativa kostnaden för att utvärdera deras anbud 

                                              
26

 A.prop. s. 308. 
27

 LUK-direktivet, beaktandeskäl 1. 
28

 Nilsson, s. 30. 
29

 Bergman m.fl. s. 17. 
30

 A.a. s. 16. 
31

 C-87/94, Kommissionen v. Belgien, p. 1.  
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överstiger den dämpande effekt på priset som fler anbudsgivare kan bidra till.
32

 Alla 

förfaranden får dock inte alltid användas vilket ytterligare påverkar valet. Inom den 

klassiska sektorn anges förutsättningarna för användandet av de olika förfarandena i 

6 kap. LOU. Inom försörjningssektorn är beställare något friare att själv välja förfarande 

enligt 6 kap. LUF. Detsamma gäller för beställare av koncessioner.
33

 För att kunna ta 

ställning till vilket förfarande som är lämpligast att använda vid upphandlingen av 

koncessioner är det lämpligt med en genomgång av de olika förfarandena. 

     I ett öppet förfarande får samtliga intresserade leverantörer lämna anbud på den 

annonserade upphandlingen. I ett selektivt förfarande begränsas däremot antalet 

leverantörer som får lämna anbud genom ett tvåstegsförfarande. För att underlätta den 

administrativa bördan av att utvärdera ett stort antal anbud görs först ett objektivt urval 

bland de leverantörer som lämnat en intresseanmälan att delta i upphandlingen. Efter det 

bjuds sedan ett antal aktörer som uppfyller kvalifikationskraven in att lämna anbud. 

     En vidareutveckling av det selektiva förfarandet är förhandlat förfarande med eller 

utan föregående annonsering. För att få använda förhandlat förfarande med annonsering 

i den klassiska sektorn krävs att de anbud som lämnats genom öppet eller selektivt 

förfarande varit ogiltiga eller av vissa andra skäl icke godtagbara. Antagandet av ett 

anbud sker här först efter förhandling av kontraktsvillkoren med en eller flera av de 

leverantörer som bjudits in att lämna anbud. Förhandlat förfarande kan också företas 

utan föregående annonsering. Användningen av detta förfarande är dock inom såväl 

försörjnings- som den klassiska sektorn begränsad till fall där det t.ex. inte lämnats 

några lämpliga anbud vid användandet av öppet eller selektivt förfarande eller om en 

synnerlig brådska lett till att de andra förfarandena inte hinns med.
34

 

     I de nya upphandlingslagarna införs ett helt nytt förfarande, innovationspartnerskap. 

Det är ett förfarande som får användas om det som behöver anskaffas inte finns 

tillgängligt på marknaden för tillfället. Beställaren och leverantörer får då ingå ett 

partnerskap som syftar till att utveckla varan, tjänsten eller byggentreprenaden och 

sedan köpa den.
35

 Förfarandet innebär som namnet antyder att ett partnerskap ingås, 

detta innebär dock inte per automatik att förfarandet innebär en OPS. Det är den valda 

ersättningsformen som avgör huruvida ett kontrakt ska karakteriseras som en OPS, 

oavsett val av upphandlingsförfarande. Ytterligare ett förfarande som förekommer är 

                                              
32

 Bergman m.fl. s. 108.  
33

 Regelverkets utformning utvecklas nedan under rubrik 4.1. 
34

 Madell & Indén, s. 140 ff.  
35

 Prop. 2015/16:195, s. 295. 
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direktupphandling. I detta mycket förenklade förfarande föreligger inget krav på 

förhandsannonsering utan en lämplig leverantör väljs ut direkt. För den fortsatta 

framställningen har dock användningen av direktupphandling ingen relevans då 

förfarandet enbart får användas vid koncessioner vars värde beräknas understiga fem 

procent av tröskelvärdet.
36

 

 

2.1.2.1 Konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog infördes i artikel 47 i upphandlingsdirektivet som en 

möjlighet för medlemsstaterna att tillhandahålla ett ännu mer flexibelt förfarande.  

Anledningen till att konkurrenspräglad dialog förtjänar en längre genomgång i en 

uppsats om koncessioner är att förfarandet tillkom just med syfte att öka möjligheterna 

att upphandla olika projekt under samlingsnamnet OPS såsom t.ex. koncessioner.
37

 

     Innan möjligheten att genomföra en konkurrenspräglad dialog infördes framfördes 

krav på kommissionen att införa ett mindre stelbent förfarande. De flesta 

upphandlingsregler är nämligen utformade för förhållandevis enkla projekt medan en 

OPS är mer komplex. Lösningen blev ett förfarande som är tänkt att användas när de 

klassiska förfaranden inte medger tilldelning eller där en tillämpning av dem skulle 

motverka det konkurrensfrämjande syftet.
38

 

     Möjligheten för beställare att använda konkurrenspräglad dialog inom den klassiska 

sektorn är dock starkt begränsad. Förfarandet får enligt 6 kap. 5 och 21 §§ LOU endast 

användas vid tilldelningen av särskilt komplicerade kontrakt. Ett kontrakt anses t.ex. 

vara särskilt komplicerat om beställaren inte kan definiera den rättsliga eller finansiella 

utformningen av projektet eller de funktions- eller prestandakrav som behöver uppnås 

för att tillfredsställa beställarens behov. 

     En konkurrenspräglad dialog inleds med annonsering. I upphandlingsdokumenten 

ska beställaren ange sina behov och krav.
39

 Medan upphandlingsdokumenten inom 

övriga förfaranden tydligt och preciserat måste ange föremålet för upphandlingen är 

kraven vid en konkurrenspräglad dialog mycket lägre.
40

 Sollefteå kommuns 

upphandlingsdokument från år 2007 inför upphandlingen av en simhall i 

koncessionsform exemplifierar detta väl. Det enda kommunen angav i dokumenten var 

                                              
36

 15 kap. 6 § LUK. 
37

 Grönbok om OPP och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, p. 13.  
38

 Madell & Indén s. 144.  
39

 6 kap. 22 § LOU. 
40

 Sundstrand, Offentlig upphandling: LOU och LUF, s. 126 f.  
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att man ville att det skulle finnas en 25-metersbassäng och att anläggningen skulle ha en 

kapacitet för 140 000 besök om året. Alla andra aspekter på projektet såsom innehåll, 

utformning och avtalstid avsågs behandlas under dialogen.
41

 Så länge beställaren i det 

beskrivande dokumentet tar upp vilka resultat som vill uppnås är således det mesta 

acceptabelt. Enligt doktrinen går t.ex. gränsen för tillåtlighet vid att beställaren inte får 

annonsera om ett badhus för att under dialogen ändra behovet till en motorväg.
42

  

     När annonsering skett får leverantörer anmäla sitt intresse att delta i upphandlingen. 

Av de som anmäler sitt intresse sker ett urval och de leverantörer som kvalificerar sig 

bjuds in att delta i dialogen enligt 6 kap. 20 § LOU. Dialogen syftar till att tillsammans 

med leverantörerna, som beställaren möter en och en, komma fram till hur det 

identifierade behovet bäst tillgodoses. Det speciella med konkurrenspräglad dialog, i 

jämförelse med förhandlat förfarande där en diskussion också förs, är möjligheten till 

dialog innan beställaren slutligt bestämt sig för vad den vill ha. Det gör det möjligt att 

diskutera alla aspekter av projektet.
43

 Ett kritiskt moment inom dialogen är att 

beställaren inte får lämna ut lösningar avgivna av leverantör A till leverantör B för att 

på så sätt uppmuntra leverantör B att inkomma med ett liknande förslag. Detta skydd för 

företagshemligheter,
44

 ska inge trygghet till leverantörerna att presentera sina 

lösningsförslag utan att beställaren får ägna sig åt att plocka russinen ur kakan för att 

gynna en specifik leverantör. 

     Dialogen får pågå så länge det behövs och när sedan alla frågetecken blivit besvarade 

ombes de leverantörer som kvarstår i dialogen att inkomma med sina anbud.
45

 Anbuden 

ska sedan enligt 16 kap. 1 § LOU utvärderas utifrån vilket som är det ”ekonomiskt mest 

fördelaktiga”. Att tilldelning inte bör ske på grunden ”lägsta pris” är av stor vikt då 

leverantörernas anbud kan behandla vitt skilda föreslagna lösningar som uppfyller olika 

behov till olika grad varför totalpriset i sig inte är relevant. 

 

2.1.3 Upphandlingsformer 

Innan en upphandling påbörjas genom annonsering måste beställaren även ta ställning 

till vilken upphandlingsform projektet ska ha. Medan upphandlingsförfarandena är de 

                                              
41

 Nilsson, s. 157. 
42

 Madell & Indén, s. 148.  
43

 A.a. s. 149. 
44

 Upphandlingsdirektivet artikel 29 p. 3.  
45

 6 kap. 24 & 25 §§ LOU. 
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regler som kringgärdar hur upphandlingen ska genomföras innan tilldelning är 

upphandlingsformen hur man väljer att utforma avtalet med den leverantör som tilldelas 

kontraktet. Begreppen är viktiga att hålla isär då de inte är relaterade mer än att vissa 

upphandlingsformer lämpas bättre att upphandla med vissa förfaranden. 

     Inom transportinfrastruktursektorn där projekten består av anläggningsarbeten talas 

synonymt med upphandlingsformer om entreprenadformer.
46

 En entreprenad är ”ett 

åtagande av ett företag att för beställare utföra visst större arbete”.
47

 Bland de beslut 

som behöver fattas gällande upphandlingsformen är det viktigaste hur många av de 

åtaganden som behöver utföras för att tillfredsställa det identifierade behovet som ska 

upphandlas tillsammans. Inom transportinfrastruktursektorn finns det ett antal olika 

upphandlingsformer som bör förklaras för en grundläggande förståelse för vad som 

utgör en koncession. För kontextualiserande används en bro som det identifierade 

behovet hos beställaren. 

     Den enklaste upphandlingsformen är utförandeentreprenaden där varje delmoment i 

ett projekt upphandlas separat. Inledningsvis upphandlas en projektör som står för 

projekteringen. Efter att det sen upphandlats vem som ska bygga bron går det vidare 

med separata upphandlingar för såväl drift och underhåll som framtida reinvesteringar. 

En något mer utvecklad variant av utförandeentreprenaden är totalentreprenaden där en 

leverantör upphandlas för såväl projektering som byggandet av bron. Drift, underhåll 

och reinvesteringar upphandlas dock även här separat.  

     I en funktionsentreprenad åläggs en och samma leverantör ännu mer ansvar. I denna 

upphandlingsform upphandlas såväl projektering, utförande samt drift och underhåll på 

en och samma gång. Den här upphandlingsformen skiljer sig distinkt från de andra då 

beställaren här inte efterfrågar ett visst utförande på bron, det som efterfrågas är istället 

en viss funktion. Funktionsentreprenader förekommer även med helhetsåtaganden vilket 

innebär att inte bara underhåll under viss tid ingår i uppdraget utan även under en längre 

period såväl som ansvaret för reinvesteringar åligger leverantören vilket skapar ett 

livscykelperspektiv på bron. Vid funktionsentreprenader får leverantören friare händer 

när det kommer till utformandet av projektet. Om de initiala investeringarna är låga kan 

det leda till högre underhållskostnader och vice versa.
48

 Utmärkande för en funktions-

entreprenad är således att en del av den ekonomiska risken för genomförandet övergår 

                                              
46

 Hädanefter kommer begreppet upphandlingsform användas även när entreprenader diskuteras. 
47

 Arvidsson m.fl., Nationalencyklopedin, entreprenad, 2016.  
48

 Nilsson, s. 35 ff. 
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på leverantören. De anbud som lämnas för uppfyllandet av funktionen är fastprisanbud. 

Den som tilldelas kontraktet erhåller detta fasta pris oavsett vad den slutliga 

totalkostnaden för projektet, med drift och underhåll inräknat, blir. Eftersom 

leverantören ansvarar för att uppfylla avtalets förpliktelser inbegriper det en risk att 

kostnaden till följd av fel och brister överstiger det lämnade anbudet.
49

 

     Ett annat viktigt beslut beställaren måste ta inom ramen för upphandlingsformen är 

hur bron ska finansieras. För att värna statens intressen i en upphandling måste de olika 

alternativen värderas noggrant.
50

 Vid valet mellan statlig och privat finansiering ska den 

form som skapar den bästa affären för beställaren vad gäller att få behovet uppfyllt 

användas. En beställare kan således inte uteslutande se till priset utan måste även se till 

vilken form som har potential att slutföras snabbast och med högst kvalité.
51

 

     Alla ovan presenterade upphandlingsformer går i upphandlingslagstiftningen under 

begreppet byggentreprenadkontrakt som avser ett kontrakt om utförande av ett 

byggnadsverk eller liknande såsom bl.a. anläggning av vägar.
52

 Vad dessa 

upphandlingsformer dessutom har gemensamt är att samtliga finansieras med statliga 

medel. Den finansieringsmodellen är den absolut vanligaste. Det offentliga finansierar 

då själva det som upphandlas, antingen genom skattemedel som fördelas mellan 

myndigheterna i form av anslag eller genom upptagandet av lån hos Riksgälden.
53

 För 

att återbetala de upptagna lånen kan staten sedan använda inkomster från brukaravgifter 

som tas ut vid användandet av anläggningen. Den finansieringslösningen, som inte ska 

blandas ihop med brukaravgifter vid koncessioner, används för närvarande bl.a. på 

broarna på E4:an i Sundsvall samt Rv. 50 i Motala.
54

 

     Ett inte alls lika vanligt val av upphandlingsform är att projekten finansieras med 

privata medel. Samlingsnamnet för dessa upphandlingsformer är Offentlig Privat 

Samverkan och förklaras enklast som en funktionsentreprenad där ansvaret på 

leverantören är än större. Här ansvarar leverantören inte bara för projektering, 

uppförande och drift utan även för finansiering av projektet samtidigt som den också bär 

en större ekonomisk risk för projektet. 

                                              
49

 Sundstrand, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 133. 
50

 Dir. 2016:59, s. 14. 
51

 Bergman m.fl. s. 137. 
52

 1 kap. 9 § LOU. 
53

 Nilsson, s. 93. 
54

 Prop. 2013/14:25, s. 35. 
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     Figur 1 illustrerar denna relation mellan de olika upphandlingsformerna där en OPS 

inte skiljer sig mer från en funktionsentreprenad med helhetsåtagande än hur projektet 

initialt finansieras. 

 Figur 1. OPS illustrerat som en modifikation av de traditionella entreprenadformerna.
55

 

 

2.2 Offentlig Privat Samverkan 

 

Efter att ha konstaterat att en OPS utgör en funktionsentreprenad med en annorlunda 

finansiering kvarstår att kategorisera det juridiskt. Detta är dock svårare då det inte finns 

en enhetlig juridisk innebörd av OPS som snarare är ett samlingsbegrepp för många 

olikartade samarbets- och avtalssituationer som det offentliga kan ingå med privata 

aktörer.
56

 Offentlig Privat Samverkan förekommer främst i två huvudtyper. Den ena är 

institutionella offentlig-privata partnerskap där föremålet för samverkan är bildandet av 

ett bolag som innehas av offentliga och privata parter gemensamt för att tillhandahålla 

det identifierade behovet.
57

 Den typen av samverkan som är intressant ur 

upphandlingslagstiftning är dock de avtalsmässiga samverkansprojekten där beställaren 

uppdrar, inom ramen för en offentlig upphandling, åt en leverantör att tillhandahålla det 

identifierade behovet. Att en OPS, oavsett dess form, ska upphandlas i enlighet med 

upphandlingslagarna råder det inget tvivel om.
58

   

                                              
55

 VTI rapport 588, En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar, s. 29. 
56

 Madell & Indén, s. 36. 
57

 A.a. s. 40. 
58

 Mål C-399/98, La Scala, p. 103. 
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     Karakteristiskt för en avtalsmässig OPS är att kontraktet sluts över lång tid och inte 

bara innefattar det initiala tillhandahållandet av en tjänst eller resultatet av en 

byggentreprenad utan även ålägger leverantören att stå för såväl projektering, drift och 

underhåll. En OPS innebär även en förskjuten riskfördelning jämfört med traditionella 

upphandlingsformer då en större risk hamnar på leverantören. Det tredje utmärkande 

draget är att finansieringen också tillhandahålls av leverantören.
59

  

     Eftersom OPS inte är ett enhetligt juridiskt begrepp finns det ingen statistik på hur 

vanligt förekommande upphandlingsformen är i Sverige. Det rör sig dock bara om ett 

fåtal projekt inom transportinfrastruktursektorn där staten ingått en avtalsmässig OPS 

med en leverantör.
60

 Intresset för upphandlingsformen är dock något på uppgång då en 

ny utredning nyligen tillsattes som ska undersöka förutsättningarna för en ökad 

användning av privat kapital vid infrastrukturinvesteringar.
61

 Utredningen ska, i likhet 

med denna uppsats, undersöka i vilken utsträckning privat kapital kan användas och om 

det är lämpligt. Utredningen är dock ännu inte påbörjad. 

 

2.2.1 Ersättningsmodeller inom avtalsmässiga OPS 

När beslutet tagits att ett projekt åtminstone initialt ska finansieras av leverantören är 

nästa beslut att ta hur ersättningen till leverantören ska utgå. Inom ramen för en OPS 

finns det två olika betalningsmodeller som används. Den ena är avbetalningsmodellen 

där leverantören precis som vid en funktionsentreprenad med helhetsåtagande blir ersatt 

med ett i förväg avtalat belopp. Däri ligger således även risken för leverantören i denna 

upphandlingsform. Funktionsentreprenadens likhet med denna form har gjort att det 

ibland kallats ”OPS light”. Skillnaden består dock i att det är leverantören som 

finansierar projektet och att den inte blir ersatt hela summan när anläggningen är 

uppförd. Istället utgår en del av betalningen årligen under avtalstiden som en 

avbetalning på ett lån.
62

 För avbetalningsmodellen gäller inga särskilda 

upphandlingsregler. Den upphandlas i LOU respektive LUF beroende på om den utförs 

inom den klassiska- eller försörjningssektorn.  

     Den andra ersättningsmodellen för en OPS är koncessionsmodellen. En koncession 

är enkelt uttryckt ett upphandlingskontrakt där leverantörens rätt till ersättning följer av 

en rätt för leverantören att nyttja det upphandlade och ta betalt direkt från dess 

                                              
59

 Konkurrensverket, OPS Offentlig-privat samverkan, s. 1. 
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 Madell & Indén, s. 48. 
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 Dir. 2016:59 s. 14 f. 
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 Madell & Indén, s. 44 f. 
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användare genom s.k. brukaravgifter. Som huvudregel vid en koncession utgår således 

ingen ersättning från staten till leverantören utan leverantörens eventuella vinst görs 

beroende på i vilken grad det tillhandahållna brukas av medborgarna.
63

 Däri ligger den 

för en OPS karakteristiska riskförskjutningen till leverantören. 

     En koncession uppfyller tydligt definitionen av en OPS när det kommer till 

riskförskjutningen och ersättningsmodellen. Däremot behöver inte begreppen vara 

synonyma såtillvida att alla koncessioner också utgör en OPS begreppsmässigt. Med en 

OPS avses ofta stora projekt värdemässigt som sträcker sig över en lång tid. En 

koncession kan t.ex. genomföras i form av en läskautomat i en skolkafeteria och då 

uppfyller den troligen inte definitionen av en OPS. De transportinfrastrukturprojekt som 

främst avses i denna uppsats, som ofta har löptider på 20-40 år och omsätter 

miljardbelopp faller dock definitivt inom begreppet OPS. 

  

2.3 Koncessioner 

 

Till skillnad från samlingsbegreppet OPS har upphandlingsformen koncessioner en 

juridisk innebörd och en egen reglering inom upphandlingsrätten. Ordet koncession 

betyder egentligen ”tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller 

näring”.
64

 Det är till mycket även vad det handlar om inom upphandlingsrätten, en 

leverantör ges rätten att uppföra en anläggning för statens räkning och sedan ersätts den 

för uppförandet genom brukaravgifter. Med anledning av att det nu inom EU riktas ett 

ökat fokus mot offentlig upphandling i allmänhet och koncessioner i synnerhet har 

koncessioner givits ett eget direktiv. Implementeringen av detta direktiv skedde i 

Sverige genom LUK som trädde ikraft den 1 januari 2017.    

     Det som särskiljer koncessioner som upphandlingsform är att verksamhetsrisken 

hamnar på leverantören snarare än beställaren. Detta manifesteras genom att 

leverantören är den som står för finansieringen och sedan ersätts, inte av beställaren, 

utan genom uttagande av brukaravgifter från användarna till föremålet för projektet.
65

 

Den något förenklade beskrivningen lämnar dock frågor obesvarade, såsom vad det 

innebär att leverantören ska bära verksamhetsrisken. För en förståelse för en koncession 

är juridiskt kommer därför avstamp tas i den nya lagen och dess definitioner. 
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     Lagen definierar två typer av koncessioner, byggkoncessioner och 

tjänstekoncessioner. Begreppsmässigt ligger dessa två väldigt nära definitionerna av 

byggentreprenad- samt tjänstekontrakt i LOU. Ett byggentreprenadkontrakt, som är den 

upphandlingsform som täcker in samtliga övriga entreprenadformer förutom 

koncessioner, är enligt 1 kap. 9 § LOU ett kontrakt som avser utförandet av ett 

byggnadsverk eller ett antal i bilaga därvid liknande verksamheter som bl.a. anläggning 

av vägar. Ett tjänstekontrakt är enligt 1 kap. 21 § ett kontrakt som gäller utförandet av 

alla andra tjänster än de som utgör byggentreprenader. Ser man till definitionen av 

bygg- respektive tjänstekoncessioner i LUK ger dessa därför ingen ledning såtillvida 

vart gränserna för en koncession går i och med att en byggkoncession enligt 

1 kap. 8 § LUK är en koncession om en byggentreprenad. Definitionen av en 

tjänstekoncession i 1 kap. 19 § är lika intetsägande den genom att fastslå att en 

tjänstekoncession är koncession som avser de koncessioner som inte faller under 

begreppet byggentreprenad. Vidare vägledning av vad som utgör en koncession lämnas 

dock i 1 kap. 13 § LUK.  

     En koncession är enligt denna bestämmelse ett kontrakt mellan beställare och 

leverantör där ersättningen för arbetet utgörs av rätten att utnyttja föremålet för projektet 

eller av en sådan rätt i kombination med betalning från beställaren. Kontraktet ska även 

innebära ett övertagande av verksamhetsrisken av leverantören. Att övergången av 

verksamhetsrisken är ett rekvisit för att en upphandling ska utgöra en koncession är en 

nyhet i lagtexten. Det rör sig dock inte om någon förändring i sak eftersom det krävdes 

även tidigare utan det rör sig snarare om ett välkommet förtydligande i lagtext.
66

  

     Verksamhetsrisken definieras i 1 kap. 22 § LUK som antingen efterfrågerisk eller 

utbudsrisk. Vad det innebär att överta verksamhetsrisken framgår av 1 kap. 23 §. För att 

överta verksamhetsrisken får leverantören inte vara garanterad att kompenseras för de 

investeringar som görs i föremålet för koncessionen. De eventuella uppskattade 

förluster leverantören exponeras mot på grund av oförutsedda förändringar på 

marknaden måste dessutom uppgå till ett värde som gör att de inte endast är nominella 

eller försumbara. Under ÄLOU upprätthölls ett krav att hela eller en betydande del av 

risken skulle övergå till leverantören. Det kravet är nu borttaget och det räcker att 

leverantören utsätts för verklig exponering mot riskerna på marknaden. Inte heller här är 
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det dock tal om någon ändring i rättsläget i och med införandet av LUK utan en 

omformulering vars närmre innebörd vid behov får prövas i rättstillämpningen.
67

    

     Konstateras kan att lagen och dess förarbeten inte ger tydlig ledning gällande t.ex. 

hur mycket av ersättningen som måste utgå från brukarna eller hur övergången av 

verksamhetsrisken ska bedömas i praktiken. Eftersom koncessioner till stor del tidigare 

varit oreglerade samt då EU inte använder förarbeten i stor utsträckning får svar på 

dessa frågor istället sökas i EU-domstolens praxis där gränserna för en koncession 

närmre fastslagits.
68

 Den mesta praxisen som finns gäller tjänstekoncessioner, vilket är 

naturligt eftersom det är den vanligaste koncessionsformen. Definitionen av bygg- och 

tjänstekoncessioner skiljer sig dock enbart såtillvida att en tjänstekoncession föreligger 

om det som tillhandahålls är en tjänst som inte faller under begreppet byggkoncession. 

Därför har praxisen gällande tjänstekoncessioner även bärighet för fastställandet av 

gränserna för en byggkoncession.
69

 

  

2.3.1 EU-domstolens praxis gällande gränserna för en koncession 

Att svårigheter föreligger att definiera en koncessions gränser närmre har även 

konstaterats av EU-domstolen. I målet Hans & Christophorus konstaterar EU-

domstolen att en koncession definitionsmässigt ligger nära övriga upphandlade kontrakt 

varför en klar distinktion dem emellan är svår att göra på förhand. En sådan bedömning 

måste istället grunda sig på omständigheterna i det enskilda fallet.
70

 Den i målet 

generellt lämnade beskrivningen av problematiken är dock tämligen intetsägande 

eftersom den utelämnar vilka omständigheter det är man ska bedöma. 

     Ett av de första begreppen som lanserades för att avgöra om ett kontrakt utgjorde en 

koncession eller ej är det s.k. nyttjanderättskriteriet.
71

 År 2000 publicerade 

kommissionen ett tolkningsmeddelande rörande koncessioner för att klargöra rättsläget 

något eftersom sekundärrättslig reglering till mycket saknades. Däri förtydligades 

nyttjanderättskriteriet så till vida att det rör sig om en koncession endast om såväl 

ansvaret som risken för verksamheten ligger hos leverantören.
72

 Förutom att ha ansvar 
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för verksamheten som är föremålet för koncessionen ska leverantören även bära 

ansvaret gentemot de som utnyttjar det som tillhandahålls.
73

 Som med tydlighet framgår 

av namnet på kriteriet ska det för att konstituera en koncession även föreligga en rätt för 

leverantören att kommersiellt nyttja de tillhandahållna tjänsterna.
74

 Det är denna del av 

kriteriet som givit upphov till kraven på hur ersättningen för koncessioner ska utgå.  

     Den del av kriteriet som visat sig svårast att definiera i efterföljande praxis är att 

verksamhetsrisken ska övergå på leverantören i en koncession. I verksamhetsrisken för 

en koncession anses vanligtvis såväl en ekonomisk risk som en betalningsrisk ingå. 

Kommissionen, praxis från EU-domstolen och förarbetena är dock inte helt konsekventa 

vid val av termer vilket skapar en viss osäkerhet.
75

 Ibland förekommer parallellt även 

uttryck som ekonomisk affärsrisk, efterfrågerisk och utbudsrisk. 

     Det viktiga att konstatera är dock att de ekonomiska risker som ska vara kopplade till 

koncessionen måste vara större än de risker samtliga leverantörer av offentliga kontrakt 

ställs inför. Till denna kategori hänför sig risker kopplade till att kostnaden för 

utförandet och driften överstiger den avtalade ersättningen. Hit hör också de risker en 

leverantör tar i förhållande till ändrad lagstiftning gällande t.ex. miljö och skatt.
76

 I 

målet Contse fastslog EU-domstolen, tvärtemot den spanska regeringens åsikt, att det 

inte rörde sig om en koncession. Eftersom den upphandlande myndigheten bl.a. 

ansvarade för alla sorts skador som uppkom till följd av brister i tjänsten ansågs inte 

tillräckligt stora risker övergått på leverantören.
77

 

     I en koncession krävs det således att den ekonomiska risken är större vilket EU-

domstolen konstaterade i målet Stadler. Leverantörens möjlighet till framgång måste 

enligt domen vara utsatt för en risk gentemot marknadens nycker. Här i ligger alltså 

även risken för konkurrens från andra aktörer såväl som risken för en minskad 

efterfrågan sett till utbudet. Det är således även mot dessa risker leverantören måste 

exponeras, vilka kan leda till att inkomsterna tillhandahållandet inbringar inte täcker 

kostnaderna, för att ett kontrakt ska utgöra en koncession.
78

 Även om övertagandet av 

dessa risker krävs för att konstituera en koncession finns det inga krav gällande hur 

stora riskerna i sig måste vara. Även om risken redan initialt i projektet är liten tack vare 
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de offentligrättsliga villkoren som omgärdar tjänsten kan det röra sig om en 

koncession.
79

 Detta kan exempel vara fallet om det i den sektor koncessionen verkar 

finns reglerade tariffer.
80

 

     I en koncession är det dock inte tillräckligt för att konstatera att den ekonomiska 

risken ska ha gått över för att leverantören ska ha övertagit verksamhetsrisken. 

Ytterligare ett steg i bedömningen är hur ersättningen till leverantören är arrangerad.
81

 

Grundidén med en koncession är som tidigare visat att ersättningen ska komma från 

brukarna. Då utsätts leverantören för det som kallas betalningsrisk, en risk för insolvens 

hos dem som är betalningsskyldiga för det man tillhandahåller. I de fall där ersättningen 

uteslutande grundar sig på brukandet är det enkelt att denna risk och därmed även 

verksamhetsrisken övergått på leverantören. Det spelar då heller ingen roll hur 

betalningarna administreras i praktiken så länge de görs beroende av antalet brukare.
82

 

     Ersättningsmodellen för koncessioner utgör således såväl ett självständigt rekvisit i 

lag som en del i bedömningen rörande om verksamhetsrisken övergått. Att bekymmer 

kan uppkomma gällande ersättningen och dess påverkan på verksamhetsrisken beror på 

att en koncession enligt definition kan föreligga trots att en del av ersättningen utgår 

från beställaren oberoende av antalet brukare. Anledningen till att denna möjlighet finns 

är beställaren kan behöva skjuta till en del medel för att kunna uppställa krav i 

kontraktet som inte skulle godtagits om bara affärsmässiga hänsyn tagits. Ett sådant 

krav kan exemplifieras med att föreningar och skolor ska ha gratis tillträde till en 

simanläggning, vilket kommunen då får bekosta.
83

  

     Är en för stor andel av den totalt beräknade inkomsten erhållen från beställaren 

riskerar dock kontraktet att inte klassificeras som en koncession eftersom leverantören 

då inte längre bär verksamhetsrisken.
84

 Hur stor denna andel får vara är dock inte 

fastslagit och här blottar sig en lucka i den övrigt omfattande praxisen. I målet Parking 

Brixen bestämdes att ersättningen till största del skulle utgå från brukarna.
85

 I målet 

Kommissionen mot Italien användes strax därefter definitionen huvudsakligen vilket jag 

ordalydelsemässigt tolkar som att åtminstone 50 % av ersättningen måste komma från 
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brukarna.
86

 Burnett kräver inte att minst 50 % av ersättningen måste komma från 

brukarna men konstaterar att man när ersättningen från det allmänna börjar nå 60 % 

eller mer kan ifrågasätta hur mycket risk leverantören egentligen tar.
87

 

     Jag inser svårigheten med att sätta en gräns för hur stor del av ersättningen som får 

komma från beställaren för att det ska kunna utgöra en koncession. Detta beror på att en 

helhetsbedömning måste göras där andra faktorer såsom marknadens uppbyggnad också 

påverkar bedömningen av risktagandet. Det vore dock önskvärt ur effektiviserings-

synpunkt med en mer vägledande dom från EU-domstolen i och med införandet av 

LUK-direktivet. På det sättet skulle såväl ekonomiska som tidsbesparingar kunna ske. 

Risken för att en upphandling felaktigt, sett till ersättningsandelen från beställaren, 

utformas och genomförs i enlighet med reglerna för en koncession elimineras då. Detta 

skulle leda till undvikande av att upphandlingen riskerar att göras om. 

     Förutom nyttjanderättskriteriet har det i praxis också stundtals framkommit krav på 

att en upphandling enbart kan genomföras i koncessionsformen om den rör 

upphandlingen av tjänster med allmänt intresse. Tanken framfördes bl.a. av 

generaladvokat La Pergolas i dennes förslag till avgörande i målet Arnhem.
88

 Kravet har 

även upprätthållits i doktrin av bl.a. Madell och Indén.
89

 En uppmjukad tolkning av 

innebörden av begreppet allmänintresse har dock gjort att diskussionen tappat i 

relevans. I sitt förslag till avgörande i målet Teleaustria menade generaladvokat 

Fennelly att tolkningen av begreppet allmänintresse skulle ske så brett att samtliga 

tjänster det offentliga tillhandahåller det allmänna omfattades.
90

 Därmed blir det inte 

längre intressant att diskutera huruvida det krävs att en koncession fyller ett 

allmänintresse eller ej eftersom det kravet oavsett alltid skulle vara uppfylld i sådana 

fall. Den tolkningslinje generaladvokat Fennelly presenterade är idag den i doktrin 

härskande uppfattningen.
91

 Koncessioner kan således användas vid samtliga typer av 

kontrakt, oavsett föremålet för kontraktet. En annan sak är att koncessioner inte må vara 

lämpade att användas vid alla typer av kontrakt då förutsättningarna för projektets 

framgång inte alltid finns vilket diskussionen i kapitel 6.2.3 kommer visa. 
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2.3.2 Blandade kontrakt 

Ytterligare en gränsdragningsfråga som uppkommer vid försök att definiera gränserna 

för vad som ska anses utgöra en koncession är vad som händer om det kontrakt som ska 

tilldelas innehåller delar som utgör en koncession och delar som inte gör det och 

kontrakten i sig är svåra att dela upp. Termen för detta är odelbara blandade kontrakt. 

De kontrakt som inte kan delas kan bestå till viss del av en tjänstekoncession och till 

viss del av en byggkoncession. Så kan vara fallet vid byggandet av en järnväg där 

projektet inkluderar tillhandahållandet av kommunikation på järnvägen efter 

färdigställandet. Många koncessioner består därför av blandade kontrakt. Eftersom 

driften utgör tillhandahållandet av en tjänst är kontraktet troligtvis, sett till avtalets 

längd, att klassificera som en tjänstekoncession eftersom det är huvudföremålet av 

kontraktet enligt huvudsaksprincipen. Detta är anledningen till att de flesta koncessioner 

utgörs av tjänstekoncessioner. När ett kontrakt består av odelbara delar från olika 

koncessioner är det dock inget bekymmer eftersom tillämplig lag numer är LUK för 

såväl bygg- som tjänstekoncessioner. En annan fråga är om ett projekt dels består av en 

koncession och dels en del som ska upphandlas enligt t.ex. LOU. Huvudsaksprincipen 

löser dock även detta bekymmer enligt 2 kap. 12 § LUK genom att de bestämmelser 

som gäller för huvudföremålet för det berörda kontraktet ska tillämpas.
92

  

 

2.3.3 Användning av koncessioner innan LUK  

Koncessioner är inte vanligt förekommande i Sverige. Under 2015 annonserades enbart 

99 koncessioner.
93

 Detta kan jämföras med det samma år totalt annonserades 18 345 

upphandlingar.
94

 Koncessioner utgör således omkring fem promille av antalet 

upphandlingar, en försvinnande liten del. Inom transportinfrastruktursektorn är 

användandet av koncessioner proportionerligt än mindre. De flesta upphandlingar inom 

sektorn består nämligen ofta såväl av anläggningar av t.ex. en väg eller järnväg som av 

tillhandahållandet av en tjänst. Statistik visar att hela 40 % av det totala antalet 

upphandlingar innehåller inköp av anläggningsarbeten. Motsvarande siffra inom 

koncessioner är enbart knappa 10 % av det totala antalet koncessioner.
95
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2.3.3.1 Exempel på infrastrukturinvestering där koncessionsformen använts 

Det egentligen enda stora transportinfrastrukturprojekt i Sverige där upphandlings-

formen koncession använts är uppförandet av Arlandabanan år 1994. Det som 

upphandlades var anläggandet av järnvägsspår mellan Stockholms centralstation och 

Arlanda flygplats tillsammans med rätten att trafikera banan och ta betalt av dess 

brukare. Konsortiet som vann upphandlingen, A-train AB får även ta avgifter av de 

konkurrerande operatörer som trafikerar plattformen på Arlanda. Avtalets längd skrevs 

till 45 år och projektet finansierades till två tredjedelar av leverantören och en tredjedel 

genom ett s.k. villkorslån från staten. Således bär A-train tillräckligt mycket av den 

ekonomiska risken och då all ersättningen utgår i form av brukaravgifter står man även 

betalningsrisken. Valet av en koncession som upphandlingsform för detta projekt har 

framhållits vara anledningen till att de samhällsekonomiska kostnaderna minskat 

jämfört med om projektet skulle finansierats på klassisk väg genom statliga anslag.
96

   

     Det anförs ibland att Öresundsbron skulle utgöra en koncession men så är inte fallet. 

Förvisso finansieras bron av brukaravgifter som erläggs till brons ägare Öresundsbro 

Konsortiet. Det bolaget i sin tur är dock helägt av den svenska och danska staten 

gemensamt vilket fråntar projektet dess status som koncession eftersom en 

grundläggande förutsättning för en sådan är att projektet finansieras av privata aktörer. 

De senaste 10 åren har även många förslag lämnats från bland annat Vägverket och 

Banverket över olika väg- och järnvägssträckningar i Sverige som vore lämpade att 

finansieras genom någon av de olika upphandlingsformerna inom ramen för en OPS.
97

 

Beslut från politikerhåll i linje med detta har dock uteblivit. 

 

 

3 Tidigare gällande rätt för koncessioner 

 

Reglering av koncessioner i EU:s sekundärrätt var innan ikraftträdandet av LUK-

direktivet i stora delar obefintlig. Avsaknaden av regler på sekundärrättslig nivå har 

dock inte inneburit att de flesta koncessionerna rört sig i ett laglöst land där unionsrätten 

inte haft någon inverkan på när och hur koncessioner fått genomföras. Nedan följer en 
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genomgång av vad som tidigare varit gällande rätt
98

 för koncessioner med en 

uppdelning gjord mellan de koncessioner som omfattades av sekundärrätten och de som 

enbart omfattades av primärrätten. Till EU:s sekundärrätt hör förordningar, direktiv, 

rekommendationer och yttranden medan primärrätten utgörs av fördragen.
99

 

     Eftersom de fem allmänna EU-rättsliga principerna är en central återkommande del 

inom såväl tidigare gällande rätt som i dagens LUK är det dock på sin plats med en 

närmre presentation av dem innan rättsläget presenteras. 

- Principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet innebär att 

beställare inte får utforma en upphandling så att leverantörer riskerar att 

diskrimineras utifrån deras nationalitet. Framförallt innebär detta att det inte är 

tillåtet att missgynna företag från andra medlemsstater genom att t.ex. gynna 

lokalt producerade varor.
100

 

 

- Likabehandlingsprincipen är ett utflöde av principen om förbud mot 

diskriminering och innebär att alla leverantörer, faktiska såväl som potentiella 

ska behandlas lika i alla skeenden av upphandlingen. Principen är dock vidare än 

förbudet mot diskriminering eftersom den även förbjuder diskriminering som 

inte grundas på nationalitet.
101

 Principen gäller från då beställaren börjar författa 

underlaget till upphandlingen fram till att anbuden utvärderas och kontrakt 

tilldelas. 

 

- Proportionalitetsprincipen tar sikte på hur en upphandling utformas och främst 

gällande vilka krav som får ställas på föremålet för upphandlingen. Först och 

främst måste krav som uppställs på en leverantör vara relevanta för dess förmåga 

att utföra det efterfrågade. När detta är uppfyllt krävs det vidare att de krav och 

kvalifikationer som ställs upp i upphandlingen ska stå i proportion till det som 

upphandlas.
102

 Om samma resultat går att uppnå med ett mindre ingripande krav 

är det först uppställa kravet inte proportionerligt. 
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- Transparensprincipen är en förutsättning för att fastställa att samtliga 

leverantörer verkligen behandlats i enlighet med likabehandlingsprincipen.
103

 

Genom att ställa krav på öppenhet och insyn i upphandlingar försäkras dels att 

samtliga leverantörer ges tillgång till samma material samtidigt som det i 

efterhand underlättar undersökningen av huruvida allt gått rätt till. 

 

- Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en beställare inte kan kräva att 

ett visst certifikat eller intyg som ska försäkra om någons kvalifikationer måste 

vara utfärdat i ett visst medlemsland. Om t.ex. en beställare uppställer krav på att 

de som ska utföra en tjänst ska ha läkarlicens måste beställaren vid 

utvärderingen av anbud beakta samtliga läkarlicenser utfärdade inom unionen.
104

  

   

3.1 Koncessioner som omfattades av sekundärrätten  

 

För byggkoncessioner inom den klassiska sektorn fanns det till skillnad från andra 

koncessioner även innan LUK viss reglering i sekundärrätten. De regler som återfanns i 

13 kap. ÄLOU utgjorde dock inte ett för upphandlingarna heltäckande regelverk. I det 

kortfattade kapitlet återfanns bl.a. regler om annonsering och tidsfrister för att komma in 

med anbud i 13 kap. 2 och 3 §§. Dessutom innehöll lagen regler om vilka krav en 

beställare kunde ställa på användandet av underentreprenader, vilka skyldigheter en 

leverantör hade vid en sådan användning av underentreprenader och hur flera företag 

som i ett konsortium tillsammans lämnar anbud på en upphandling skulle bedömas.
105

 

     Förutom de reglerna fick en beställare inte reda på mer än att den skulle genomföra 

upphandlingen i enlighet med de allmänna EU-rättsliga principerna vilket framkom av 

1 kap. 9 § ÄLOU. Detta innebar t.ex. att beställaren var helt fri att välja det lämpligaste 

upphandlingsförfarandet så länge det innebar att anbudsgivare valdes på objektiva 

grunder och det förfarande som inledningsvis valts stod kvar under hela processen.
106

 

     Även om mycket inte var reglerat för de koncessioner som omfattades av 

sekundärrätten var det en sak som gjorde att de stod ut i jämförelse med övriga 

koncessioner. Eftersom byggkoncessioner i den klassiska sektorn reglerades i ÄLOU 

stod samtliga de rättsmedel lagen erbjöd leverantörer även till buds för de leverantörer 
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som kände sig förfördelade vid upphandlingen av byggkoncessioner. I 16 kap. ÄLOU 

återfanns reglerna om avtalsspärr, som innebär att en beställare inte får sluta avtal inom 

en viss tidsfrist efter tilldelningsbeslutet för att möjliggöra för överprövningar. Det 

fanns vidare regler om överprövning vilket kunde resultera i att upphandlingen behövde 

rättas eller göras om. Om ett kontrakt redan var ingånget fanns det även möjlighet att 

föra en ogiltighetstalan mot det kontraktets giltighet och för den leverantör som blivit 

skadad av ett olagligt förfarande fanns möjlighet till skadeståndstalan. 

 

3.2 Koncessioner som omfattades av primärrätten  

3.2.1 Tjänstekoncessioner  

För övriga koncessioner fanns tidigare ingen sekundrättslig reglering. År 2000 

publicerade dock EU-kommission ett tolkningsmeddelande som omfattade alla 

koncessioner. Där menade man att samtliga koncessioner vars värde översteg 

tröskelvärdena, alltså de med ett gränsöverskridande intresse, omfattades av EU:s 

primärrätt trots avsaknaden av annan reglering.
107

 Anledningen till att 

tjänstekoncessioner inte tidigare omfattats av sekundärrättslig lagstiftning är att 

medlemsstaterna inte kunnat enas om en gemensam definition av tjänstekoncessioner. 

Koncessioner har använts under en lång tid i flertalet medlemsstater men definitionerna 

som använts har varit så oliklydande att det politiskt inte varit möjligt att finna en 

gemensam definition som utgångspunkt för ett regelverk.
108

 I svensk lagstiftning har det 

därför heller aldrig varit aktuellt att införa andra regler gällande tjänstekoncessioner än 

de som tydliggör att de inte faller inom upphandlingslagarnas tillämpningsområden.
109

 I 

ÄLUF framkom detta i 1 kap. 11 § och enligt ÄLOU 1 kap. 2 § st. 2 omfattades 

tjänstekoncessioner inte av lagens tillämpningsområde förutom vad som följde av 1 kap. 

12 §. Enligt bestämmelsen framkom att principen om icke-diskriminering p.g.a. av 

nationalitet skulle följas när en icke upphandlande myndighet med rättighet att bedriva 

verksamhet i det allmännas intresse skulle tilldela tredje man varukontrakt.  

     Eftersom tolkningsmeddelandet inte gav vidare vägledning av vilka regler som 

skulle följas vid upphandlingen av koncessioner än att de omfattades av EU:s primärrätt 

har en stor del av rättsutvecklingen skett i praxis. I målet Teleaustria slog domstolen 

fast att de grundläggande reglerna i FEUF och de allmänna EU-rättsliga principerna inte 
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endast var tillämpliga vid upphandlingar inom det direktivstyrda området. När 

upphandlingar med ett gränsöverskridande intresse genomfördes skulle dessa regler och 

principer efterföljas av samtliga upphandlande myndigheter, i synnerhet principen om 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet.
110

 Principerna var desamma som 

skulle följas enligt 1 kap. 9 § ÄLOU. I domen ANAV tydliggjordes kort därefter 

Teleaustria med att detta även gällde för upphandling av koncessioner.
111

 

     Av särskilt intresse för den här uppsatsen är hur upphandlingsförfarandena gällande 

koncessioner ser och har sett ut. Eftersom det vid upphandlingen av tjänstekoncessioner 

tidigare saknades förfaranderegler kunde beställare fritt skapa förfaranden utan att vara 

hänvisade till eller bundna av något av de som tillhandahålls i direktiven.
112

 Vissa 

grundregler för förfarandet fastställdes dock i praxis. Transparensprincipen innebar t.ex. 

att varje upphandling skulle vara så offentlig att marknaden öppnades för konkurrens 

och att det i efterhand skulle gå att kontrollera att förfarandet varit opartiskt.
113

 För att 

uppfylla transparensprincipen skulle vidare förfarandet publiceras i förväg för att ge 

potentiella anbudsgivare möjligheten att välja om de ville vara med.
114

 I målet Parking 

Brixen fastslogs även att en beställare inte fick upphandla ett kontrakt till ett bolag utan 

att flera leverantörer givits möjligheten att deltaga i förfarandet. En sådan ordning skulle 

strida mot principerna om likabehandling, diskriminering och transparens.
115

 

     I en jämförelse mellan de förfaranderegler som tidigare gällde för koncessioner som 

omfattades enbart av primärrätten och de som även omfattades av sekundärrätten kan 

konstateras att några nämnvärda skillnader knappt föreligger. Eftersom beställare vid 

byggkoncessioner inom ÄLOU var fria att utforma förfarandet som de ville så länge det 

skedde i enlighet med de allmänna EU-rättsliga principerna var rättsläget det samma. 

Gällande andra delar i upphandlingen såsom hur annonsering skulle ske var det dock 

svårare för de beställare som bara omfattades av primärrätten att veta om deras agerande 

följde unionsrätten. Därför gjorde de klokast i att följa de regler som föreskrevs i ÄLOU 

för att vara på den säkra sidan. 
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3.2.2 Byggkoncessioner inom försörjningssektorn 

Även byggkoncessioner inom försörjningssektorn undantogs tidigare uttryckligen från 

upphandlingsreglernas tillämpningsområde. Precis som för tjänstekoncessioner inom 

försörjningssektorn framkom detta av 1 kap. 11 § ÄLUF. Eftersom EU:s publicerade 

tolkningsmeddelande omfattade alla typer av koncessioner omfattades dock även dessa 

koncessioner av EU:s primärrätt.
116

 Gällande byggkoncessioner inom försörjnings-

sektorn saknas det dock praxis för hur EU:s primärrätt ska tillämpas. Detta kan 

uppfattas som ett problem gällande vad som tidigare utgjorde rättsläget. Med anledning 

av att definitionerna av samtliga koncessioner ligger så nära varandra uppstår dock inget 

problem eftersom praxisen gällande tjänstekoncessioner kan tillämpas även på 

byggkoncessioner. Att Forsberg följer upp sitt konstaterande av att ÄLUF inte var 

tillämplig på någon typ av koncessioner med att påpeka att det trots detta vid 

upphandlingen av tjänstekoncessioner krävs att beställaren iakttar unionsrätten får 

därför snarare ses som ett förbiseende än något annat.
117

 Mitt resonemang stöds förutom 

av EU:s tolkningsmeddelande av Sundstrand som menar att byggkoncessioner inom 

försörjningssektorn har samma rättsliga ställning som tjänstekoncessioner.
118

  Därmed 

råder det inget tvivel om att även byggkoncessioner inom försörjningssektorn skulle 

upphandlas i enlighet med FEUF och unionsrättens allmänna upphandlingsprinciper. 

  

3.2.3 Rättsmedel för de koncessioner som omfattades av primärrätten 

I och med att samtliga tjänstekoncessioner och byggkoncessioner inom försörjnings-

sektorn inte omfattades av upphandlingsdirektiven omfattades de inte heller av 

rättsmedelsdirektiven. Därför stod inga sekundärrättsliga rättsmedel till buds för de 

leverantörer som kände sig förfördelade vid upphandlingen av dessa koncessioner. 

Detta innebar dock inte att de helt saknade rätt till ett effektivt rättsligt skydd. En 

grundläggande princip i EU:s rättsordning är medborgares rätt till effektiva rättsmedel. 

Om det saknas unionsrättsliga regler som säkerställer detta är det varje medlemsstats 

skyldighet att garantera det skyddet.
119
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3.2.3.1 Osäkerhet kring förenligheten med EU-rätten 

Den naturliga frågan som då uppkommer är vilka möjligheter en leverantör i Sverige 

hade att använda rättsmedel mot dessa koncessioner och om de medel som funnits 

tillgängliga varit tillräckliga. I ett mål rörande sotningstjänster fann Högsta 

förvaltningsdomstolen att någon överprövning enligt LOU inte kunde aktualiseras 

eftersom det rörde sig om en tjänstekoncession.
120

  Istället ansåg HFD i ett senare mål 

att kravet på tillgång till effektivt rättsmedel var uppfyllt genom möjligheten till en 

skadeståndstalan varför ansökningen om överprövning avslogs.
121

 

     Sverige menade alltså att rätten till effektivt rättsmedel varit uppfyllt genom 

möjligheten till en skadeståndstalan. Jag ställer mig dock tveksam till om en 

skadeståndstalan anses falla inom definitionen för en sådan rättslig prövning som en 

koncession enligt kommissionen måste kunna bli föremål för.
122

 Motsvarande kritik 

fördes fram av EU-kommissionen mot Sverige år 2013 där kommissionen kritiserade 

Sverige för att inte tillhandahålla tillräckliga rättsmedel i ett motiverat yttrande.
123

 

Sverige blev där uppmanade att införa en möjlighet att överklaga olagliga 

upphandlingar av koncessioner. Ingen ändring skedde dock till följd av meddelandet 

och trots att kommissionen hotade med att gå vidare med fallet till EU-domstolen rann 

ärendet ut i sanden. Detta beror på att bristen i och med införandet av LUK-direktivet 

självläktes då det nu införts möjlighet till effektiva rättsmedel vid samtliga 

koncessioner. Det är dock anmärkningsvärt att Sverige troligen under en lång tid gjort 

sig skyldig till ett brott mot unionsrätten gällande upphandlingar av koncessioner. 

 

 

4 Ny lagstiftning för koncessioner 

 

Rättsområdet för koncessioner var tidigare i stor avsaknad av regler. Den praxis som 

fanns innebar inte heller mer än att de allmänna EU-rättsliga principerna skulle iakttas 

vid upphandlingar av koncessioner. Detta ledde till att EU år 2004 tog fram en grönbok 

om OPS och koncessioner med syfte att skapa diskussion bland dess medlemsstater 
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rörande behovet av en omfattande regelöversyn.
124

 Efter detta publicerades även 

kommissionen år 2005 en s.k. vitbok där det presenterades att regleringen av 

koncessioner lämpligast genomfördes genom ett eget direktiv.
125

 Det är dessa åtgärder 

som legat till grund för det som ledde fram till införlivandet av LUK-direktivet i svensk 

rätt genom LUK den 1 januari 2017. Anledningen till att direktivet tillkom är enligt 

beaktandeskäl 1 att avsaknaden av regler gett upphov till en rättsosäkerhet vilket kan ha 

orsakat snedvridningar i den inre marknadens funktion. Syfte med direktivet är därför 

att skapa en rättslig ram som garanterar rättssäkerhet och marknadstillträde för samtliga 

aktörer samtidigt som reglerna behålls balanserade och flexibla.   

     När LUK till slut trädde i kraft den 1 januari 2017 avslutades en försening på över 

åtta månader från det att direktivet skulle varit implementerat den 18 april 2016. Risken 

var dock länge överhängande att förseningen skulle bli än längre. Det ursprungliga 

lämnade lagförslaget i propositionen
126

 mötte motstånd i riksdagen till följd av det 

parlamentariska läget. I det betänkande som lades fram för votering i riksdagen av 

finansutskottet hade vissa bestämmelser strukits för att lagen skulle voteras igenom och 

undvika att Sverige skulle bli ytterligare försenade med implementering av 

upphandlingsdirektiven.
127

 I och med att vissa av direktivets regler inte antogs är dock 

Sveriges implementering av direktiven eventuellt fortsatt ofullständig vilket riskerar att 

resultera i böter från EU-kommissionen. De regler som är ärende för behandling i denna 

uppsats var dock aldrig hotade att inte genomföras.
128

   

     LUK innebär en stor skillnad gällande vilka koncessioner som nu omfattas av 

lagstiftningen. I 1 kap. 2 § LUK klargörs att lagen ska tillämpas vid upphandling av 

såväl byggkoncessioner som tjänstekoncessioner och vid upphandling som genomförs 

såväl av en upphandlande myndighet som av en upphandlande enhet. En upphandlande 

enhet är enligt 1 kap. 20 § LUK en enhet som bedriver någon av de verksamheter som 

anges i bilaga 2 och upphandlar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet. 

Dessutom ska enheten vara antingen en myndighet, ett företag som en myndighet utövar 

ett bestämmande inflytande över eller andra enheter som bedriver sin verksamhet med 

stöd av en ensamrätt eller en särskild rättighet. I bilaga 2 till lagen anges vid vilka 
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upphandlingar lagen förutom upphandlande myndigheter även omfattar upphandlande 

enheter. De verksamheter som är förtecknade i bilagan är sånär som på 

vattenverksamheter de samma som omfattas av LUF:s tillämpningsområde. Det här 

innebär att numera omfattas både byggkoncessioner och tjänstekoncessioner av svensk 

lagstiftning och det inom såväl den klassiska sektorn som försörjningssektorn. Att 

lagens tillämpningsområde täcker samtliga koncessioner som genomförs av en 

upphandlande myndighet innebär att även koncessioner inom försvarssektorn som 

huvudregel omfattas av lagens tillämpningsområde. I 3 kap. 1 § LUK uppräknas dock 

ett antal situationer där koncessioner inom försvarssektorn ska undantas. 

     Att reglerna för samtliga koncessioner nu samlas i en lag är i sig bra för 

rättssäkerheten då det skapar en holistisk syn över rättsområdet. Därmed finns det inte 

längre någon anledning att prata om LOU, LUF och LUFS gällande koncessioner. Av 

samma anledning valde lagstiftaren att inte införa några bestämmelser i de nya lagarna 

om koncessioner mer än upplysande hänvisningar i 1 kap. 3 § i LOU och LUF.
129

 

     I och med att koncessioner tidigare varit knapphändigt reglerat innebär den nya lagen 

att en mängd nya regler införs. Eftersom valet av upphandlingsförfarande är av 

avgörande vikt vid koncessioner har extra fokus i detta kapitel lagts på det. Detsamma 

gäller de nya rättsmedelsreglerna då de kan ha påverkan för användningen av 

koncessioner. Även i övrigt innehåller dock lagen många nyheter. Lagen följer den 

struktur LOU och LUF har och många av bestämmelserna och definitionerna har direkta 

motsvarigheter i de lagarna.
130

 Dessa bestämmelser återfinns bl.a. i kapitlen om 

annonsering, kommunikation, uteslutning, kvalificering och utvärdering av anbud.  

 

4.1 Förfaranderegler 

 

I 6 kap. 1 § i både LOU och LUF räknas de sex under olika förutsättningar tillåtna 

upphandlingsförfarandena upp. Dessa är öppet förfarande, selektivt förfarande, 

förhandlat förfarande med och utan föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog 

och innovationspartnerskap. I LUK-direktivet framkommer det dock att koncessioner 

skiljer sig från övriga upphandlingsförfaranden genom att kontrakten är såväl mer 

långsiktiga som komplicerade.
131

 Dessutom är riskfördelningen en helt annan då 
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leverantören tar den verksamhetsrisk som i övriga upphandlingsformer ansvaras för av 

beställaren. Med anledning av detta skapar man i direktivet en avsevärd flexibilitet för 

beställare att själva organisera förfarandet vid upphandlandet av en koncession. LUK-

direktivet innehåller därför inte någon särskild reglering för hur förfaranden vid 

upphandling av koncessioner ska se ut. Med anledning av detta och att koncessioners 

särdrag påkallar individuella lösningar infördes inte heller i LUK någon detaljreglering 

gällande val och utformande av förfaranden.
132

 

     De fåtal regler om förfarandet vid koncessioner som finns i LUK återfinns i 6 kap. 

och enligt 1 § är beställare fria att själva organisera förfarandet. Den enda 

förutsättningen är att bestämmelserna i LUK i övrigt följs. Särskilt referens lämnas till 

bestämmelsen i 4 kap. 1 §, där de fem allmänna EU-rättsliga principerna återfinns. 

Principerna är de samma som presenterades ovan i anslutning till det äldre rättsläget i 

primärrätten. Den särskilda referensen till 4 kap. 1 § tillför givetvis inget nytt i sak 

eftersom den omfattas av bestämmelserna i denna lag och kan därför uppfattas som 

överflödig. Anledningen till att principerna nämns särskilt är dock troligen lagstiftarens 

önskan att belysa den centrala roll principerna spelar inom upphandlingsrätten. Ur en 

tydlighetsaspekt tycker jag vidare att det är bra då det för beställare kommer vara dessa 

principer som spelar störst roll vid organiserandet av förfarandet. 

     Förutom huvudregeln i 6 kap. 1 § införs i samma kapitel ett antal regler av mer 

administrativ karaktär. Dessa innebär bl.a. att beställaren i dokumenten som medföljer 

koncessionens annons ska ange föremålet för projektet och villkoren som omgärdar det. 

Dessutom ska en tidsplan upprättas för förfarandets genomförande. Vidare anges att 

beställaren inom ramen för förfarandet får förhandla med leverantörerna. Eftersom 

beställare i LUK är fria att organisera förfarandet själva är det egentligen inte tal om 

några förfaranderegler utan snarare förfarandegarantier som ska garantera främst att de 

grundläggande principerna efterföljs.
133

 

 

4.1.1 Tolkning av begreppet fri att organisera 

En sak som inte med önskvärd tydlighet framgår av vare sig LUK-direktivet eller 

förarbetena till LUK är den närmre innebörden av begreppet fri att organisera 

förfarandet. Frågan är om en beställare när den är fri att organisera förfarandet måste 

välja något av de förfaranden som finns angivna inom upphandlingsrätten eller om den 
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kan utforma ett helt eget förfarande. Det enda som framkommer av EU-rätten är att en 

beställare inom ramen för en koncession själv får välja det mest lämpade förfarandet.
134

 

     En ordalydelsetolkning av begreppet talar dock för att en beställare bör anses fri att 

om den vill utforma sitt helt egna förfarande utan bundenhet till någon av de angivna. 

Till stöd för denna tolkning kan även anföras att det för de koncessioner som tidigare 

enbart omfattades av primärrätten inte fanns någon bundenhet för beställare att välja 

något av de angivna förfarandena.
135

 Då avsikten vid regleringen av koncessioner inom 

sekundärrätten varit att behålla den flexibilitet som kringgärdat dem vore det orimligt 

om en annan tolkning var avsedd av lagstiftaren. 

     Det bästa stödet återfinns dock på annat håll, frågan diskuterades nämligen i 

Välfärdsutredningen. Valet av upphandlingsförfarande för sociala och andra särskilda 

tjänster såsom vård och utbildning är i de nya upphandlingslagarna reglerat med samma 

regler som i LUK. Rörande vad detta i praktiken innebar fastslog man i den utredningen 

att det självfallet var möjligt att använda något av de förfaranden som angivits i lagarna 

men att en beställare också kan anpassa dessa efter behov eller rent av instifta ett helt 

nytt förfarande.
136

 Därav får frågan anses slutligen avgjord. Att en beställare har en 

frihet att organisera förfarandet innebär att den kan välja att skapa ett nytt förfarande.  

 
4.1.1.1 Hur bör friheten att organisera förfarande behandlas 

Bara för att möjligheten finns för en beställare av en koncession att utforma sitt eget 

förfarande är det inte säkert att det ur effektivitetssynpunkt är lämpligast att använda 

den valmöjligheten. Som konstaterats förutsätter upphandlingen av koncessioner en stor 

flexibilitet för att uppnå dess fulla potential. Å andra sidan innebär utformandet av ett 

eget förfarande från en beställares sida en större exponering mot framgångar för en 

leverantörs överprövning. Eftersom det är svårare att säkerställa att de grundläggande 

principerna efterföljs om ett helt eget förfarande väljs är således risken att 

upphandlingen måste rättas eller göras om, eller om avtal redan slutits, att det 

ogiltigförklaras. Samtidigt får inte förfarandena vid en koncession vara för stelbenta 

eller rigida. En avvägning måste därför ske mellan om de fördelar som eventuellt kan 

uppnås i och med användandet av ett eget förfarande trumfar den risk kostnads- och 

resursmässigt som det fritt utformade förfarandet ställer projektet inför.  
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     En faktor som måste vägas in i den här avvägningen är att en okunskap hos 

beställaren kan leda till att ett olovligt förfarande används om inte ett redan angivet 

efterföljs. Den stora flexibiliteten en beställare ställs inför när det står den helt fritt att 

organisera sitt eget förfarande måste nämligen antas öka risken för omedvetna 

feltolkningar av vad som är i enlighet med de grundläggande EU-rättsliga principerna. 

En annan risk med att ett inte redan angivet förfarande används är att beställaren för att 

uppnå maximala resultat inom ramen för ett projekt väljer ett dubiöst förfaringssätt där 

en leverantör väljs ut på icke objektiva grunder.
137

 

     För att kunna använda dessa risker som argument för varför egna förfaranden inte 

bör användas förutsätts att efterlevnad av ett redan angivet förfarande alltid är i enlighet 

med EU-rätten. Såväl i doktrinen som i Nämnden för offentlig upphandling har det 

konstaterats att användandet av ett sedan tidigare angivet förfarande säkerställer 

överensstämmelse med de grundläggande EU-rättsliga principerna.
138

 Falk inte bara 

konstaterar att så är fallet utan går ett steg längre och rekommenderar beställare att följa 

de förfaranden som redan finns för att förvissa sig om konkurrensneutralitet.
139

 

     Ett argument som kan anföras mot att ett redan angivet förfarande väljs är att den 

bästa affären kanske inte är möjlig att nå då. Som exempel kan tas att reglerna om 

behandling av företagshemligheter inom en konkurrenspräglad dialog hindrar att andra 

företags idéer delas fritt mellan de andra leverantörerna. Detta leder till att synergier 

mellan de olika leverantörernas idéer inte alltid kan uppnås vilket kan hämma projektets 

utveckling.
140

 Vad som måste kommas ihåg i anslutning till detta är dock att den 

offentliga upphandlingen inte bara syftar till att nå den bästa möjliga affären utan också 

att garantera en rättvis och öppen konkurrens på den fria marknaden. Detta görs genom 

upprätthållandet av de grundläggande EU-rättsliga principerna. Det agerande som 

beskrivits ovan skulle troligen strida mot likabehandlingsprincipen om information från 

en leverantör används för att utveckla en annan leverantörs anbud. Då är man tillbaka 

vid de risker gällande överprövningar som diskuterades inledningsvis. Att den bästa 

affären kanske inte alltid är möjlig att uppnå vid användandet av ett redan angivet 

förfarande ser jag därför som en naturlig följd av upprätthållandet av ett sunt 

konkurrensklimat. Något som EU-rätten också kräver av en upphandling. 
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     Samma argumentation kan anföras mot en användning av direktupphandling, som i 

teorin får användas när det står beställaren fritt att välja själv. Det skulle säkerligen ha 

sina fördelar administrativt för ett projekt men det vore lönlöst att ens argumentera för 

att det vore i enlighet med de grundläggande principerna. Ett sådant förfarande skulle 

med all säkerhet med framgång överprövas och då faller fördelen med att få välja själv. 

     Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tycker jag därför att en beställare av en 

koncession bör använda sig av ett redan angivet förfarande för att säkerställa att det är i 

enlighet med EU-rätten. Dessutom har förfarandet konkurrenspräglad dialog tillkommit 

just för att möjliggöra flexibilitet vid OPS:er som koncessioner. Strävan med 

förfarandet var att införa ett mer flexibelt verktyg.
141

 Det tolkar jag som att EU i och 

med instiftandet satte gränserna för hur flexibelt ett förfarande kan vara samtidigt som 

det är i enlighet med de grundläggande principerna. Min ståndpunkt är således att en 

beställare av en koncession bör använda sig av ett redan angivet förfarande. 

    

4.1.1.2 Är konkurrenspräglad dialog det lämpligaste förfarandet? 

När ställning tagits för att en beställare bör använda ett redan angivet förfarande 

kvarstår frågan vilket förfarande som bör väljas. Eftersom konkurrenspräglad dialog 

tillkommit just för att tillfredsställa behoven vid bl.a. koncessioner kan valet synas 

självklart. En presentation av skälen är ändock påkallad för att skapa förståelse för vad 

det är som gör förfarandet mest lämpat. För att uppnå de fördelar med en koncession 

som diskuteras nedan i kapitel 6 krävs flexibilitet. Flexibiliteten i en konkurrenspräglad 

dialog består i att leverantörer kan komma in på ett tidigt stadium och diskutera olika 

lösningsmodeller med beställaren innan de beskrivande upphandlingsdokumenten 

färdigställs. På det sättet undviks att beställaren låser sig vid specifika metoder som 

kanske inte är de effektivaste.  

     Ett exempel på hur få bestämda faktorer en konkurrenspräglad dialog kan innehålla 

inledningsvis kan hämtas från Sollefteå kommuns upphandling av en simhall. I det 

upphandlingsdokument kommunen annonserande angavs att kommunen ville att 

anläggningen skulle vara dimensionerad för 140 000 besökare om året och innehålla en 

25-metersbassäng. Alla andra parametrar i projektets utformning såsom placering, 

innehåll, utformning och avtalstid på projektet var föremål för diskussion med 

leverantörerna.
142
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     Möjligheten att på ett tidigt stadie involvera leverantörer i projektets utformande är 

självklart till det offentligas fördel eftersom det finns erfarenheter och kunskap hos det 

privata näringslivet som kanske saknar motsvarighet hos beställaren. För leverantörerna 

är det också en fördel att få involveras tidigt och sätta sin egen prägel på projektet. 

Eftersom de kommer stå verksamhetsrisken för projektet ges de då en möjlighet att 

maximera sina egna intressen.
143

 Den möjligheten är självklart inte bara till 

leverantörernas fördel utan snarare främst i det allmännas intresse. Det är nog nämligen 

få leverantörer som hade varit intresserade av att stå verksamhetsrisken i ett projekt de 

själva inte fått vara med och utforma grunderna för. Med anledning av detta framstår det 

mer och mer som att konkurrenspräglad dialog inte bara är det mest lämpade förfarandet 

vid upphandlingen av en koncession utan snarare en förutsättning för att uppnå de 

effektiviseringsmöjligheter en koncession besitter.  

     Ytterligare en fördel med en konkurrenspräglad dialog är att upphandlingsformen 

inte heller behöver vara bestämt inledningsvis i projektet. Huvudregel vid andra 

förfarande är nämligen att upphandlingsform ska vara bestämt i samma stund som 

förfarandet. Om en beställare inom ramen för en konkurrenspräglad dialog däremot 

märker att intresset för att genomföra det som en koncession hos leverantörerna är svalt 

kan man istället välja att upphandla det i form av en funktionsentreprenad.
144

 Jag anser 

inte bara att konkurrenspräglad dialog är det mest lämpade förfarandet bland de angivna 

i lagen för upphandlingen av en koncession. Jag har dessutom svårt att se att ett eget 

konstruerat förfarande varken är nödvändigt eller lämpligt och jag anser därför att 

konkurrenspräglad dialog bör användas vid upphandlingen av koncessioner. Om en 

ökad användning av koncessioner är påkallad bör därför en ökning ske även i 

användandet av konkurrenspräglad dialog eftersom det är det mest lämpade förfarandet 

för koncessioner. Konkurrenspräglad dialog används för nuvarande väldigt sällan, under 

2015 användes det enbart 19 gånger.
145

 

 

4.1.2 Skillnader jämfört med tidigare förfarandereglering 

Den största skillnaden för koncessioner överlag är givetvis att samtliga nu omfattas av 

lagbestämmelser. Det har därmed införts mångt mycket fler regler att följa vid 

upphandlingen av koncessioner för såväl beställare som leverantörer. Gällande 
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beställares möjlighet att välja upphandlingsförfarande innebär dock inte den nya lagen 

några egentliga nyheter. För byggkoncessioner inom den klassiska sektorn är reglerna 

de samma, det var även tidigare fritt för beställaren att själv utforma egna förfaranden, 

så länge principerna i 1 kap. 9 § ÄLOU efterlevdes. 

     Inte heller för övriga koncessioner innebär LUK någon större förändring gällande 

valet av upphandlingsförfarande trots att dessa koncessioner varit oreglerade tidigare. 

Eftersom inga förfaranderegler fanns tidigare var beställare även då fria att själva 

organisera upphandlingsförfarandet.
146

 Vad beställare dock behövde iaktta vid 

utformandet av förfaranden när koncessioner bara omfattades av EU:s primärrätt var de 

allmänna EU-rättsliga principerna vilket fastslogs i målet Teleaustria.
147

 Därav är den 

nya regleringen i LUK snarare att se som ett förtydligande av vad som redan var 

gällande rätt innan lagen trädde ikraft. Den nyhet som går att se i den nya lagen är att 

beställare vid valet av förfarande också måste följa reglerna i 6 kap. 2 - 4§§ samt se till 

att valet sker i enlighet med övriga LUK. Av aktualitet för förfarandet är här främst 

annonseringsreglerna. Dessa nyheter är snarast av administrativ karaktär och påverkar 

inte utformandet av förfarandet i sig. De flesta andra reglerna i LUK såsom t.ex. de om 

utvärdering, kvalificering m.m. är inte heller hänförliga till valet och utformandet av 

förfarandet i sig. De kommer således inte heller innebära någon skillnad för friheten att 

själv organisera förfarandet för beställaren. 

 

4.2 Rättsmedel 

 

På upphandlingsrättens område regleras rättsmedlen utanför de olika upphandlings-

direktiven. Istället finns det två separata rättsmedelsdirektiv som enkom reglerar 

rättsmedlen inom den klassiska sektorn och försörjningssektorn. De två direktiven syftar 

till att säkerställa att upphandlingsreglerna efterlevs. Deras främsta syfte är att 

tillhandahålla rättsmedel som finns tillgängliga på ett stadium när överträdelsen 

fortfarande kan rättas till.
148

 Inom ramen för det lagstiftningsarbete som legat till grund 

för de nya upphandlingsdirektiven har rättsmedelsdirektiven inte varit föremål för någon 

ändring. Vad som däremot skedde, som var en stor förändring, var att 

rättsmedelsdirektiven även gjordes tillämpliga på LUK-direktivet. Detta skedde för att 
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säkerställa ett rättsligt skydd för leverantörer vid koncessioner samt en effektiv tillsyn 

av att LUK-direktivet.
149

 Ändringen i rättsmedelsdirektiven skedde genom en 

följdändring i LUK-direktivets artikel 46 och 47 där det framkom att direktiven skulle 

ändras så att de också blev tillämpliga på koncessioner.   

     I och med denna korsreferens omfattas nu samtliga koncessioner av de rättsmedel 

som tidigare enbart fanns tillgängliga för byggkoncessioner inom den klassiska sektorn. 

Reglerna som återfinns i 16 – 18 kap. LUK är identiska med de regler om rättsmedel 

som sedan tidigare varit tillämpliga inom LOU och LUF. Bland de viktigaste reglerna i 

rättsmedelskapitlen värda att omnämnas återfinns regeln om överprövning av 

koncessioner i 16 kap. 4 § LUK. Den stadgar att en leverantör som anser sig ha lidit 

eller kunna komma att lida skada ska få ansöka om överprövning av en upphandling och 

giltigheten av ett ingånget avtal. Enligt 16 kap. 6 § är rättsföljden av en framgångsrik 

överprövningstalan att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först efter 

att rättelse vidtagits. Tidsfristen för en överprövningstalan är enligt 16 kap. 11 § under 

avtalsspärren vilket som huvudregel är tio dagar. Motsvarande siffra för en 

ogiltighetstalan är sex månader från det att avtalet slöts enligt 16 kap. 17 §. 

    

4.2.1 Skillnader jämfört med tidigare rättsmedelsreglering 

Tillgängliggörandet av ett brett utbud av rättsmedel vid upphandlingen av samtliga 

koncessioner innebär givetvis en stor skillnad mot det tidigare rättsläget. För 

byggkoncessioner inom den klassiska sektorn är det i sak ingen skillnad alls eftersom de 

rättsmedel som nu införts i LUK är de samma som tidigare återfanns i ÄLOU. För 

övriga koncessioner som tidigare inte omfattades av någon lagreglering blir dock 

skillnaden stor. Detta då en leverantör som enligt tidigare gällande svensk rätt känt sig 

förfördelad efter en upphandling av dessa koncessioner varit hänvisad till en 

skadeståndstalan. Att det nu öppnas upp flertalet möjligheter för en leverantör att 

överpröva upphandlingar av koncessioner är enligt mig ett välkommet tillskott till 

upphandlingslagstiftningen. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv bör det vara en självklarhet 

att offentliga upphandlingar kan överprövas med samma medel oavsett vilken etikett 

som sätts på dem. Enligt diskussionen gällande lagens innebörd för användningen av 

koncessioner nedan är det dock inte säkert att alla är lika entusiastiska över nyheten. 
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4.3 Mellantiden innan implementering skedde 

 

Med anledning av att genomförandeperioden för implementeringen av LUK-direktivet 

gick ut den 18 april 2016 inställer sig vissa frågetecken rörande vad som gällde för 

koncessioner från det datumet fram till dess att implementering skedde den 1 januari 

2017. Under den mellantiden befann vi oss i ett rättsligt vakuum som fortfarande är av 

relevans att diskutera. Den försening Sverige gjorde sig skyldig till angående 

införlivandet av LUK-direktivet kan även leda till att Sverige får böter av EU-

kommissionen för fördragsbrott enligt ett s.k. överträdelseförfarande.
150

 Sverige har 

redan erhållit en formell underrättelse från kommissionen där kritik framfördes över den 

försenade implementeringen.
151

 Det är det första steget i förfarandet som beroende på 

svar kan åtföljas av ett motiverat yttrande med en uppmaning att rätta sig efter EU-

rätten och om detta inte sker kan ärendet överlämnas till EU-domstolen. 

     Ett större problem var dock det rättsliga vakuum som förelåg under denna mellantid. 

Den största skillnaden i sak i och med införandet av LUK-direktivet är möjligheten till 

rättsmedel för de många koncessioner som tidigare saknat detta. Frågan av intresse för 

leverantörer idag är därför huruvida dessa regler är tillämpliga eller ej för koncessioner 

som upphandlades under mellanperioden innan LUK-direktivet införlivades i svensk 

rätt. Möjligheten att tillämpa en icke införlivad direktivsbestämmelse i nationell rätt 

bygger på principen om direkt effekt. Direkt effekt för direktivbestämmelser som 

medför rättigheter för enskilda i förhållande till medlemsstaterna infördes första gången 

i målet Van Gend en Loos.
152

 För att en bestämmelse ska ges direkt effekt krävs att den 

består av en individuell rättighet som framstår som ovillkorlig, klar och tydlig.  

     Att möjligheten till att ge direkt effekt åt direktivsbestämmelser finns är viktigt då 

ingen medlemsstat ska kunna dra fördel av sin egen försummelse.
153

 Enskilda 

medborgare måste kunna förlita sig på att de regler som antas på unionsnivå också 

genomförs nationellt.
154

 Å andra sidan ska enskilda också kunna förlita sig om att 

ingångna civilrättsliga avtal ska bestå enligt principen om pacta sunt servanda om ingen 

laglig grund för dess ogiltighet anges. I kollisionen mellan dessa två principer uppstår 

frågetecken om huruvida användandet av vissa rättsmedel bör kunna ges direkt effekt. 
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     Upphandlingsmyndigheten har publicerat en vägledande promemoria på området där 

man anser att samtliga rättsmedel ska tillämpas för koncessioner under mellantiden då 

flera av dem har direkt effekt.
155

 Till stöd för uttalandet används Koppensteiner från 

EU-domstolen där rätten fann att överprövning av avbrytandebeslut kan tillmätas direkt 

effekt.
156

 Det finns dock anledning att ifrågasätta om inte Upphandlingsmyndigheten 

dragit förhastade slutsatser då målet inte berörde ogiltighetssanktionen. Det råder inget 

tvivel om att rättsmedlen är individuella rättigheter som framstår som klara och tydliga. 

Så långt är alltså kriterierna för att reglerna ska kunna tillmätas direkt effekt uppnådda. 

     Gällande rättsmedlet överprövning av ett avtals giltighet enligt 16 kap. LUK bör man 

dock ta i beaktande den negativa verkan ogiltighetssanktionen har för parten som ingått 

det aktuella avtalet. Eftersom tidsfristen för en ogiltighetstalan enligt 16 kap. 17 § LUK 

är sex månader är det än idag, trots att lagen nu implementerats, av relevans att 

diskutera huruvida ogiltighetssanktionen bör ges direkt effekt för upphandlingar 

påbörjade under mellantiden. En direktivsbestämmelse kan inte ges horisontell direkt 

effekt. Vad som däremot är möjligt är att tillämpningen av en regel med direkt effekt 

kan ge negativa åverkningar för tredje man.  EU-domstolen har inte ansett att denna typ 

av negativa åverkningar generellt utesluter tillämpningen av direkt effekt.
157

 Det har 

dock inte blivit prövat gällande ogiltighetssanktionen. I målet Norma hade EU-

domstolen frågan på sitt bord men den lämnades därhän då målet kunde avgörs på 

enklare grund eftersom implementeringstiden ännu inte löpt ut.
158

 

     Ett exempel kan illustrera hur ogiltigheten kan leda till negativa verkningar för tredje 

man. Om leverantör A överprövar ett till leverantör B tilldelat kontrakt genom en 

ogiltighetstalan grundad på ett direktiv som medlemsstaten inte införlivat i tid kan 

följden bli att kontraktet ogiltigförklaras. Om detta sker blir konsekvensen för 

leverantör B att dess ingångna avtal ogiltigförklaras utan stöd i lag. Det är inte en 

önskvärd ordning ur ett legalitetsperspektiv. 

     Frågan om ogiltighetssanktionen bör kunna ges direkt effekt har i Sverige bara 

prövats i förvaltningsrätt, där det ansågs att den bör kunna ges direkt effekt.
159

 

Prövningen skedde dock obiter dictum då det inte var aktuellt att ta ställning till frågan 

eftersom LUK-direktivet ändå inte var tillämpligt vid tiden när upphandlingen 
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påbörjades. Tidpunkten för upphandlingens påbörjande förlades till när val av 

upphandlingsförfarande gjordes. Att tidpunkten för inledandet av en upphandling bör 

vara tiden för val av förfarande framkommer i EU-domstolens dom i målet 

Kommissionen mot Frankrike.
160 

     Kammarrätten tog senare i samma mål inte alls ställning till frågan om direkt effekt 

utan målet avgjordes på grunden att LUK-direktivet ännu inte var tillämpligt vid 

tidpunkten för upphandlingens påbörjande varför det var uteslutet att tillåta 

överprövning av tjänstekoncessionen.
161

 Att Kammarrätten hänger upp mycket av sitt 

resonemang kring datumet för inledandet av upphandlingen snarare än om 

bestämmelsen kan ges direkt effekt kan tolkas som att det blivit en annan utgång om 

den tidpunkten legat efter då direktivet skulle varit implementerat. Jag tolkar det istället 

som att Kammarrätten väljer att avgöra målet på enklaste grund. Eftersom frågan om 

direkt effekt med denna bedömning inte behövde besvaras besparade sig Kammarrätten 

helt enkelt en svår bedömning, precis som EU-domstolen gjorde i målet Norma. 

     Vad som gör ogiltighetssanktionen speciell är således att den är mycket ingripande 

och har långtgående ekonomiska konsekvenser. Inte bara för leverantören men även för 

den upphandlande myndigheten. Dessa konsekvenser har lett till att man även inom den 

svenska upphandlingsrätten ansett att påföljden är opraktisk och därför bör användas 

med viss försiktighet.
162

 Det är därför ovanligt att domstolar dömer ogiltighet av ett 

civilrättsligt avtal, ens med stöd i lag. EU-domstolen har i målet MedEval framfört att 

ogiltighetssanktionen ställer särskilda krav på rättssäkerhet på grund av sin karaktär.
163

 

     Legalitetsprincipen, att rätt ska bygga på lag, är en vital del av en rättsstat. Direkt 

effekt är ett avsteg från denna princip och det bör beaktas vid användandet av institutet. 

Med anledning av de rättsäkerhetsargument som presenterats anser jag därför att 

ogiltighetssanktionen ej bör ges direkt effekt i väntan på att LUK implementeras. Mina 

slutsatser gällande frågan om direkt effekt för ogiltighetssanktionen vinner även visst 

stöd i debatten bl.a. hos advokat Erik Olsson.
164

 Han tycker dock att frågan om den när 

den når en svensk domstols bord borde avgöras genom begärandet av ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Det skulle givetvis bringa klarhet i frågan men 
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då vi har ikraftträdandet av en ny lag på ingång vore det såväl opraktiskt som otroligt att 

det ens skulle hinnas med innan den nya lagen kommer. 

     Övriga rättsföljder i direktiven såsom t.ex. rättelse och skadestånd bör dock kunna 

tillämpas redan under mellanperioden med stöd av direkt effekt. Samma inskränkande 

problematik kring negativ verkan för tredje man infinner sig nämligen inte vid dessa. 

Det finns också anledning till att domstolarna kan behöva pröva frågan om 

tilldelningens giltighet trots att rättsföljden inte ska dömas ut. Bedömningen kan 

nämligen läggas till grund inför ett eventuellt framställande av ett skadeståndsanspråk. 

Genom att tillåta en skadeståndstalan grundad på giltighetsbedömningen säkerställs den 

enskildes intresse av att få sin talan prövad trots att ogiltighet inte återfinns som 

rättsmedel. På det sättet upprätthålls även den klagande enskildes intresse utan att 

negativa verkningar åläggs tredje man. 

 

 

5 Användningen av koncessioner i och med LUK  

5.1 Möjliggör LUK en ökad användning av koncessioner?  

 

Vad som hittills besvarats i uppsatsen är främst vad en koncession är, hur den är 

utformad juridiskt och vilka nyheter för koncessioner införandet av LUK inneburit. Att 

stanna där skulle enligt min mening vara ett för tidigt avslut som skulle lämna många 

intressanta frågor obesvarade och användandet av koncessioner ej kontextualiserat. 

Därför kommer detta kapitel ägnas åt vilken inverkan införandet av LUK kan komma 

att ha på användandet av koncessioner som upphandlingsform. Den första intressanta 

frågan att besvara är huruvida den reglering som skett möjliggör en ökad användning.  

Som konstaterat har reglering skett av ett område som hittills i huvudsak varit oreglerat 

där flexibiliteten för beställaren varit en nyckelfaktor för ett framgångsrikt användande. 

     Med anledning av detta ställer jag mig skeptisk till lagstiftarens konsekvens-

beskrivning att införandet av LUK bör underlätta användandet av koncessioner vilket 

skulle möjliggöra en ökad användning.
165

Att fler regler införts bör snarare ses som ett 

hot mot flexibiliteten och att fråga sig om den nya lagen möjliggör en ökad användning 

av koncessioner när detta redan tidigare var möjligt är därför något av en tankevurpa. 
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Frågan som bör ställas är snarare huruvida den nya lagen bibehåller denna ordning eller 

om flexibiliteten offrats på förutsägbarhetens altare.  

     Den för flexibiliteten viktigaste delen är en beställares frihet vid valet av 

upphandlingsförfarande då en beställares frihet att utforma upphandlingen möjliggör för 

en större frihet för leverantören. Detta skapar bättre förutsättningar för innovativa och 

kreativa lösningar på de frågor och problem som kan uppstå i ett projekt som i sin tur 

kan minska kostnaderna gentemot en traditionell upphandling.
166

 Förvisso har en stor 

regelmassa införts i och med införandet av LUK men i de väsentligaste delarna är det 

till stor del en kodifiering av redan gällande praxis som skett. Gällande valet av 

förfarande är en beställare fortsatt fri att organisera förfarandet efter lämpligt tycke, 

självfallet bunden av samma EU-rättsliga principer som tidigare. Detta gör att 

förfarandet konkurrenspräglad dialog fortsatt kan, och bör, användas.  

     Därför blir svaret i denna del att införandet av lagen, genom att inte förstöra den 

möjlighet som redan fanns med tidigare gällande rätt, möjliggör för en ökad användning 

av koncessioner som upphandlingsform. Att regler införts som skapar viss tydlighet 

utan att detaljreglera området anser jag därför vara väl avvägt. Jag ser hellre att området 

är mindre reglerat med de eventuella osäkerheter som kan följa därav än överreglerat 

och risk för att utvecklingen hämmas därför. Tanken delas av Burnett som anser att 

inget syfte, varken förutsägbarhetsmässigt för lagstiftningen eller ekonomiskt talar för 

att införa mer detaljerade regler för någon form av OPS.
167

 Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv är regleringen också välkommen då det underlättar tillsynen av 

att ett rättvist tilldelande av även koncessioner, precis som vid andra upphandlingar. 

Intentionen med införandet av LUK-direktivet, att införa en lämplig, balanserad och 

flexibel rättslig ram får således anses uppnått.
168

 Denna slutsats är positiv, men att LUK 

möjliggör en ökad användning av koncessioner är dock ingen garant för att så kommer 

ske, utan snarast en förutsättning. 

 

5.2 Kommer en ökad användning ske genom införandet av LUK?   

 

I propositionen till den nya lagen antas de nya reglerna leda till ett ökat förtroende för 

koncessioner hos leverantörer. Dessutom antas möjligheten att överpröva koncessioner 
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leda till en känsla av trygghet. Även från beställares sida tror man att förtroendet för 

upphandlingsformen kommer öka då regelverket förtydligas men samtidigt behåller sin 

flexibilitet. Detta tror man kan leda till en större vilja från såväl leverantörer som 

upphandlare att använda formen vilket kommer leda till en viss ökning i användandet.
169

 

Jag delar dock inte utredningens slutsats att förtroendet för upphandlingsformen skulle 

öka så till den grad att en ökad användning är att vänta bara för att rättsläget nu 

förtydligats i lag. Att det införts många nya regler gällande bl.a. kvalificering, 

uteslutning och utvärdering tror jag förvisso kan leda till en viss ökad trygghet bland 

leverantörer då det tydliggör rättsläget. Men att detta något ökade förtroende skulle 

påverka viljan att delta i upphandling av koncessioner är osannolikt. Affärsmässiga skäl 

bör fortsatt vara styrande för en leverantör i beslutet att lämna anbud eller inte inom en 

upphandling. Denna uppfattning delas av Håkan Johnston, bolagsjurist på NCC 

Infrastructure, som menar att tillgången till rättsmedel eller på annat sätt ordnad 

lagstiftning på ett område inte har en avgörande påverkan på leverantörsviljan att delta 

utan han menar att ”det kommer alltid vara affären som styr”.
170

     

     Tvärtemot vad utredningen förutspådde tror jag snarare att införandet av rättsmedlen 

kan vara den faktor som gör att LUK kan leda till en minskad användning av 

koncessioner. Detta beror på att jag tror att koncessionsformen ibland troligen använts 

just på grund av avsaknaden av rättsmedel. Att lagstiftaren inte förutsett denna 

möjlighet får snarast anses grundad på en naiv tilltro till rättsmedels effekt på 

upphandlingsaktörers handlande. Detta återspeglas av att man i propositionen inte ser 

”någon anledning att anta” att LUK skulle kunna medföra att koncessioner avstås 

ifrån.
171

 Med anledningen av storleken på den här typen av projekt vill varken beställare 

eller leverantörer utsättas för den riskexponering en överprövning utgör. Införandet av 

rättsmedlen innebär en tröghet i systemet som jag alltså tror kommer leda till en viss 

minskad användning av koncessioner. Min tes i denna del stöds av den intervju jag 

hållit med en upphandlare på en central statlig myndighet som också bedömer att det nu 

istället kan uppstå en ovilja bland beställare att använda upphandlingar av koncessioner, 

just för att rättsmedel införts.
172  

     I absoluta tal är det dock troligen inte en stor minskning vi har att vänta oss på grund 

av de nya reglerna mer än att de knappa 100 koncessioner som upphandlas årligen 
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fortsatt kommer utgöra en försvinnande liten del av det totala antalet upphandlingar som 

de senaste åren har legat runt 18 000.
173

 Oavsett om teorin gällande en viss minskning 

av koncessioner vid transportinfrastrukturprojekt stämmer eller ej är det som kommer 

visas nedan andra faktorer än införandet av en lag som i större utsträckning kommer 

påverka koncessioners framtida användning. 

     Att en något minskad användning kan vara att vänta till följd av en ovilja att använda 

upphandlingsformen till följd av att rättsmedel nu införs är enligt mig en bra sak. Även 

om det kan finnas argument som talar för att en framtida ökad användning av 

koncessioner är önskvärd ur effektiviseringssynpunkt bör en sådan diskussion hållas på 

andra grunder än huruvida tillgång till rättsmedel finns eller ej. Att rättsmedlen införs är 

ett sundhetstecken för att garantera en rättvis och rättssäker konkurrensutsatt marknad 

även för koncessioner.  

 

5.3 Kommer fler koncessioner överprövas?  

 

Diskussionen om huruvida införandet av den nya lagen kommer innebära en ökad 

användning av koncessioner handlade till mycket om rättsmedlen. Därför är en naturlig 

följdfråga om vi kan förvänta oss en ökning av antalet koncessioner som når domstol i 

och med införandet av rättsmedlen i LUK.  

     Det finns ingen statistik på hur många av koncessionerna som tidigare kunde 

överprövas som faktiskt blev överprövade. Ett antagande är dock att andelen 

överprövningar legat i linje med andelen överprövningar bland alla upphandlingar vilket 

de senaste åren har legat stabilt kring knappa 8 %.
174

 Eftersom bara ett fåtal av de 

koncessioner som upphandlades kunde överprövas gör det att antalet överprövningar av 

koncessioner i domstol varit ytterst få. Domstolarna är dock inte helt främmande för 

mål gällande tjänstekoncessioner då det tidigare förekommit mål som handlat om 

huruvida en tjänstekoncession förelegat eller inte för att avgöra om rätten till rättsmedel 

förelegat för övriga leverantörer. 

     I och med att samtliga koncessioner nu kommer kunna överprövas kommer detta 

leda till en ökning av antalet överprövningar av koncessioner. Detta trots att som nyss 

konstateras den totala användningen troligtvis kommer minska något. Ökningen beror 

inte bara på att fler koncessioner nu kan överprövas utan också på att andelen 
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överprövningar troligen kommer öka. Detta beror på att det inte är lika tydligt tack vare 

flexibiliteten i LUK vad som är tillåtet och inte utan mycket bygger på EU-rättsliga 

principer vilket kan leda till en minskad förståelse för reglerna. Resonemanget om att 

överprövningsandelen lär öka styrks ytterligare av att konkurrenspräglad dialogenligt 

tidigare resonemang bör vara det vanligaste förfarandet. Konkurrenspräglad dialog har 

nämligen en högre överprövningsandel än övriga upphandlingar som de senaste åren 

legat en bit över 10 %.
175

 Dessutom kommer överprövningsandelen troligen öka 

ytterligare initialt eftersom det saknas mycket vägledande praxis på området. Men trots 

en överprövningsandel på säg 20 % kommer det fortfarande bara handla om runt 20 

överprövade koncessioner om året. Det rör sig alltså inom domstolsvärlden om ett 

fortsatt ytterst litet antal mål som kommer röra koncessioner. 

 

5.3.1 Eventuella problem i domstol till följd av de ökade målen 

I propositionen till LUK lagen ansågs denna ökning av antalet mål inte medföra någon 

kostnadsökning som inte ryms inom budgetramarna för domstolarna. Mot detta invände 

dock Domstolsverket som remissinstans och menade att även om det rör sig om ett fåtal 

mål så är dessa mer betungande vilket kommer de leda till en ökad belastning på 

domstolarna som kräver ytterligare anslag.
176

 Jag är benägen att hålla med. Dels utgör 

koncessioner många gånger oerhört stora projekt som innebära stora värden över lång 

tid vilket kommer påverka processmaterialet. Dessutom är en överprövning av en 

koncession inte alltid lika enkel som en vanlig överprövning. För att fastslå om en 

beställare följt lagens förfaranderegler måste man se till de allmänna EU-rättsliga 

principerna och intentionerna med direktivet eftersom lagen inte gör mer än att hänvisa 

till principerna. En materiell prövning av intentionerna i ett direktiv är många gånger 

svår.
177

 Detsamma gäller prövningen av principerna, att svårigheter uppstår när det är 

principer som bygger upp ett regelverk har särskilt uppmärksammats av EU-

kommissionen.
178

  

     Förhoppningsvis kommer beställare välja att använda konkurrenspräglad dialog och 

då blir det enklare för domstolarna eftersom det är i enlighet med de allmänna EU-

rättsliga principerna.
179

 Om beställaren dock väljer att utforma ett eget förfarande kan 
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detta leda komplicerade processer som medför att den ökade kostnadsbördan för 

domstolarna blir högre än vad de presenterade siffrorna skvallrar om. 

     Ett annat bekymmer som kan uppstå i domstol är kopplat till att konkurrenspräglad 

dialog, förhoppningsvis, kommer vara det förfarande som används mest vid 

upphandlingen av koncessioner. Med en konkurrenspräglad dialog följer nämligen 

frågor gällande sekretess kring innovationsskydd mellan anbudsgivare. Det är förbjudet 

för beställaren att röja information om ett annat företags information i dialogen till en 

annan deltagare. Men om en beställare av någon anledning föredrar en anbudsgivare 

kan det vara möjligt att få företaget i fråga att ta upp en idé som i själva verket 

framkommit från någon av de andra anbudsgivarna gällande projektets utformning. Det 

kan då bli svårt att bevisa för det ”bestulna” företaget att kontraktsvinnaren inte kommit 

på idén själv utan letts in på tankarna av skickligt formulerade frågor av beställaren.
180

 

Denna typ av illegala verksamhet där beställaren fritt väljer godbitarna ur de olika 

förslagen, så kallad ”cherry picking”,
181

 kan således också innebära ett bekymmer för 

processerna vid våra domstolar. En lösning på detta är möjligen bandade upptagningar 

av dialogerna men det väcker andra spörsmål utanför denna framställning. 

 

  

6 Användningen av koncessioner i framtiden 

 

Konstaterandet i föregående kapitel att användningen av koncessioner till följd av 

införandet av LUK troligtvis kommer minska något baserades enbart på vilken påverkan 

lagen isolerat beräknas få. För att få en bild av hur användningen av koncessioner kan 

komma att gestalta sig i framtiden är dock detta en för snäv avgränsning. Min 

bedömning är att LUK troligtvis kommer leda till en något minskad användning av 

koncessioner, trots att LUK möjliggör en ökad användning. För att en sådan ökning ska, 

om lämpligt, kunna ske är det mångt fler faktorer som inverkar i. Intressanta faktorer för 

att utröna detta är framförallt den politiska vilja för användandet och huruvida 

upphandlingsformen är gynnsam ur ett effektivitetsperspektiv. 

     Detta kapitel ägnas åt att besvara uppsatsen sista frågeställning, hur ett framtida 

användande av koncessioner kan och bör komma att se ut med hänsyn till de för- och 
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nackdelar som går att koppla till användandet. Som utgångspunkt diskuteras huruvida 

fler infrastrukturinvesteringar behövs i Sverige för att förstå huruvida ett behov 

föreligger av att effektivisera upphandlingar för att möta detta behov. 

     

6.1 En transportinfrastruktursektor i behov av investeringar 

 

Det allmänna har självfallet flertalet olika behov och vad som ska prioriteras 

investeringsmässigt och i vilken ordning är en politisk fråga. Ett område i Sverige där 

röster har höjts för att det finns ett direkt nödvändigt överhängande behov av satsningar 

är inom transportinfrastruktursektorn. Detta anses vara direkt nödvändigt för många 

näringars överlevnad och fortsatta intjäningsförmåga vilket påverkar statens 

skatteintäkter och därmed i förlängningen även vår välfärd. Enligt bl.a. 

Skogsindustrierna är en välfungerande transportinfrastruktur helt avgörande för många 

svenska företags konkurrenskraft med anledning av det geografiska läget på t.ex. malm 

och pappersbruk. Enlig dem lever dagens väg- och järnvägsnät inte upp till de nivåer 

som krävs och de efterlyser därför stora satsningar.
182

 Att näringen lobbar för en fråga 

på det här sättet är förståeligt då satsningar givetvis skulle gynna deras företag.  

     Det som dock talar för att det rör sig om ett verkligt behov av satsningar är att frågan 

inte bara drivs av privata bolag. Även det statligt ägda bolaget SJ:s VD Christer Fritzon 

har uppmärksammat behovet genom att uttrycka att statens budget inte är tillräcklig för 

att täcka de nödvändiga nyinvesteringarna inom järnvägen. Som exempel på ett 

problemområde nämner han flaskhalsar i södra Skåne som kan komma att hindra 

svenska företags konkurrenskraft i hela landet.
183

 Även från politiskt håll har detta 

behov bekräftats av bl.a. infrastrukturminister Anna Johansson (s) som uttryckt behovet 

av förbättringar som enormt.
184

 I takt med ökad urbanisering ställs kraven på en 

utbyggd infrastruktur inte bara från företagshåll utan även från privatpersoner.
185

 

Satsningarna är således även en förutsättning för en levande landsbygd. 

     För att möta dessa behov krävs således effektiviseringar av den svenska 

upphandlingsmodellen gällande den här typen av projekt. I kommande avsnitt ska 

diskuteras om det kan uppnås med hjälp av OPS-projekt såsom koncessioner. Om så är 

fallet säger sig näringslivet vara redo att bidra till den utvecklingen, och då även som 
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finansiärer. Ett flertal företag i branschen har t.ex. gått samman i organisationen Arena 

för infrastruktur för att visa att viljan, resurserna och kompetensen finns för att hjälpa 

staten förverkliga angelägna projekt. För att konkretisera använder de sig bl.a. av en 

utbyggnad av malmbanan till dubbelspår som ett lämpligt projekt för staten att 

samverka med privata aktörer inom.
186

 Att näringslivet säger sig vara redo för en utökad 

satsning på koncessioner är dock förståeligt av två anledningar. Om en ökad användning 

av koncessioner kan innebära effektiviseringar och kostandsbesparingar så kan detta 

leda till att fler infrastrukturprojekt genomförs, det generar således fler uppdrag till 

leverantörerna. Dessutom har leverantör vid genomförandet av koncessioner en större 

möjlighet att påverka sin egen avkastning vid utförandet, förvisso till en högre risk. För 

att en ökad användning av koncessioner ska ske krävs det dock att användandet kan 

generera fördelar även för staten som beställare.  

 

6.2 Argument för och emot användandet av koncessioner 

 

För att kunna diskutera huruvida koncessioner är ett lämpligt alternativ för att möta 

efterfrågan på investeringar inom transportinfrastruktursektorn måste först en 

diskussion föras om vad användandet kan komma att innebära i praktiken. Det är dock 

ofta svårt att med säkerhet dra slutsatser kring vad användandet av koncessioner leder 

till. En av anledningarna till detta är att ersättningen till leverantörer vid OPS-projekt 

antingen består av brukarersättningar eller av en på förhand bestämd ersättning. Därför 

är det svårt att utvärdera huruvida projektet varit kostnadsmässigt framgångsrikt då 

kostnadsuppgifter inte alltid offentliggörs. Dessutom finns det en brist på utvärderingar 

eftersom sådana måste ske utifrån ett livscykelperspektiv över hela projektet. Med 

anledning av de långa avtalstider koncessioner innebär har väldigt få projekt avslutats 

och därmed kunnat utvärderas.
187

 En del observationer har ändock kunnat göras. 

 
6.2.1 Argument för en ökad användning 

Eftersom utförarens betalning i en koncession kan utgå först när ett färdigställande skett 

finns alla incitament att bli klar så fort som möjligt. Dessutom finns det ofta inga 

budgetrestriktioner att ta hänsyn till hos leverantören. Detta är en av de viktigaste 

fördelarna med koncessioner då det gör att byggtiderna ofta är kortare än vid 
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traditionella upphandlingar. När nya infrastruktursystem kan tas i bruk snabbare uppstår 

även nyttan för samhället tidigare eftersom trånga sektorer eller olycksdrabbade vägar 

snabbare kan avlastas.
188

 

     En annan viktig fördel med användandet av koncessioner är att kvalitén på projekten 

ofta ökar. Eftersom leverantören i en koncession även ansvarar för drift och underhåll 

under av det som uppförs har den ett egenintresse av att bygga ordentligt från början för 

att eliminera risken för dyra oförutsedda reparationer under kontraktslängden. Dessutom 

bör ingen leverantör vara villig att riskera skada på sitt eget varumärke genom att hamna 

i dålig dager p.g.a. ett undermåligt projekt då detta skulle försvåra möjligheterna för 

leverantören att ådra sig nya uppdrag inom branschen. Även detta bör således fungera 

som ett incitament för att kvalitén inom en koncession säkerställs. Att kvalitén på 

projekten inom en koncession säkerställs av dessa anledningar är givetvis bra för det 

allmänna då det blir såväl användarvänligare och trafiksäkrare för trafikanterna.
189

  

     De utvärderingar som har gjorts av koncessioner har även visat att koncessioner 

leder till färre kostnadsöverdrag. En av anledningarna till detta är att utföraren kommer 

ordna en stor del av sin finansiering genom finansiella aktörer. För att begränsa sitt 

risktagande kommer dessa granska projekten vilket minskar risken för 

kostnadsöverskridanden.
190

 Dessutom kan kostnadseffektiviseringar uppstå genom att 

leverantörer inom ramen för koncessionsprojekt kan komma in i ett tidigt skede och 

själva utforma projektet. Det möjliggör innovationsteknikerviseringar som annars 

kunnat förbises om allt utformats av beställaren. 

     Erfarenheter visar att transaktionskostnaderna är uppemot tre gånger så stora vid 

upphandlingen av en koncession jämfört med traditionella upphandlingar. 

Upphandlingen av en koncession täcker dock hela livscykeln av projektet medan en 

upphandling av en traditionell utförandeentreprenad kan kräva runt sex upphandlingar 

inom ramen för ett projekt. De höga transaktionskostnaderna beror troligtvis även på 

beställares ovana att arbeta med koncessioner.
191

 Med en ökad användning av 

koncessioner kan transaktionskostnaderna således snarare förväntas minska. 

     Ytterligare en fördel med användandet av koncessioner är de flexibla 

förfarandereglerna som möjliggör användandet av konkurrenspräglad dialog utan en 

föregående prövning motsvarande den som krävs enligt 6 kap. 5 § LOU. Detta bör dock 
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inte anföras som ett argument för användandet av koncessioner då valet av 

upphandlingsform snarare bör ske när det lämpar sig samhällsekonomiskt. Att 

koncessioner omgärdas av flexibla förfaranderegler är snarare en nödvändig 

förutsättning för uppnåendet av dess fördelar.  

     Ett argument som ibland anförs för koncessioner är att det skulle innebära en lägre 

totalkostnad.
192

 I och med att leverantören står verksamhetsrisken finns givetvis 

incitament att säkerställa lägsta möjliga totalkostnad då det påverkar 

intjäningsförmågan. Det finns emellertid ännu inga belägg i undersökningar för en 

sådan slutsats.
193

 Argumentet får därför snarare ses som en förhoppning om vad 

koncessioner kan komma att leda till. Sammanfattningsvis är dock utgångspunkten, ur 

en nationalekonomisk synvinkel, att det finns förutsättningar för bättre kvalitet, 

kundnöjdhet och kostnadseffektivitet om en leverantör ansvarar för samtliga skeden 

inom ett projekt såsom i en koncession.
194  

 

6.2.1.1 Ett finansieringsargument som inte håller  

Ett av de vanligaste argumenten för koncessioner är att det frigör medel i statsbudgeten 

till annat till den del det upphandlade finansieras med brukaravgifter. Det möjliggör 

dessutom investeringar som för tillfället inte ryms inom statsbudgeten då projekten för 

staten kan vara ”gratis”. Detta är en skillnad och en fördel jämfört med 

avbetalningsmodellen inom OPS där betalning erläggs av staten. Ur ett strikt 

statsbudgetsperspektiv är argumentet givetvis korrekt men det bör ändå inte anläggas 

för en ökad användning av koncessioner. Anledningen till detta är att det som sker i en 

koncession är att kostnaderna vältras över från staten på de medborgare som använder 

föremålet, det blir med det inte gratis utan bara en skillnad gällande i vilket led 

medborgarnas pengar når leverantören. När det istället är staten som betalar görs även 

det med medborgarnas pengar, i form av skattemedel. Användandet av en koncession är 

därför ur denna synvinkel endast en fråga om allokering av medborgarnas medel och 

om vem som uppträder som betalare. Dessutom saknar eventuella fördelar med 

användandet av brukaravgifter koppling till diskussionen om koncessioners fördelar 

eftersom vägavgifter kan användas för att finansiera infrastrukturprojekt även om de 
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utförs i offentlig regi.
195

  Detta har de senaste åren skett i såväl Sundsvall som Motala. 

Därför är finansieringslösningen i sig inget argument för en ökad användning. 

     Trots detta har argumentet felaktigt använts av staten i debatten de gånger 

koncessioner valts som upphandlingsform. Intentionen med att genomföra 

Arlandabanan var att avlasta statsbudgeten.
196

 Det går att ifrågasätta om ens regeringen 

förstått att detta argument inte bör användas i debatten kring användandet av 

koncessioner. Uttalandet i ett kommittédirektiv att koncessioner kan vara lämpliga för 

att de inte försämrar statens budgetsaldo samt att kommittén ska undersöka 

koncessioners effekt på offentliga finanser vittnar om motsatsen.
197

 

 

6.2.2 Koncessioner passar inte vid alla typer av infrastrukturprojekt 

De fördelar som presenterats ovan infinner sig dock inte vid användandet av 

koncessioner inom alla projekt. Syftet med ett infrastrukturprojekt är att avlasta 

befintlig infrastruktur genom att trafikanter använder det som uppförs. Problem kan 

därför uppstå vid koncessioner om det finns avgiftsfria alternativ som trafikanterna 

väljer därför att de uppfattar att priset är för högt i relation till tidsbesparingen. 

Koncessionen har då oönskade snedvridningseffekter.
198

 Detta underutnyttjande kan 

leda till att användandet av trånga sektorer eller olycksdrabbade vägar inte undviks. 

Snedvridningseffekter uppstår redan om en trafikant av denna anledning undviker att 

nyttja den nya infrastrukturen. 

     En koncessions potentiella snedvridningseffekter måste dock ställas i relation till att 

även alternativet, skattefinansiering, ger upphov till snedvridningseffekter på 

samhällsekonomin. Uttagandet av skatter är en dödviktskostnad som hämmar 

konsumtion och enligt investeringskalkyler kostar därför varje skattekrona egentligen en 

krona och 30 öre. Snedvridningseffekten skatter ger upphov till är således 30 %. En 

koncession är därför lämplig upphandlingsform om snedvridningseffekten den ger 

upphov till är lägre än 30 %. Det gäller därför som beställare inför valet av 

upphandlingsform att utreda hur stor snedvridningseffekten kan tänkas bli. Generellt 

kan sägas att desto större omväg det avgiftsfria alternativet innebär såväl 

avståndsmässigt som tidsmässigt, desto mindre blir snedvridningseffekten av 

koncessionen eftersom trafikanter då är mer benägna att välja det underlättande 
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alternativet.
199

 Två projekt som kan illustrera detta resonemang är Öresundsbron och 

Svinesundsbron som båda lämpligt finansieras med brukaravgifter eftersom 

trafikanternas alternativa färdvägar är relativt dåliga. Med samma resonemang är 

således en koncession inte en lämplig upphandlingsform om en ny motorväg ska byggas 

parallellt med den tidigare vägen eftersom risken för snedvridningseffekter då är hög. I 

alla de fall där skattefinansiering lämpar sig bättre är avbetalningsmodellen inom OPS 

ett fullvärdigt alternativ eftersom de fördelar som uppnås vid koncessioner även uppstår 

inom avbetalningsmodellen. 

 
6.2.2.1 Exempel där en koncession skulle vara lämplig upphandlingsform 

Genom att kapsla in tågvagnar i rör med extremt lågt lufttryck går det att uppnå 

oerhörda hastigheter. Detta projekt, vid namn Hyperloop, som ännu bara är i idéstadiet, 

har för avsikt att kunna transportera folk mellan Stockholm och Helsingfors på 35 

minuter. Om staten skulle vilja genomföra denna infrastruktursatsning skulle den 

behöva upphandlas. Kostnadsmässigt skulle det röra sig om en oerhört stor investering, 

det finns dock privata viljor att finansiera ett sådant projekt.
200

 Därför skulle en OPS-

lösning såsom en koncession vara en lämplig upphandlingsform. Valet av 

upphandlingsförfarande borde gå givetvis vara konkurrenspräglad dialog för att 

tillvarata de innovationsfördelar kunskapen hos marknaden kan ge upphov till. Att 

upphandla projektet som en koncession skulle troligen även innebära mindre 

snedvridningseffekter än om projektet skattefinansierades eftersom det för trafikanterna 

i dagsläget inte finns några jämbördiga alternativ. Ett annat projekt presenterat av 

Skanska där koncessionsformen vore lämplig upphandlingsform är en fast väg- och 

järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
201

 Även i detta fall skulle 

snedvridningseffekterna bli låga då projektets genomförande skulle innebära en stor 

tidsbesparing för trafikanterna. 

 

6.2.3 Argument emot en ökad användning 

Det vanligaste argumentet mot användandet av koncessioner är att totalkostnaden bör 

bli högre eftersom privata finansiärer måste ordna kapital till en högre inlåningsränta 

jämfört med den förmånliga ränta staten har tillgång till.
202

 Detta argument är förvisso 
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korrekt allt annat lika, men motargumentet är att en sådan jämförelse är alltför förenklad 

eftersom fördelarna som kan uppnås gör att allt annat inom projektet inte är lika. Det 

kan även tänkas att totalkostnaden med en koncession riskerar att bli högre än vid statlig 

finansiering eftersom privata finansiärer kräver avkastning med riskjusterade 

avkastningsmått vilket staten inte gör. Att priserna vid en koncession inte blir för höga 

bör dock vara självreglerande eftersom en för hög avgift kommer göra att trafikanter 

inte använder det tillhandahållna.  

     Användandet av privata finansiärer inom infrastrukturprojekt är främmande för den 

svenska samhällsbyggnadsmodellen. Därför är det viktigt att ha en förståelse för att det 

kan finnas en viss resistens i samhället. Sverige har historiskt sett organiserat 

skattefinansiering på ett annat sätt än på kontinenten där koncessioner inte är en ovanlig 

lösning med fler än 1 000 OPS-projekt de senaste 15 åren inom EU.
203

 Detta är dock 

inget som bör ha bärighet som argument mot en ökad användning av koncessioner. 

Huruvida privata finansiärer bör tillåtas tjäna pengar på infrastrukturprojekt är en 

politisk ideologisk fråga. Diskussionen kring användningen av koncessioner bör strikt 

teleologiskt inte lämna utrymme för sådana inslag eftersom offentlig upphandling syftar 

efter att finna det mest lämpliga genomförandet av en investering av det allmänna. 

     Genom att privata finansiärer inom en koncession helt tar över ansvaret för projektet 

och även är de som har rätt att ta betalt av brukarna är en missuppfattning att 

koncessioner innebär en privatisering av infrastrukturen. Detta stämmer dock inte, 

privatisering handlar om att föra över äganderätten av offentliga tillgångar till privata 

aktörer. Detta sker inte inom en koncession.
204

 Koncessioner är snarare en 

samverkansmodell där leverantören ges en rätt att nyttja den offentligt ägda 

infrastrukturen. 

     Eftersom staten vid en koncession kvarstår som ägare till infrastrukturen har det 

framförts att en nackdel med koncessioner är att den slutliga ekonomiska risken för 

projekten alltjämt ligger på beställaren.  Ett OPS-projekt inom tunnelbanan i London 

har använts för att exemplifiera ett projekt där leverantören misslyckats. 

Kollaborationen som skulle driva tunnelbanan kollapsade och den upphandlade 

myndigheten fick köpa ut de privata aktörerna och därmed stå den ekonomiska notan 

för misslyckandet.
205

 Att den slutliga ekonomiska risken kvarstår på ett projekts ägare är 
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dock enligt mig inte konstigt. Kommas ihåg ska också att denna övergripande 

ekonomiska risk inte är något unikt för koncessioner utan att beställaren vid alla 

upphandlingar står denna risk. Det bör snarare vara så att denna risk är mindre vid 

koncessioner eftersom leverantören vid koncessioner och andra OPS-projekt har ett 

egenintresse i projektets framgång eftersom de står verksamhetsrisken. Till skillnad mot 

en traditionell upphandling kommer de bara få betalt om projektet röner framgång 

varför de har alla incitament för att projektet ska lyckas. För att använda argumentet att 

den slutliga risken kvarstår på det allmänna vid koncessioner bör man även se till 

alternativet av denna ordning, att privatisera infrastruktur och det vore ett betydligt 

större steg att ta politiskt. 

     Den långa längden på koncessionsavtal är en förutsättning för att 

avkastningsmöjlighet ska uppstå för leverantören och således en förutsättning för att 

leverantörer ska vara intresserade att delta i koncessioner. Avtal över en lång tid kan 

dock uppfattas som problematiska ur ett demokratiperspektiv.
206

 Genom att låsa upp 

projekts genomförande över en lång tid beskärs framtida beslutsfattare utrymme att ta 

egna beslut och därmed i förlängningen även medborgarnas eftersom de har givit 

makten att fatta beslut till de folkvalda. Infrastrukturprojekt måste dock många gånger 

ingås över längre perioder än en mandatperiod. Detta gäller oavsett om projektet 

genomförs som en koncession eller som en funktionsentreprenad med helhetsåtaganden. 

En framtida beställares handlingsutrymme beskärs på samma sätt vid sådana avtal vilket 

innebär att den för koncessioner signifikativa ersättningsformen i sig inte är orsaken till 

inlåsningseffekten. Detta demokratiunderskott bör dock tas i beaktande av beställare av 

koncessioner genom att de inte tilldelar längre kontrakt än vad som behövs för att uppnå 

fördelarna och intressera leverantörer. Det ställer dessutom högre krav på beställare att 

ta välgrundade beslut men det kan knappast ses som en nackdel. Under en lång avtalstid 

kan det dock uppstå händelser som var oförutsebara vid avtalets ingående men enligt 

14 kap. 8 § LUK finns det en möjlighet att omförhandla kontrakt och göra ändringar 

enligt ett antal undantagsregler. Ytterligare en anledning till att koncessionsavtal bör 

begränsas i möjligaste mån i tidshänseende är att långa kontrakt riskerar att avskärma 

marknaden så att konkurrensen begränsas.
207

 

     En farhåga med koncessioner och storleken på projekten som ofta uppnås är att det i 

praktiken bara är en leverantör som kan lämna anbud. Denna risk kan dock uppkomma 
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även vid traditionella funktionsentreprenader och har således inget med koncessioner att 

göra men den bör ändå uppmärksammas av beställare. Så länge beställaren utformar 

upphandlingen i enlighet med LUK och inte i syfte att bara en leverantör ska kunna 

lämna anbud säkerställs dock likabehandlingen av alla leverantörer även om bara en 

lämnar anbud.
208

 Även EU:s statsstödsregler i artiklarna 107 och 108 FEUF finns till för 

att stävja sådana upphandlingar med fel syfte. Brott mot likabehandlingsprincipen i 

detta avseende kan dock vara svårt att bevisa för förbisedda leverantörer.
209

 

     Att kostnaderna vid koncessioner vältras över på brukarna kan uppfattas som 

orättvist. Det kan konstateras att den direkta kostnaden för användaren blir högre 

jämfört med ett skattefinansierat alternativ eftersom färre som delar på kostnaden, 

detsamma gäller vid avgifter som betalas till staten. Huruvida det är rättvist eller inte 

som ideologisk fråga går att driva in absurdum, är det rättvist med skatter alls eller bör 

allt finansieras av dess brukare. Dessa frågor ligger dock utanför denna framställning 

som ska ta ställning till användandet utifrån ett samhällsperspektiv. Det kan också 

argumenteras för att koncessioner innebär en risk för att leverantörer tar ut överpriser av 

brukarna. Eftersom projekten konkurrensutsätts av redan befintlig infrastruktur är detta 

bekymmer dock självreglerande. Om trafikanter anser att priset är för högt satt kommer 

de inte använda infrastrukturen och leverantören tvingas sänka priserna för att uppnå 

intjäningsförmåga på projektet. Prisnivån bör därför snarare ses ett gyllene exempel på 

en väl fungerande konkurrensprissättning i en marknadsekonomi.
210

 

 

6.3 Analys av framtida användning av koncessioner 

 

Min bedömning är att det troliga är att vi de kommande åren inte kommer få se en ökad 

användning av koncessioner. Även om LUK är väl avvägd och argumenten för en 

ökning kan anses bra kräver en ökning aktion från politiskt håll för att påverka 

beställarnas inställning. En sådan aktion är dock inte trolig inom de kommande åren då 

det idag finns en viss resistans i samhället mot att använda privata finansiärer för att 

finansiera samhälleliga investeringar.
211

 Att denna politiska ovilja finns visas inte minst 

av att Statens väg- och transportforskningsinstitut redan år 2007 föreslog en ökad 

                                              
208

 Bergman m.fl. s. 118  
209

 Madell & Indén, s. 153. 
210

 A.a. s. 50. 
211

 Nilsson, s. 17. 



59 

 

användning av koncessioner då effektiviseringsvinster fanns att göra.
212

 Trots att 

rapporten lades fram i syfte och med uppdrag att ”bilda ett beslutsunderlag för 

regeringen i frågan”
213

 har det sedan dess inte skett någon större ökning av användandet. 

    Denna resistens bygger troligtvis till viss del på en ideologiskt grundad ovilja men till 

största delen på okunskap kring användandet av koncessioner som upphandlingsform 

och dess påverkan. För att möjliggöra uppnåendet av de fördelar som kan följa 

användande av koncessioner och andra OPS-former är beställarkompetensen en 

ödesfråga.
214

 Det finns en begränsad kunskapsnivå gällande dessa projekt hos många 

beställare vilket kan påverka utförda projekt negativt.
215

 I sin tur leder detta till att det 

vid utvärderingen ser ut som att det är upphandlingsformen i sig som är problemet 

medan det kanske snarare är utformningen av beställaren som skapat problemen. Detta 

stöds av OECD som har framfört att det kan vara svårt för beställare att få valuta för 

sina pengar om man använder koncessionsformen.
 216

 Detta synes dock inte bero på att 

det inte går att få valuta för pengarna utan för att beställare inte vet hur 

upphandlingsformen hanteras lämpligast. 

     Därför måste upphandlare ges utbildning i hur man effektivast upphandlar en OPS. 

En hög beställarkompetens är ännu viktigare sett till de inlåsningseffekter och 

demokratifrågor användandet av långa kontrakt innebär oavsett om det är inom ramen 

för en OPS eller ej. Den okunskap som finns idag kan göra att OPS:er ses som ett hot 

snarare än en möjlighet Om inte kunskapen ökar riskerar frågan om ett ökat användande 

av koncessioner att inte bedömas på ett korrekt sätt. För att välgrundade beslut av 

huruvida koncessioner bör användas i ökad utsträckning behöver därför kunskapsnivån 

öka samtidigt som ideologiska hänsyn läggas åt sidan. För ökad kunskap krävs 

utbildning, en utbildning som förslagsvis bör tillhandahållas från den relativt 

nyinrättade Upphandlingsmyndigheten som sedan 2015 har i uppdrag att bistå beställare 

med upphandlingsstöd.
217

 

     Om kunskapen inte ökar riskerar syftena med upphandlingsrätten att förfelas. Att 

offentlig upphandling är reglerat på unionsnivå fyller två huvudsakliga syften. Dels ges 

företag inom medlemsstaterna möjlighet att delta i upphandlingar på samma villkor 
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genom upprätthållandet av principerna om icke-diskriminering, likabehandling och 

ömsesidigt erkännande. Detta uppfylls så snart en offentlig upphandling genomförs, 

oavsett upphandlingsform. Det andra syftet är att uppnå en situation där allmänna medel 

används på bästa sätt krävs det.
218

 För att uppnå detta gäller det för beställare att ta i 

beaktande, inte bara vid val av leverantör, utan även vid val av upphandlingsform vad 

som skapar den bästa möjliga affären för upphandlaren och det allmänna.
219

 För att på 

bästa sätt värna statens intressen är det således en skyldighet för beställare att valet av 

finansieringsform av infrastrukturinvesteringar värderas noggrant. Innan ett 

kunskapslyft sker är det dock troligt att vi inte kommer få se en så stor ökning i 

användandet av koncessioner som möjligen är påkallat. 

 

6.3.1 En teknokratisk analys av en önskvärd utveckling 

Trots att användandet av koncessioner inom en snar framtid troligen inte kommer öka 

bör en analys ske utifrån om en annan utveckling vore önskvärd utifrån de fördelar som 

kunnat påvisas vid koncessioner jämfört med de negativa dito. En sådan analys måste 

hålla isär det ideologiska från det teknokratiska och bedöma huruvida en ökad 

användning bör ske med utgångspunkt i upphandlingsrättens syften. Eftersom syftet 

med upphandlingar är att på bästa sätt använda det allmännas medel är frågan om 

användandet av koncessioner kan leda till effektiviseringsvinster, inbegripet kostnader, 

tidsåtgång och kvalité på projekten.  

     Min bedömning är att det kan finnas effektiviseringsvinster att hämta med en ökad 

användning av koncessioner. Eftersom leverantören på flera sätt har ett mycket starkare 

intresse i det utförda projektets kvalité finns kvalitetsvinster att göra. Det finns även 

incitament för leverantörerna att förkorta byggtiderna vilket gör att tidsbesparingar kan 

nås. Leverantörernas möjlighet att på ett tidigt stadium utforma projekten ger även 

upphov till innovationsfördelar. Att OPS-projekt upphandlas inom en och samma 

upphandling kan även leda till minskade transaktionskostnader. Användandet av 

koncessioner kan möjligen även leda till kostnadsbesparingar totalt sätt då en OPS 

skapar drivkrafter för leverantörer att reducera kostnaderna. Att näringslivet visat sig 

intresserade och villiga att vara med på en sådan utveckling är givetvis också 

underlättande. Angående de flesta av de argument som kan anföras mot en ökad 

användning av koncessioner kan anföras att de som visat under rubrik 6.2.3 går att 
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bemöta. Angående de problem som kvarstår, t.ex. det demokratiska underskottet, bör 

uppmärksammas att samma problem uppstår oavsett vald upphandlingsform och de är 

således inte hänförliga enkom till koncessioner. De utgör snarare en del av de problem 

en beställare måste behandla under utformandet av en upphandling. 

     Innan beslut fattas om en ökad användning av koncessioner måste givetvis vidare 

utredningar och analyser företas. Samtidigt finns det enligt min mening redan nu stöd 

nog för att ge en ökad användning chansen. Sverige bör vara progressiva och ligga i 

framkant inom utvecklingen av offentlig upphandling inom EU. Att invänta svar på 

utvärderingar från färdigställda projekt tar för lång tid när argumenten för en ökad 

användning redan finns. Avtalet för en av de första koncessionerna i Sverige, 

Arlandabanan, löper t.ex. ut först år 2040.
220

 Om beslutfattares inställning till 

koncessioner ändras finns det enligt min mening en möjlighet att uppfyllandet av 

syftena med upphandlingsrätten på ett bättre sätt kan säkerställas. 

     En ökad användning av koncessioner skulle även ligga i linje med EU-

kommissionens avsikt med LUK-direktivet, att koncessioner med sina fördelar ska få en 

framskjuten roll inom den långsiktiga utvecklingen av samhällsutvecklingen.
221

 

Inledningsvis skulle en ökad användning leda till ökade kostnader innan såväl beställare 

som leverantörer lär sig hur man bäst utformar projekten. Men att låta bli att använda 

formen med argumentet att vi saknar kunskap och att det skulle innebära högre initiala 

kostnader vore felaktigt. Allt nytt har en inlärningsperiod och man måste prova för att 

lyckas utvecklas. Underlaget för argumentationen gör att koncessioner förtjänar att 

användas fler än knappa 10 gånger per år vid upphandlingar av anläggningsarbeten.
222

  

     Införandet av LUK innebär i sig varken att en ökad användning kommer att ske och 

det gör heller inte allt enklare och självklart när det gäller koncessioner. Men dess 

otydlighet och flexibilitet är en förutsättning som möjliggör för en ökad användning av 

koncessioner som i sin tur kan innebära uppnåendet av samhälleliga mål. Då en sådan 

ökning synes påkallad bör lagen vara verktyget som används så att en sådan ökning 

inträffar. Förhoppningsvis kommer därför kunskapen öka hos beslutsfattare så de kan se 

vilket bra verktyg koncessioner kan utgöra i uppfyllandet av upphandlingsrättens syften. 

Även om kunskapsnivån går upp och resistensen minskar något är de dock inte säkert 
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att en ökad användning kommer ske, på grund av en blandning av rådande 

lågräntemiljö, politiska krafter och den inbyggda trögheten i systemet.  

     Starka politiska krafter kommer fortsatt innebära att bara för att det går att privat 

finansiera uppförandet och driften av offentlig verksamhet kommer det, trots eventuella 

fördelar, inte alltid göras. Det finns nämligen inget vattentätt skott mellan ideologi och 

teknokrati i den offentliga sektorn men genom att öka uppmärksamheten och kunskapen 

kring koncessioner har förhoppningsvis ett steg i rätt riktning tagits.  
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