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Sammanfattning 
I följande arbete utreds om avtal mellan statliga myndigheter måste upphandlas. Frågan 

är av betydelse eftersom myndigheternas köp av varor, tjänster och byggentreprenader 

representerar stora värden, och i många fall kan myndigheternas behov tillgodoses 

genom inköp från andra statliga myndigheter. Om nämnda fråga besvaras nekande 

drabbas samtliga potentiella leverantörer, vilka annars hade kunnat tillhandahålla de 

varor och tjänster som efterfrågas av myndigheterna. 

Såsom närmare redovisas i det följande tar frågan sin utgångspunkt i vad som utgör 

ett upphandlingsrättsligt kontrakt. I upphandlingsrättslig mening uppställs bland annat 

krav på att den leverantör som den upphandlande myndigheten ingår kontrakt med ska 

utgöra en fristående part. Statliga myndigheter förfogar över egna budgetar, har olika 

regleringsbrev och instruktioner och är behöriga att fatta egna beslut oberoende av 

varandra. Sådana myndigheter tillhör dock alla den juridiska personen svenska staten. 

Vidare är det i sammanhanget avgörande att ett kontrakt vid behov ska kunna 

verkställas genom rättsliga åtgärder. I regel är detta inte möjligt för två tvistande 

myndigheter som ingått avtal med varandra om ett varu- eller tjänsteköp.  

Den rättspraxis och andra rättskällor som finns på området är tyvärr inte helt 

klargörande. Angränsande frågor har visserligen prövats i EU-domstolen men inte 

specifikt om huruvida statliga myndigheter utgör fristående avtalsparter som kan ingå 

rättligt bindande kontrakt med varandra. Svensk rättspraxis finns men begränsar sig till 

dels en dom från HD, som endast i viss mån är till vägledning, dels ett antal 

kammarrättsavgöranden, vars olika utfall inte är förenliga med varandra.  

Sammanfattningsvis har genom förevarande arbete framkommit att det inte är 

möjligt att lämna ett helt säkert svar på frågan om avtal mellan statliga myndigheter ska 

upphandlas. Slutsatsen är dock att någon upphandlingsplikt inte torde föreligga. 

Eftersom rättsläget är delvis osäkert kan det likväl finnas skäl för myndigheterna att tills 

vidare upphandla samtliga sina varu- och tjänsteinköp, i vart fall till dess frågan blir 

slutligt klarlagd.  
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1 Avtal mellan statliga myndigheter 
År 2016 gjorde svenska upphandlande myndigheter inköp för omkring 683 miljarder 

kronor.1 Upphandlingsregelverket styr hur dessa inköp ska gå till i syfte att hindra att 

konkurrensen på marknaden snedvrids och att säkerställa etableringsfriheten och den 

fria rörligheten för varor och tjänster.2 För bland annat svenska statens del är frågan om 

tillämpligheten av dessa regler av stor betydelse och detsamma gäller naturligtvis 

potentiella leverantörer till staten och dess myndigheter. 

I Sverige finns cirka 220 statliga myndigheter, mellan vilka det förekommer ett inte 

obetydligt handelsmässigt utbyte genom att myndigheterna köper olika varor och 

tjänster av varandra. Huruvida ett sådant utbyte mellan statliga myndigheter omfattas av 

upphandlingsregelverket har inte klarlagts av vare sig Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) eller Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Konkurrensverket, 

Upphandlingsmyndigheten och regeringen anser att avtal mellan statliga myndigheter 

inte behöver upphandlas,3 medan kammarrätterna och i viss mån HD har gjort motsatt 

tolkning.4 Idag förekommer därför skilda uppfattningar i frågan inom svensk rätt.5 

Skälen till de olika synsätten tar sin utgångspunkt i att samtliga statliga myndigheter 

tillhör den juridiska personen staten. Upphandlingsreglernas tillämplighet förutsätter 

nämligen att en upphandlande myndighet sluter avtal med en fristående part. Det har 

                                            
 
1 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, ’Statistik om offentlig upphandling 2018’, 

rapport 2018:2 respektive rapport 2018:9, s. 34. 
2 Se Bovis, s. 27 och Falk, s. 35. Se även exempelvis målen C-380/98 University of Cambridge 

ECLI:EU:C:2000:529, p. 16-17, C-480/06 Kommission mot Tyskland ECLI:EU:C:2009:357 p. 47. 
3 Se exempelvis SOU 1995:105 s. 167 f., SOU 1999:139 s. 73 f., prop. 2001/02:142 s. 57 f., SOU 

2008:118 s. 116 och 124, prop. 2009/10:134 s. 55 f., prop. 2015/16:195 s. 401 f., 
Upphandlingsmyndigheten, ’Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och 
inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet’, rapport 2017:3, s. 33 samt 
Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 1. 

4 NJA 2001 s. 3, kammarrätten i Stockholms dom den 24 mars 2004 i mål nr 139-04, kammarrätten i 
Sundsvalls beslut den 25 januari 2006 i mål nr 1679-05 samt kammarrätten i Stockholms dom den 
21 juni 2017 i mål nummer 7355-16. 

5 Se exempelvis Falk, s. 135, Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305, Gil i Upphandlingsrättslig 
Tidskrift, s. 210, SOU 2018:43 s. 88, Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 
514/2018 samt Bolagsverket, ’Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! 
– och vissa andra frågor (SOU 2011:43)’, 2011-09-01, ärendenummer AD 645/2011, s. 2. 
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därvid ifrågasatts om statliga myndigheter kan anses utgöra fristående avtalsparter i 

förhållande till varandra eftersom de tillhör samma rättssubjekt.  

Vidare måste avtal vara bindande för att omfattas av upphandlingsreglerna. Detta 

innefattar även att avtalsförpliktelserna ska kunna fullgöras genom rättsliga åtgärder, 

såsom genom en skadeståndstalan om leverantören inte tillhandahåller varan. Det har 

dock ifrågasatts om kravet på bundenhet är uppfyllt för avtal mellan statliga 

myndigheter, med hänvisning till att sådana överenskommelser inte är civilrättsligt 

giltigt samt att statliga myndigheter i regel inte kan väcka talan mot varandra i domstol. 

Mot denna bakgrund ska i det följande undersökas om och i så fall under vilka 

förutsättningar avtal mellan statliga myndigheter måste upphandlas. 

2 Syfte, metod, avgränsning och disposition 

2.1 Syfte 

I detta arbete utreds om upphandlingsplikt föreligger för avtal varigenom en statlig 

myndighet anskaffar varor eller tjänster eller beställer byggentreprenader av en annan 

statlig myndighet i utbyte mot ersättning. För detta syfte är särskilt följande frågor av 

intresse.  

Med beaktande av att statliga myndigheter tillhör samma juridiska person, är: 

1. dessa myndigheter så fristående från varandra att de kan utgöra skilda 

avtalsparter i upphandlingsrättslig mening?  

2. avtal mellan dessa myndigheter bindande? Därvid ska besvaras om det utgör ett 

hinder att avtalen inte anses ha civilrättslig verkan samt om statliga myndigheter 

kan vidta rättsliga åtgärder mot varandra för att framtvinga fullgörande av 

avtalet. 

Utifrån ovan frågeställningar ska gällande rätt klargöras avseende avtal mellan 

statliga myndigheter och om sådana måste upphandlas. Därvid ska även eventuella 

problem med rättsläget analyseras och hur dessa de lege ferenda bör avhjälpas. 
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2.2 Metod 

Arbetet utförs med en rättsdogmatisk metod, vilken tar sin utgångspunkt i 

rättskälleläran.6 Härmed förankras arbetet i lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta 

beaktas även förarbeten och doktrin,7 medan empiriskt underlag inte används.8 Den 

rättsdogmatiska metoden syftar till att uttolka gällande rätt, dvs. hur en rättsregel ska 

uppfattas i en viss situation. Även eventuella problem i detta hänseende analyseras, 

varefter rekommendationer ges för hur problemen bör hanteras de lege ferenda.9 

Vidare används också en EU-rättslig metod, eftersom den svenska lagstiftningen om 

offentlig upphandling till stor del baseras på EU-rätt. Detta följer av Sveriges 

medlemskap i EU,10 varigenom Sverige i enlighet med principen om tilldelade 

befogenheter har överlämnat befogenhet till EU att lagstifta inom vissa områden.11 

Enligt unionens rättskällehierarki står fördraget om den Europeiska unionen (FEU) och 

fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)12 över direktiven och all 

övrig sekundärrätt.13 Vid tolkning av dessa är EU-domstolens rättspraxis en tungt 

vägande rättskälla, eftersom denna är ensam uttolkare av unionsrätten.14 Ledning kan 

dock även hämtas från generaladvokaternas förslag till avgöranden, vilka är särskilt 

intressanta då dessa inte är lika bundna som EU-domstolen till de frågor som ska 

besvaras.15 Likaså kan Europeiska kommissionens (kommissionen) och 

Europaparlamentets rekommendationer och yttranden bistå som vägledning när 

rättsläget är oklart.16 Unionsrättens bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av 

unionsrätten i dess helhet och med hänsyn till unionsrättens syften.17 Eftersom EU:s 

                                            
 
6 Kleineman, s. 21. 
7 Kleineman, s. 29–30. 
8 Kleineman, s. 28–29. 
9 Agell i SvJT 2002, s. 245. 
10 1 kap. 10 § kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF).   
11 Artikel 5 FEU och artikel 2–6 FEUF. 
12 Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt OJ C 326, 26.10.2012 s. 0001–0390. 
13 En rangordning av sekundärrätten görs i artikel 288, 290 och 291 FEUF. 
14 Artikel 19 FEU och artikel 267 FEUF. 
15 Falk, s. 32.  
16 Rekommendation och yttranden är dock inte bindande, se artikel 288 FEUF. 
17 Mål C-283/81 CILFIT v Ministero della Sanità ECLI:EU:C:1982:335, p. 19–20. 
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officiella språk alla är lika giltiga måste de olika språkversionerna av en bestämmelse 

jämföras vid tolkning av dess innebörd.18 Om skillnad förekommer däri ska 

bestämmelsen tolkas med hänsyn till systematiken i och ändamålet med de föreskrifter i 

vilka den ingår.19 

2.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast behandla direktiv 2014/24 om offentlig upphandling20 

(det klassiska direktivet) och dess implementering genom lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU). De upphandlingsdirektiv som avser specifika sektorer 

lämnas därmed utanför detta arbete, vilket även innefattar implementeringen härav i 

svensk rätt. Frågeställningen är dock relevant för alla direktiv om offentlig 

upphandling.21 Notera att även om det finns flera andra svårigheter avseende om och 

hur upphandlingsreglerna ska tillämpas kommer arbetet endast att inriktas på de 

specifika frågor som uppstår i förhållande till avtal mellan statliga myndigheter.  

Nedan används begreppet upphandlingsregler när både det klassiska direktivet och 

LOU avses. Begreppen avtal och kontrakt används synonymt. 

2.4 Disposition 

I det följande ska upphandlingsreglernas tillämpningsområde beskrivas, följt av den 

specifika problematiken med statliga myndigheter på grund av statens organisation. 

Därefter kommer den första frågan att utredas, nämligen om statliga myndigheter utgör 

fristående avtalsparter i förhållande till varandra. För detta syfte kommer EU-

domstolens och svenska domstolars rättspraxis att redovisas och analyseras. Därefter 

behandlas den andra frågan om avtalens bindande karaktär. Sist ska arbetet 

sammanfattas, varvid slutliga kommentarer ges om dagens rättsläge. 

                                            
 
18 CILFIT, p. 18 (supra not 17). 
19 Målen C-149/97 Institute of the Motor Industry ECLI:EU:C:1998:536 p. 16 och C-451/08 Helmut 

Müller ECLI:EU:C:2010:168, p. 38. 
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, OJ L 94, 28.3.2014, s. 65–242. 
21 Tillämpningsområdena för direktiven varierar något men alla förutsätter att det förekommer två 

fristående avtalsparter samt att avtalet ifråga är av bindande karaktär. 
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3 Förutsättningar för upphandlingsreglernas 
tillämplighet 

Upphandlingsreglerna baseras ursprungligen på FEUF och därvid särskilt artiklarna 26 

och 28-37 om fri rörlighet för varor, artiklarna 56-57 om fri rörlighet för tjänster samt 

artiklarna 49-50 om etableringsfrihet.22 Direktiven om offentlig upphandling ses som ett 

utflöde ur nämnda artiklar.23 För att uppnå dessa övergripande mål om en fungerande 

inre marknad ska upphandlingsreglerna säkerställa principerna om transparens, icke-

diskriminering och objektivitet vid tilldelning av offentliga kontrakt. Detta förväntas 

medföra större konkurrens på marknaden och ökad import inom EU.24 Enligt de 

upphandlingsförfaranden som föreskrivs krävs därför i regel att den upphandlande 

myndigheten annonserar kontrakt innan den väljer vilken leverantör som ska anlitas. På 

så sätt ges alla intresserade marknadsaktörer tillfälle att lämna anbud.25 

Det generella direktivet på området för offentlig upphandling är det klassiska 

direktivet,26 vilket omfattar kontrakt vars ekonomiska värden uppgår till vissa angivna 

tröskelvärden.27 Direktivet har införlivats i svensk rätt genom LOU, där också 

upphandlingar som inte uppgår till nämnda tröskelvärden regleras.28 Utöver detta skiljer 

sig inte tillämpningsområdena för LOU och det klassiska direktivet i sak.29 Av 1 kap. 2 

§ LOU följer att lagen är tillämplig på upphandling som genomförs av en upphandlande 

                                            
 
22 Neergaard, Jacqueson & Skovgaard Ølykke, s. 43. 
23 Bovis, s. 23–24 och Sundstrand, s. 469. 
24 Bovis, s. 62 och Sundstrand, s. 369. 
25 SOU 2017:77 s. 108. Endast i vissa fall kan en upphandlande myndighet kontakta en leverantör 

och sluta avtal direkt. Se de upphandlingsförfaranden som står till hands i 6 kap. 1 § LOU.  
26 Till skillnad från övriga upphandlingsdirektiv omfattar det klassiska direktivet all offentlig 

upphandling utan någon begränsning till en viss sektor. Jämför Trybus, Caranta & Edelstam, s. 15. 
27 Se artikel 4 i det klassiska direktivet. Dessa värden har uppdaterats genom kommissionens 

delegerade förordning (EU) 2017/2364 av den 18 december 2017 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas 
vid upphandlingsförfaranden, OJ L 337, 19.12.2017, p. 17–18. 

28 En upphandling vars värde inte uppgår till tröskelvärdena som återges i 5 kap. LOU ska 
genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU, medan den upphandling som uppgår till 
tröskelvärdena ska genomföras utifrån lagens alla kapitel utom 19 kap. 

29 Se prop. 2015/16:195 s. 303, 319–320 och 341–342. Skillnad i begreppsanvändningen 
förekommer dock. Exempelvis motsvaras direktivets begrepp ”offentliga kontrakt” av endast 
”kontrakt” i LOU. ”Ekonomisk aktör” i direktivet utgörs av ”leverantör” i LOU. Vidare motsvaras 
direktivets begrepp ”offentligrättsliga organ” av ”offentligt styrda organ” i LOU. 
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myndighet. I samma paragraf definieras upphandling som de åtgärder som vidtas i syfte 

att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. 

Med kontrakt avses enligt 1 kap. 15 § LOU ett skriftligt avtal med ekonomiska 

villkor som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 

leverantörer och avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av 

byggentreprenad. 

En upphandlande myndighet definieras i 1 kap. 22 § LOU som en statlig eller 

kommunal myndighet, en beslutande församling i kommun eller landsting och offentligt 

styrda organ. Även sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter, 

församlingar eller organ omfattas av begreppet. Offentligt styrda organ är juridiska 

personer som tillgodoser behov i det allmännas intresse och som uppfyller vissa andra 

krav enligt 1 kap. 18 § LOU. Detta kan exempelvis avse ett kommunalt bolag.30 

Enligt 1 kap. 16 § LOU är en leverantör den som på marknaden tillhandahåller varor 

eller tjänster eller utför byggentreprenader. Det saknar därvid betydelse om leverantören 

själv är en upphandlande myndighet, inte i första hand bedriver verksamhet i vinstsyfte, 

inte är organiserad som ett företag eller inte är stadigvarande närvarande på 

marknaden.31 Begreppet leverantör ska därmed tolkas brett.32 

Att kontraktet ska ha ekonomiska villkor innebär inte att uppdraget måste generera 

vinst för leverantören. Rekvisitet är uppfyllt även om ersättningen endast avser 

kostnaderna för varorna, tjänsterna eller byggentreprenaden.33 

Sammanfattningsvis innebär detta att upphandlingsregelverket blir tillämpligt när en 

upphandlande myndighet åtar sig att erlägga betalning i utbyte mot att en leverantör 

utför en prestation.34 Avtalet måste således innefatta rättsligt bindande skyldigheter av 

ömsesidig karaktär.35 Av kravet på bundenhet följer även att skyldigheterna ska kunna 

fullgöras genom rättsliga åtgärder.36 Vidare är det utan betydelse om leverantören är en 

                                            
 
30 SOU 2017:77 s. 105. Enligt 3 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) har kommuner rätt att bedriva 

verksamhet i bolag. 
31 Se mål C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. EU:C:2012:817, p. 26, mål 

C-305/08 CoNISMa ECLI:EU:C:2009:807, p. 30 och skäl 14 i det klassiska direktivet. 
32 Se skäl 14 i det klassiska direktivet och prop. 2015/16:195 s. 941. 
33 Se Lecce, p. 29 (supra not 31). 
34 Helmut Müller, p. 62 (supra not 19). 
35 Mål C-51/15 Remondis ECLI:EU:C:2016:985, p. 43. 
36 Helmut Müller, p. 62 (supra not 19).  



 
 

 
 

11 

privat aktör eller en upphandlande myndighet. Det krävs dock att leverantören verkligen 

är en fristående part från den upphandlande myndigheten som erlägger vederlaget.37 

Offentliga organ behöver inte anlita extern hjälp för att utföra sina uppdrag.38 En 

myndighet kan istället utföra sitt uppdrag inom sin egen organisation genom att den 

egna personalen tillhandahåller det som behövs. Exempelvis kan en myndighet anställa 

egen personal som städar dess lokaler istället för att köpa tjänsten från ett städföretag.39 

Sådan verksamhet (egenregiverksamhet) kräver inte något upphandlingsförfarande 

eftersom det endast rör sig om en myndighet som själv utför det uppdrag som ålagts 

den, vilket inte snedvrider konkurrensen på marknaden.40  

Att notera i detta sammanhang är att endast en överflyttning av befogenheter och 

ansvar mellan olika upphandlande myndigheter för att fullgöra ett offentligt uppdrag 

inte omfattas av upphandlingsreglerna, under förutsättning det inte innebär att 

prestationer fullgörs mot ersättning.41 Upphandlingsreglerna blir inte heller tillämpliga 

när en juridisk person enligt nationell lagstiftning är skyldig att utföra order från särskilt 

angivna upphandlande myndigheter utan inflytande över ersättningen för sin insats.42 

Här rör det sig inte om ett avtalsförhållande, utan om ett administrativt sådant.43   

4 Statens organisation och dess myndigheters 
upphandlingsskyldighet 

Något som har betydelse för om överenskommelser mellan statliga myndigheter 

omfattas av upphandlingsreglerna är hur Sverige reglerat sin interna offentliga 

organisation. 

                                            
 
37 Se SOU 2011:43 s. 69 och mål C-107/98 Teckal ECLI:EU:C:1999:562, p. 49. 
38 Målen C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau ECLI:EU:C:2005:5, p. 48 och C-324/07 Coditel 

Brabant ECLI:EU:C:2008:621, p. 48–49.  
39 Edmark i Upphandlingsrättslig Tidskrift, s. 229. 
40 Trybus, Caranta & Edelstam, s. 19 och Edmark i Upphandlingsrättslig Tidskrift, s. 229. 
41 Se artikel 1.6 i det klassiska direktivet och Remondis, p. 41–55 (supra not 35). 
42 Se skäl 34 i det klassiska direktivet, som har sitt ursprung i mål C-295/05 Asociación Nacional de 

Empresas Forestales ECLI:EU:C:2007:227, p. 53–55. 
43 Trybus, Caranta & Edelstam, s. 24–25. 
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EU:s medlemsstater har rätt att själva bestämma över sina interna organisationer. Av 

principen om tilldelade befogenheter i artikel 4.2 FEUF följer att EU ska respektera 

medlemsstaternas nationella identiteter, vilket inbegriper deras politiska och 

konstitutionella grundstrukturer och det regionala och lokala självstyret.44 

Medlemsstaterna har därmed rätt att själva bestämma hur nationella, regionala och 

lokala myndigheter ska organiseras.45 

I Sverige har den offentliga organisationen utformats på så sätt att staten samt varje 

kommun och landsting var för sig en egen juridisk person.46 Myndigheter under staten 

däremot, såsom Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektion och Läkemedelsverket, 

utgör endast delar av rättssubjektet staten. Detta innebär att statliga myndigheter inte 

kan äga tillgångar eller kapital i civilrättslig mening, utan dessa tillhör staten. 

Myndigheterna förfogar endast över tillgångar och kapital såsom företrädare för staten 

inom ramen för sina uppdrag.47 Statliga myndigheter anses därför i regel inte kunna 

ingå civilrättsligt bindande avtal med varandra, med hänvisning till att dessa inte utgör 

självständiga parter.48 Ett civilrättsligt avtal förutsätter nämligen ett anbud och en accept 

mellan fristående parter. Statliga myndigheter köper dock ofta tjänster och varor av 

varandra och de myndigheter som berörs av en sådan överenskommelse antas vara 

bundna av den på samma sätt som om det vore ett civilrättsligt avtal.49 Att statliga 

myndigheter tillhör samma rättssubjekt medför dessutom att myndigheterna i regel inte 

kan föra talan mot varandra.50 Statliga myndigheter uppträder inte inför domstol själva 

utan endast såsom företrädare för staten inom sina respektive verksamhetsområden.51  

                                            
 
44 Remondis p. 40 (supra not 35).  
45 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 5. 
46 Se exempelvis SOU 1999:139 s. 73–74 och SOU 2008:118 s. 134.  
47 Se exempelvis SOU 1994:136 s. 150–151 och 181, SOU 2016:82 s. 59, SOU 2011:43 s. 71 och 

Konstitutionsutskottets betänkande, ’Granskning av statsrådens tjänsteutövning och 
regeringsärendenas handläggning’, 2005/06:KU10, s. 21. Att staten är en enda juridisk person har 
även bekräftats i HFD 2017 ref. 66. 

48 SOU 1994:136 s. 143–144, 181 och 245.  
49 SOU 1994:136 s. 151 och 181. 
50 SOU 1994:136 s. 144 och 181 samt SOU 2016:82 s. 59. Se även Justitiekanslerns beslut den 13 

maj 2008 i dnr 9092-06-40, vari konstaterades att statliga myndigheter inte kan väcka talan mot 
varandra avseende utomobligatoriskt skadestånd eftersom ”staten inte kan stämma sig själv”. 

51 Jämför 11 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) och 27 § myndighetsförordningen (2007:515). 
Notera att om ett mål inte faller inom någon särskild myndighets verksamhetsområde företräder 
Justitiekanslern staten i domstol enligt 2 § förordning (1975:1345) med instruktion för 
Justitiekanslern. 
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På grund av att statliga myndigheter utgör enheter inom samma juridiska person är 

det inte heller klart om avtal mellan sådana myndigheter måste upphandlas. De flesta 

rekvisit för att ett kontrakt ska anses uppkomma enligt 1 kap. 15 § LOU torde 

visserligen kunna uppfyllas. Såsom redan framgått kan en statlig myndighet falla inom 

både begreppet upphandlande myndighet och begreppet leverantör. Vidare avser avtal 

mellan statliga myndigheter ofta anskaffning av varor eller tjänster och innefattar 

betalning härför. Som nämnts finns dock två krav som eventuellt inte är uppfyllda. Det 

har ifrågasatts om statliga myndigheter kan vara fristående avtalsparter gentemot 

varandra. Regeringen, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket anser att så 

inte är fallet och menar istället att överenskommelser mellan statliga myndigheter utgör 

egenregiverksamhet.52 Det är inte heller klart om avtal mellan statliga myndigheter är 

av bindande karaktär, då avtalen inte är civilrättsligt giltiga samt eftersom statliga 

myndigheter inte kan väcka talan mot varandra i domstol för att framtvinga fullgörande 

av avtalsförpliktelserna. 

Således förekommer skilda uppfattningar om huruvida avtal mellan statliga 

myndigheter måste upphandlas.53 I syfte att utreda denna fråga ska i det följande först 

klargöras om statliga myndigheter utgör fristående personer gentemot varandra, varefter 

frågan om avtalens bindande karaktär analyseras. 

5 Kravet på fristående avtalsparter 
Huruvida avtal mellan statliga myndigheter måste upphandlas beror på var gränsen går 

mellan egenregiverksamhet och upphandlingspliktiga avtal. Detta är i sin tur avhängigt 

                                            
 
52 Se exempelvis SOU 1995:105 s. 167–168, SOU 1999:139 s. 73–74, prop. 2001/02:142 s. 57–58, 

SOU 2008:118 s. 116 och 124, prop. 2009/10:134 s. 55–56, prop. 2015/16:195 s. 401–402, 
Upphandlingsmyndigheten, ’Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och 
inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet’, rapport 2017:3, s. 33 samt 
Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 1. 

53 Se exempelvis Falk, s. 135, Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305, Gil i Upphandlingsrättslig 
Tidskrift, s. 210, SOU 2018:43 s. 88. Se även Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-
12-19, dnr 514/2018 samt Bolagsverket, ’Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från 
eget företag?! – och vissa andra frågor (SOU 2011:43)’, 2011-09-01, ärendenummer AD 645/2011, 
s. 2. 
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vad som anses utgöra fristående avtalsparter. Denna fråga har behandlats av både EU-

domstolen och svenska domstolar. För att utreda om statliga myndigheter är sådana 

fristående parter i förhållande till varandra ska därför relevanta domar från EU-

domstolen redovisas nedan,54 följt av svensk rättspraxis. 

5.1 EU-domstolens rättspraxis 
Frågan om vad som utgör två fristående avtalsparter har berörts av EU-domstolen inom 

ramen för prövningar av undantag från upphandlingsreglerna. I dessa rättsfall 

konstateras visserligen inget uttryckligen om en eventuell upphandlingsplikt för avtal 

mellan enheter inom samma juridiska person, men viss vägledning finns att hämta för 

frågan om vad som utgör två skilda personer. Notera därmed också att det inte är 

undantagens eventuella tillämplighet som är relevant för den aktuella frågeställningen. 

I en rad avgöranden har EU-domstolen fastställt att två typer av avtal som ingås av 

offentliga organ med en fristående part inte omfattas av upphandlingsreglerna, eftersom 

avtalen i praktiken kan likställas med egenregiverksamhet och därför inte underminerar 

målen med upphandlingsreglerna.55 Undantagen avser dels ”intern upphandling” 

(Teckal-undantaget), dels ”allmännyttiga samarbetsavtal” (Hamburg-undantaget). Dessa 

avtal faller helt utanför upphandlingsdirektiven och artiklarna i FEUF om friheterna på 

den inre marknaden.56 

5.1.1 Teckal-undantaget 
Teckal-undantag eller så kallad intern upphandling rör avtal som sluts mellan en 

upphandlande myndighet och en juridisk person som står under myndighetens kontroll 

och kan därför sägas avse ett vertikalt förhållande.57 Detta rör främst köp från 

                                            
 
54 Flertalet domar avser tolkning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 

mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240 (det tidigare klassiska direktivet). Dessa är dock 
fortfarande av betydelse, eftersom tillämpningsområdet för upphandlingsreglerna inte har ändrats 
sedan dess, se skäl 4 i det klassiska direktivet. 

55 Trybus, Caranta & Edelstam, s. 18–19 och 23–24.  
56 Målen Coditel Brabant, p. 26 (supra not 38) och C-458/03 Parking Brixen ECLI:EU:C:2005:605, 

p. 61–62. 
57 SOU 2011:43 s. 112 och Commission staff working paper concerning the application of EU 

public procurement law to relations between contracting authorities ('public-public cooperation'), 
SEC(2011) 1169 final, s. 7. 
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dotterbolag.58 Nedan redovisas först två av de viktigaste domarna, varefter undantaget 

sammanfattas. Slutligen analyseras denna rättspraxis med hänsyn till huruvida statliga 

myndigheter kan utgöra fristående avtalsparter i förhållande till varandra. 

5.1.1.1 Mål C-107/98 Teckal  
I Teckal59 hade styrelsen i den italienska kommunen Viano anförtrott företaget AGAC 

uppdraget att handha uppvärmningen av vissa kommunala byggnader, vilket även 

omfattade tillhandahållande av bränsle. Beslutet föregicks inte av något 

anbudsförfarande. AGAC var en sammanslutning som bildats av flera italienska 

kommuner för förvaltning av verksamhetsgrenarna energi och miljö och utgjorde en 

egen juridisk person med självständig förvaltning. Uppvärmningsföretaget Teckal 

klagade på beslutet vid italiensk domstol och yrkade på dess ogiltighet med hänvisning 

till att Vianos kommun borde ha upphandlat avtalet i enlighet med unionsrätten. Efter en 

begäran om förhandsavgörande prövade EU-domstolen om kontraktet utgjorde ett 

offentligt varuupphandlingskontrakt och därmed omfattades av artikel 1 a i det då 

gällande direktiv 93/36 om offentlig upphandling av varor.60  

Inledningsvis konstaterades att det var otvistigt att AGAC levererade bränsle mot 

vederlag. EU-domstolen fastslog därefter att när det gäller frågan huruvida ett avtal 

föreligger ska den nationella domstolen kontrollera om det finns en överenskommelse 

mellan två skilda personer.61 I det avseendet är det i princip tillräckligt att avtalet har 

slutits mellan, å ena sidan, en lokal myndighet, och, å andra sidan, en i förhållande till 

denna myndighet fristående juridisk person. Något annat skulle enligt EU-domstolen 

kunna gälla endast om den lokala myndigheten samtidigt utövar en kontroll över den 

ifrågavarande juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen 

förvaltning samt om denna juridiska person bedriver huvuddelen av sin verksamhet 

                                            
 
58 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 297. 
59 Mål C-107/98 Teckal ECLI:EU:C:1999:562. 
60 Då värdet av varorna (bränslet) var större än värdet av tjänsterna (drift och underhåll av 

värmeanläggningar) prövades avtalet mot det då gällande upphandlingsdirektivet för varor och inte 
det avseende tjänster. 

61 Teckal, p. 49 (supra not 59). 
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tillsammans med den eller de myndigheter som innehar den.62 Därefter fastslog EU-

domstolen att direktivet är tillämpligt när en upphandlande myndighet avser att sluta ett 

skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor om leverans av produkter med en i formellt 

hänseende fristående enhet vilken kan fatta egna beslut oberoende av denna myndighet, 

oavsett om denna enhet själv är en upphandlande myndighet.63 Direktupphandlingen var 

således otillåten. 

5.1.1.2 Mål C-26/03 Stadt Halle 
Teckal-undantaget har därefter vidareutvecklats i Stadt Halle.64 Staden Halle i Tyskland 

tilldelade RPL Lochau ett kontrakt om avfallshanteringstjänster utan att offentligt 

infordra anbud. Indirekt ägde staden majoriteten av aktierna i RPL Lochau, medan 

resterande ägdes av privata intressenter. Företaget TREA Leuna väckte talan mot 

tilldelningsbeslutet vid tysk domstol med motiveringen att staden inte annonserat 

kontraktet. Denna domstol hänsköt till EU-domstolen bland annat fråga om direktiv 

92/50 om upphandling av tjänster skulle ha tillämpats.  

EU-domstolen konstaterade att en upphandlande myndighet har möjlighet att utföra 

de uppgifter av allmänintresse som åligger denna med egna medel – administrativa, 

tekniska och andra – utan att behöva vända sig till externa enheter utanför sin 

organisation. I ett sådant fall är det inte fråga om ett avtal med ekonomiska villkor som 

ingåtts med en i förhållande till den upphandlande myndigheten fristående juridisk 

person. Upphandlingsreglerna ska då inte tillämpas.65 Därefter hänvisade EU-domstolen 

till sitt avgörande i Teckal, enligt vilket avtal som sluts med en från den upphandlande 

myndigheten fristående juridisk person likväl kan falla utanför upphandlingsreglerna 

tillämpningsområde om vissa kriterier är uppfyllda. Därvid konstaterade EU-domstolen 

att det faktum att ett privat företag ingår som delägare, om än i minoritetsställning, i ett 

bolag som även till viss del ägs av den upphandlande myndigheten ifråga utesluter i alla 

händelser att denna upphandlande myndighet kan utöva en kontroll över bolaget som 

                                            
 
62 Teckal, p. 50 (supra not 59). 
63 Teckal, p. 51 (supra not 59). 
64 Mål C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau ECLI:EU:C:2005:5. 
65 Stadt Halle, p. 48 (supra not 64). 
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motsvarar den som den utövar över sin egen verksamhet.66 EU-domstolen anförde i 

detta sammanhang att sambandet mellan en offentlig myndighet och dess egen 

verksamhet styrs av överväganden och krav som är specifika för ett sammanhang där 

mål av allmänintresse eftersträvas. Privata investeringar i företag styrs däremot alltid av 

överväganden som är specifika för privata intressen och som har andra syften.67 
Dessutom skulle tilldelningen av ett offentligt kontrakt till ett halvoffentligt företag utan 

anbudsinfordran undergräva målsättningen om fri, icke snedvriden konkurrens och 

principen om likabehandling av intresserade personer, eftersom ett privat företag som 

äger en del av detta företag skulle ges en fördel gentemot sina konkurrenter.68 Mot 

denna bakgrund fastslog EU-domstolen att när en upphandlande myndighet ämnar ingå 

ett avtal med ekonomiska villkor avseende tjänster, som omfattas av aktuella direktiv, 

med ett bolag som i förhållande till myndigheten är en fristående juridisk person och ägs 

av myndigheten tillsammans med ett eller flera privata företag, ska de 

upphandlingsförfaranden som föreskrivs i direktivet alltid tillämpas.69 Därmed ansågs 

direktupphandlingen vara otillåten.  

5.1.1.3 Sammanfattning av Teckal-undantaget 
Idag är Teckal-undantaget kodifierat genom artikel 12.1 i det klassiska direktivet, vilken 

har införlivats i Sverige genom 3 kap. 12-16 §§ LOU. Av regeln följer att ett offentligt 

kontrakt som en upphandlande myndighet tilldelar en privaträttslig eller offentligrättslig 

juridisk person inte omfattas av tillämpningsområdet för direktivet, under förutsättning 

att; 

1) ”den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den berörda juridiska 

personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning 

(kontrollkriteriet) 

                                            
 
66 Stadt Halle, p. 49 (supra not 64). 
67 Stadt Halle, p. 50 (supra not 64). 
68 Stadt Halle, p. 51 (supra not 64). 
69 Stadt Halle, p. 52 (supra not 64). 
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2) den kontrollerade juridiska personen utför mer än 80 % av sin verksamhet för 

den upphandlande myndighetens räkning eller för andra juridiska personer som 

den upphandlande myndigheten utövar kontroll över (verksamhetskriteriet) 

3) det inte finns ett direkt privat ägarintresse i den kontrollerade juridiska 

personens kapital, med undantag för icke-kontrollerande och icke-blockerande 

former av privat ägarintresse i kapital som krävs enligt bestämmelser i nationell 

lagstiftning, i överensstämmelse med fördragen, och som inte utövar ett 

avgörande inflytande över den kontrollerade juridiska personen.” 
Notera att det i artikel 12.2–3 anges vissa varianter av Teckal som inte heller faller 

inom direktivets tillämpningsområde.  
Sammanfattningsvis rör Teckal-undantaget situationer där leverantören är fristående 

från den upphandlande myndigheten rent formellt, men inte i praktiken.70 Den 

fristående enheten har ett sådant nära samband med den upphandlande myndigheten att 

den ses som en förlängning av myndigheten, varför överenskommelser dem emellan är 

ett uttryck för egenregiverksamhet. I denna situation gynnas ingen privat aktör i 

förhållande till övriga konkurrenter.71  

5.1.2 Tolkning av Teckal-undantaget 

EU-domstolen tolkade i Teckal begreppet kontrakt och konstaterade att sådana måste 

slutas mellan två skilda personer för att omfattas av upphandlingsreglerna. Huruvida det 

förekommer två fristående avtalsparter när en upphandlande myndighet sluter avtal med 

en enhet inom samma juridiska person som myndigheten klargjordes aldrig uttryckligen 

av EU-domstolen i Teckal eller Stadt Halle. Ledning i frågan går dock att hämta från 

både EU-domstolens formuleringar i dessa domar samt hur andra har tolkat dem. 

                                            
 
70 Commission staff working paper concerning the application of EU public procurement law to 

relations between contracting authorities ('public-public cooperation'), SEC(2011) 1169 final, s. 6. 
71 Trybus, Caranta & Edelstam, s. 19. 
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5.1.2.1 Skäl för att anse att statliga myndigheter utgör fristående avtalsparter 

Konkurrensverket har i ett ställningstagande från december 201872 anfört att det bland 

annat av Teckal framkommer att det krävs att leverantören utgör en från den 

upphandlande myndigheten fristående juridisk person eller en fristående fysisk person 

för att ett kontrakt ska anses uppkomma i upphandlingsrättslig mening.73 I Teckal 

konstaterades dock endast att det var ”i princip tillräckligt” med två från varandra 

fristående juridiska personer för att det ska röra sig om ”två skilda personer”. Med 

hänsyn till formuleringens språkliga betydelse synes därför förekomsten av två olika 

juridiska personer endast utgöra ett exempel på två skilda personer och inte en 

nödvändig förutsättning i det hänseendet. Härmed torde det finnas en möjlighet att det 

under även andra omständigheter skulle kunna röra sig om två skilda personer. Varför 

Konkurrensverket antagit det motsatta motiverades aldrig i ställningstagandet.  

Vidare fastslog EU-domstolen i domslutet i Teckal att upphandlingsreglerna är 

tillämpliga på avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och ”en i formellt 

hänseende fristående enhet vilken kan fatta egna beslut oberoende av denna”.74 Här 

användes inte begreppet fristående juridisk person, utan EU-domstolen valde en vagare 

formulering som därför också bör ha en vidare omfattning. I efterföljande rättspraxis har 

EU-domstolen använt både ”fristående juridisk person”,75 ”formellt fristående enhet”,76 

och endast ”fristående enhet”77 i samband med prövning av Teckal-undantagets 

tillämpning. Således öppnar även denna blandade begreppsanvändning för att det kan 

finnas situationer där enheter inom samma juridiska person anses vara fristående från 

varandra.  
                                            
 
72 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018. Notera att 

ställningstagandet inte är bindande utan presenterar endast hur Konkurrensverket anser att den 
aktuella frågan ska bedömas. 

73 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 4.  
74 Teckal, p. 51 (supra not 59). 
75 Se exempelvis målen Stadt Halle, p. 47 och 49 (supra not 64), C-458/03 Parking Brixen, p. 58 

(supra not 56), C-29/04 kommissionen mot Österrike (Mödling) ECLI:EU:C:2005:605, p. 34, C-
340/04 Carbotermo och Consorzio Alisei ECLI:EU:C:2006:308, p. 59, C-295/05 Asociación 
Nacional de Empresas Forestales, p. 55 (supra not 42), C-573/07 Sea ECLI:EU:C:2009:532, p. 36, 
C-159/11 Lecce, p. 32 (supra not 31), C-553/15 Undis Servizi ECLI:EU:C:2016:935, p. 28 och C-
606/17 IBA Molecular Italy ECLI:EU:C:2018:843, p. 36. 

76 Målen C-94/99 ARGE ECLI:EU:C:2000:677, p. 40 och Parking Brixen, p. 57 (supra not 56). 
77 Hamburg, p. 34 (supra not 2). 
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I ett svenskt sammanhang faller tanken på statliga myndigheter, eftersom dessa 

förfogar över egna budgetar, har olika instruktioner och regleringsbrev och kan fatta 

beslut oberoende av varandra.78 Exempelvis har inte Läkemedelsverket i Uppsala något 

inflytande över Bolagsverket i Sundsvall. Att kunna fatta beslut självständigt var också 

en avgörande faktor enligt EU-domstolen i Teckal.79 Statliga myndigheter genomför 

dessutom sina upphandlingar själva och kan binda staten gentemot tredje man.80 Varje 

sådan myndighet har därmed ansvar över exempelvis beräkningen av värdet av sin 

upphandling81 och annonsering av kontrakt.82 Dessa omständigheter tyder på att statliga 

myndigheter är sådana ”fristående enheter” i förhållande till varandra, med följden att 

avtal dem emellan kan uppkomma i upphandlingsrättslig mening.  

Även Jan-Erik Falk har i boken Lag om offentlig upphandling – en kommentar tolkat 

EU-domstolens användning av begreppet fristående enhet, vilket enligt honom innebär 

att avtal mellan statliga myndigheter ska upphandlas.83 Falk resonerar dock utifrån en 

annan utgångspunkt än EU-domstolen genom att tolka begreppet upphandlande 

myndighet och inte begreppet kontrakt. Falk anför att det som skiljer situationen i 

Teckal från avtal mellan statliga myndigheter är att det i Teckal förekom ett avtal mellan 

två olika juridiska personer, medan statliga myndigheter tillhör samma juridiska person. 

Falk konstaterar sedan att begreppet upphandlande myndighet är ett unionsrättsligt 

begrepp som ska tolkas autonomt och funktionellt, varför ett organs juridiska form har 

mindre betydelse i det hänseendet. Falk hänvisar även till att EU-domstolen använt 

begreppet ”en i formellt hänseende fristående enhet” i sina domar, vilket enligt Falk inte 

bör tolkas som att ett organ alltid måste vara en egen juridisk person för att kunna 

utgöra en upphandlande myndighet. Med hänsyn till detta menar Falk att avtal mellan 

statliga myndigheter är upphandlingspliktiga.84 

                                            
 
78 Se exempelvis Remissvar från Upphandlingsmyndigheten, ’Slutbetänkandet Statliga 

servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43)’, dnr UHM-2018-0222, 2018-09-05, s. 
2. Se även 12 kap. 2 § RF. 

79 Teckal, p. 51 (supra not 59). 
80 Falk, s. 134–135. 
81 En enhet inom en upphandlande myndighet som självständigt ansvarar över sin upphandling ska 

beräkna värdet av denna upphandling separat enligt 5 kap. 4 § LOU. 
82 Falk, s. 135. 
83 Falk, s. 134–137. 
84 Falk, s. 135 och 137. 
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Falk synes utgå ifrån en dold premiss; om ett organ faller inom definitionen för 

upphandlande myndighet ska denna upphandla alla avtal den ingår oavsett 

omständigheter. Det framgår emellertid direkt av lagtext att alla statliga myndigheter 

utgör upphandlande myndigheter.85 Det är således inte ifrågasatt att en upphandlande 

myndighet inte behöver vara en egen juridisk person för att utgöra en upphandlande 

myndighet.86 Med sitt antagande undgår Falk diskussionen om vad som utgör två skilda 

personer och att det är en förutsättning för att ett avtal ska utgöra ett 

upphandlingspliktigt kontrakt, eftersom det annars rör sig om egenregiverksamhet. 

Möjligtvis utgår Falk från att kravet på förekomsten av två skilda personer alltid är 

uppfyllt när avtal sluts mellan enheter som båda omfattas av begreppet upphandlande 

myndighet, även när dessa inte utgör olika juridiska personer. EU-domstolen har dock 

inte klargjort gränsen mellan egenregiverksamhet och upphandlingspliktiga avtal genom 

en tolkning av begreppet upphandlande myndighet, utan genom en tolkning av 

begreppet kontrakt och att det förutsätter två skilda personer. Det är därför svårt att med 

säkerhet fastslå, såsom Falk gjort gällande, att en enhet inom en juridisk person måste 

upphandla avtal som ingås med andra enheter inom denna juridiska person, endast på 

den grunden att enheten ifråga utgör en upphandlande myndighet. 

Upphandlingsjuristen Magnus Calais har i Europarättslig Tidskrift också analyserat 

den språkliga betydelsen av den rättspraxis varigenom Teckal-undantaget fastställts. 

Calais menar att EU-domstolen inte avsett att använda begreppet fristående juridisk 

person utan att den svenska översättningen av domen i Stadt Halle är felaktig.87 Medan 

den svenska versionen löd ”…en från myndigheten fristående juridisk person” 

formulerades samma mening på engelska ”…a person legally distinct from that local 

authority”.88 Calais konstaterar att ”legally distinct” avser enheter som anses fristående 

ur ett unionsrättsligt perspektiv och inte ”fristående juridiska personer”.89 Mot denna 

bakgrund kallar Calais den svenska uppfattningen att avtal mellan statliga myndigheter 
                                            
 
85 Se artikel 2.1 i det klassiska direktivet och 1 kap. 22 § LOU. 
86 Hentze & Sylvén, s. 87. 
87 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 295 i not 8 och s. 305 i not 50. 
88 Jämför de olika språkversionerna av Stadt Halle, p. 48 (supra not x). Samma formuleringar 

används i de olika språkversionerna av Teckal, p. 50 (supra not X). 
89 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 295 i not 8 och s. 305 i not 50. 
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inte ska upphandlas för en missuppfattning, med hänvisning till att begreppet juridisk 

person inte är relevant i det sammanhanget.90  

Calais utvecklar inte hur ett unionsrättslig fristående organ skiljer sig från det som i 

den svenska versionen benämnts som fristående juridisk person. Den direkta 

översättningen av ”legally distinct” bör vara ”juridiskt åtskild” eller ”rättsligt åtskild”. 

Det kan ifrågasättas om detta begrepp innebär något annat än just fristående juridisk 

person. Det skulle dock kunna tänkas att organ kan vara juridiskt åtskilda på andra sätt 

än genom att tillhöra olika rättssubjekt, exempelvis om organen ifråga har olika 

regleringsbrev och instruktioner. Den tolkning som dock möjligtvis ligger närmast till 

hands utifrån ett språkligt perspektiv är att båda begreppen avser samma koncept, 

nämligen skild juridisk identitet. Den svenska översättningen av ”a person legally 

distinct” i all efterföljande rättspraxis från EU-domstolen är dessutom ”fristående 

juridisk person”,91 varför det svårligen kan påstås att domen översatts felaktigt och att 

EU-domstolen egentligen menat något annat. Observera härvid att alla officiella språk 

inom EU är lika giltiga. 

5.1.2.2 Skäl för att anse att statliga myndigheter inte utgör fristående avtalsparter 

Även regeringen har noterat EU-domstolens breda begreppsanvändning, men slutligen 

ändå ansett att avtal mellan statliga myndigheter inte behöver upphandlas. 

Resonemanget härför var emellertid något oklart. 

I en proposition från 2009 till den dåvarande LOU anförde regeringen att begreppet 

fristående enhet var bredare än fristående juridisk person.92 Av denna anledning menade 

regeringen att EU-domstolens rättspraxis om Teckal-undantaget inte borde vara 

begränsad till anskaffning från juridiska personer, utan också vara tillämplig på 

anskaffning från andra formellt fristående enheter.93 Detta upprepades sedan i ett 

betänkande från 2011.94  

                                            
 
90 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305. 
91 Se den rättspraxis som anges i not 75. 
92 Prop. 2009/10:134 s. 13. Innan Teckal-undantaget kodifierades i det klassiska direktivet föreslog 

regeringen i denna proposition att en tillfällig regel skulle införas i den då gällande lagen 
(2007:1091) offentlig upphandling som motsvarade EU-domstolens rättspraxis om undantaget. 

93 Prop. 2009/10:134 s. 13 och 44. 
94 SOU 2011:43 s. 80. 
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Innebörden av regeringens uttalande är något oklar, eftersom resonemanget inte 

utvecklades mer än så. Att Teckal-undantaget skulle vara tillämpligt på avtal som sluts 

med ”andra formellt fristående enheter” måste dock rimligtvis förutsätta att sådana avtal 

över huvud taget är upphandlingspliktiga. Detta beror på att undantaget inte kan bli 

tillämpligt om inte först huvudregeln om upphandlingsplikt gäller. Således torde det 

aktuella uttalandet betyda att regeringen anser att upphandlingspliktiga avtal kan 

uppkomma inte bara med fristående juridiska personer, utan även med ”andra formellt 

fristående enheter”. Vad som avses med det senare begreppet förklarades inte av 

regeringen. I sitt uttalande differentierar dock regeringen ”fristående juridisk person” 

och ”andra formellt fristående enheter”, varför dessa begrepp inte kan avse samma sak. 

Det enda alternativet till att utgöra olika juridiska personer är att tillhöra samma 

juridiska person. Därmed torde detta innebära att en enhet inom en juridisk person kan 

utgöra en sådan ”formellt fristående enhet” i förhållande till andra enheter inom samma 

juridiska person. 

Trots ovan uttalande fastslog regeringen sedan i propositionen att EU-domstolens 

rättspraxis inte gav stöd för att upphandlingsrättsliga avtal normalt sett uppkommer 

mellan enheter inom en och samma juridiska person.95 Avtal mellan statliga 

myndigheter ansågs därför inte behöva upphandlas.96 Således framstår regeringens 

utredning som något motsägelsefull eller i vart fall förvirrande. I det senare betänkandet 

formulerade emellertid regeringen sig något vagare genom att fastslå att det av EU-

domstolens rättspraxis inte framkommer om en upphandlingsskyldighet föreligger vid 

transaktioner mellan enheter inom samma juridiska person.97 Det kan därmed endast 

spekuleras vad regeringen menade med att EU-domstolens rättspraxis om Teckal-

undantaget borde vara tillämplig inte bara när anskaffning av varor eller tjänster sker 

från en fristående juridisk person, utan även när så sker från andra formellt fristående 

enheter. Om inte ens statliga myndigheter kan utgöra sådana ”andra formellt fristående 

enheter” uppkommer frågan om vilka organ som kan det. Det torde inte vara enheter 

                                            
 
95 Prop. 2009/10:134 s. 44–45. 
96 Prop. 2009/10:134 s. 45. 
97 SOU 2011:43 s. 73. 
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inom en kommun som avses, eftersom dessa än mer framstår som ett enda organ. 

Kommuner har större kontroll över sina avdelningar än vad staten har över sina 

myndigheter. Likväl är regeringens inställning att avtal mellan statliga myndigheter inte 

ska upphandlas. 

Något som än mer tyder på att statliga myndigheter inte kan utgöra fristående 

avtalsparter är Stadt Halle. Däri uttalade EU-domstolen att en upphandlande myndighet 

kan utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger denna med egna medel utan att 

behöva vända sig till externa enheter utanför sin organisation. I ett sådant fall är det inte 

fråga om ett avtal som ingåtts med en i förhållande till den upphandlande myndigheten 

fristående juridisk person. Upphandlingsreglerna ska då inte tillämpas enligt EU-

domstolen.98 I ovan uttalande synes EU-domstolen beskriva egenregiverksamhet som 

att detta inte kan vara för handen när en fristående juridisk person anlitas av den 

upphandlande myndigheten. Visserligen ger uttalandet inte svar på frågan om det skulle 

vara möjligt för två enheter inom en juridisk person att vara så fristående från varandra 

att avtal mellan dessa inte kan ses som ett uttryck för egenregiverksamhet. EU-

domstolens uttalande tyder dock på att det alltid presumeras utgöra egenregiverksamhet 

när enheter inom samma rättssubjekt ingår avtal. Att en sådan presumtion skulle kunna 

förekomma tyder även ett förslag till avgörande från generaladvokat Trstenjak på.99 

Efter en hänvisning till Stadt Halle har nämligen Trstenjak anfört att det krävs ett utbyte 

av prestationer som äger rum inom samma rättssubjekt för att det ska föreligga interna 

förfaranden.100  

Likaså vid en läsning av generaladvokat Cosmas förslag till avgörande i Teckal synes 

det alltid utgöra egenregiverksamhet så länge prestationer inte utbyts med en fristående 

juridisk person.101 Generaladvokaten konstaterade först att ett av kriterierna för att det 

ska röra sig om ett offentligt kontrakt är att medkontrahenten till den upphandlande 

myndigheten, leverantören, verkligen måste ha ställning som tredje man i förhållande 

till denna myndighet. Det ska således handla om en fristående person.102 Därefter 

                                            
 
98 Stadt Halle, p. 48 (supra not 64). 
99 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i mål C-159/11 Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Lecce m.fl. ECLI:EU:C:2012:303. 
100 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i Lecce, p. 59 (supra not 99). 
101 Generaladvokat Cosmas förslag till avgörande i mål C-107/98 Teckal ECLI:EU:C:1999:344. 
102 Generaladvokat Cosmas förslag till avgörande i Teckal, p. 53 (supra not 101).  
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anförde generaladvokaten att om en kommun, för att förbättra den interna 

organisationen av sin förvaltning, överlät den aktuella verksamheten till en av 

tjänstegrenarna inom förvaltningen skulle detta utgöra en form av intern delegation som 

inte går utanför kommunens egen administrativa struktur. I ett sådant fall skulle inte 

förbindelsen mellan Vianos kommun och AGAC ses som en offentlig upphandling.103 

Detta uttalande tyder på att avtal mellan statliga myndigheter inte behöver upphandlas, 

eftersom ingen utanför statens egna administrativa struktur anlitas. 

Endast kommissionen har framfört en tydlig åsikt i den aktuella frågan, genom att 

flera gånger anföra att upphandlingsreglerna inte kan bli tillämpliga när prestationer 

utbyts mellan enheter inom samma juridiska person. År 1990 anförde kommissionen i 

ett förslag till ett direktiv om upphandling av tjänster104 att de unionsrättsliga 

upphandlingsreglerna inte påverkar offentliga myndigheters rätt att utföra sina uppdrag i 

egen regi, utan att det utgör grundläggande ekonomisk politik inom medlemsstaternas 

behörighet. Kommissionen menade att det inte är upphandling när tjänster utförs inom 

en organisation som är en enda juridisk person, såsom när en enhet utför tjänster för en 

annan enhet.105 Likaledes år 1991 anförde kommissionen i ett förslag till ett nytt 

direktiv om upphandling inom områdena för vatten, energi, transporter och 

posttjänster106 att förslaget ifråga endast omfattar tjänsteavtal som ingås av två olika 

juridiska personer. Tjänster som däremot utförs internt inom en upphandlande enhet, 

vilken är en enda juridisk person, utgör inte tjänsteavtal och faller utanför 

tillämpningsområdet för detta förslag.107 Tolv år efter att domen i Teckal meddelades 

                                            
 
103 Generaladvokat Cosmas förslag till avgörande i Teckal, p. 59 (supra not 101). 
104 Proposal for a Council Directive relating to the coordination of procedures on the award of 

public service contracts, COM(90) 372 final, explanatory memorandum. 
105 Proposal for a Council Directive relating to the coordination of procedures on the award of 

public service contracts, COM(90) 372 final, explanatory memorandum, p. 77. Där anförs; 
”Services rendered inside an organisation which has a single legal personality, for example, where 
one division performs services for another division, are not procurement operations”. 

106 Proposal for a Council Directive amending Directive 90/531/EEC on the procurement procedures 
of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors, COM(91) 347 
final, explanatory memorandum. 

107 Proposal for a Council Directive amending Directive 90/531/EEC on the procurement procedures 
of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors, COM(91) 347 
final, explanatory memorandum, p. 9. Där anförs; ”This proposal covers only services which are 
acquired under a contract for pecuniary interest concluded between two different legal persons. On 
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konstaterade kommissionen i ett internt arbetsdokument från 2011108 att myndigheter 

har rätt till egenregiverksamhet och anförde sedan följande; ”If a contracting authority 

performs a public task by using its own resources in such a way that no contract for 

pecuniary interest is concluded because the situation is internal to one and the same 

legal person, i.e. all necessary resources for the performance of the task are available to 

the contracting authority within its own organisation, EU public procurement law does 

not apply.” Kommissionen gav i detta sammanhang exemplet att en kommunledning 

(city council) kan tillhandahålla transporttjänster inom sitt territorium genom sin interna 

transportorganisation. Detta bör innebära att kommissionen anser att avtal mellan 

enheter inom samma rättssubjekt alltid utgör egenregiverksamhet, varför det skulle vara 

irrelevant hur självständiga enheterna är i övrigt.  

Ytterligare något som skulle kunna tyda på att kontrakt endast kan uppkomma i 

upphandlingsrättslig mening om det ingås med en fristående juridisk person är hur 

Teckal-undantaget har kodifierats. Trots EU-domstolens breda begreppsanvändning i 

sin rättspraxis om undantaget har detta i artikel 12.1 i det klassiska direktivet begränsats 

till att endast avse juridiska personer. Där anges nämligen att avtal mellan den 

upphandlande myndigheten och en juridisk person inte omfattas av 

upphandlingsreglerna om Teckal-kriterierna är uppfyllda. Det är dock rimligt att enheter 

inom samma juridiska person inte har omfattats av undantagets kodifiering eftersom det 

i regel bör vara omöjligt att uppfylla kontrollkriteriet i sådana situationer. Enheter inom 

en juridisk person styrs i varierande grad av det styrande organet för den juridiska 

personen, varför den juridiska personens olika avdelningar generellt inte kan kontrollera 

varandra. Detta stämmer även för statliga myndigheter. Dessa står under regeringen, 

men ska likväl vara självständiga gentemot både regeringen och varandra.109 

Myndigheterna kan därmed inte äga eller kontrollera varandra.110 Att Teckal-undantaget 

inte kan tillämpas på avtal mellan enheter inom samma juridiska person behöver därmed 

inte betyda att avtal mellan sådana enheter inte kan utgöra kontrakt i 
 
 

the other hand, services provided in house within a contracting entity that constitutes a single legal 
person are not regarded as service contracts and lie outside the scope of this proposal.” 

108 Commission staff working paper concerning the application of EU public procurement law to 
relations between contracting authorities ('public-public cooperation'), SEC(2011) 1169 final, s. 5. 

109 12 kap. 1-2 §§ RF. 
110 Jämför Bolagsverket, ’Yttrande över betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! – och 

vissa andra frågor (SOU 2011:43)’, 2011-09-01, ärendenummer AD 645/2011, s. 2. 
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upphandlingsrättslig mening. Begränsningen av undantaget synes istället vara en logisk 

följd av undantagets kriterier, varför ingen säker slutsats kan dras från artikelns 

utformning.  

5.1.2.3 Slutsatser utifrån Teckal och Stadt Halle 

Begreppsanvändningen i den rättspraxis varigenom Teckal-undantaget fastställts verkar 

visserligen öppna för att det skulle kunna förekomma skilda avtalsparter inte bara när 

avtal ingås av två fristående juridiska personer, utan även när avtal sluts mellan enheter 

inom samma rättssubjekt. Det framstår dock med hänsyn till Stadt Halle och 

uttalandena från generaladvokaterna och kommissionen som att det alltid utgör 

egenregiverksamhet när prestationer utbyts mellan enheter inom en och samma juridiska 

person. I de exempel på egenregiverksamhet som därvid gav nämndes emellertid endast 

kommuner. Det sägs inget om när situationen är såsom i Sverige, nämligen att många 

myndigheter är relativt självständiga i förhållande till varandra men tillhör alla samma 

rättssubjekt. Även om ledning kan hämtas från generaladvokaterna, kommissionen och 

doktrin är det endast EU-domstolens domar som är prejudicerande för tolkning av 

unionsrätten. EU-domstolen har dock inte i Teckal eller Stadt Halle fastslagit något 

uttryckligen i frågan om enheter inom samma juridiska person kan vara så fristående i 

förhållande till varandra att avtal mellan dessa enheter ska upphandlas. Inte heller i 

något av de efterföljande rättsfallen som bekräftat Teckal-kriterierna har parterna utgjort 

enheter inom samma rättssubjekt, varför den aktuella frågan inte tydligt prövats.111 

Även om några helt säkra slutsatser således inte kan dras framkommer likväl 

övervägande skäl för att statliga myndigheter ska ses som en och samma part. 

5.1.3 Hamburg-undantaget 
Ledning för vad som utgör ”två skilda personer” kan även sökas i den rättspraxis som 

fastställt Hamburg-undantaget, vilket är den andra typen av offentliga avtal som inte 

omfattas av upphandlingsreglerna. Undantaget rör avtal som syftar till att säkerställa 

genomförandet av offentliga myndigheters gemensamma allmännyttiga uppdrag. Detta 

                                            
 
111 Se härvid SOU 2011:43 s. 85–86. 
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går precis som Teckal-undantaget att likna med egenregiverksamhet. När två 

myndigheter ingår sådana samarbetsavtal för att utföra ett gemensamt allmännyttigt 

uppdrag snedvrids inte konkurrensen på marknaden i förhållande till privata aktörer. 

Samarbetet kan istället ses som ett utflöde från att medlemsstaterna har rätt att själva 

reglera sin offentliga organisation.112 Vid en jämförelse med Teckal har avtalsparterna 

här en horisontell relation eftersom parterna inte kontrollerar varandra.113  

I det följande redovisas först två av de viktigaste domarna vari undantaget fastställts, 

varefter detta sammanfattas. Slutligen analyseras rättsfallen med hänsyn till frågan om 

statliga myndigheter är fristående i förhållande till varandra. 

5.1.3.1 Mål C-480/06 Kommissionen mot Tyskland (Hamburg) 
Det aktuella undantaget fastslogs först i Hamburg.114 Där slöt fyra tyska ”Landkreise” 

(motsvarande kommuner) avtal med Hamburgs stads renhållningstjänst, varigenom 

kommunerna mot ersättning fick tillgång till en avfallsanläggning för bortskaffande av 

avfall. Hamburgs stads renhållningstjänst hade i sin tur ingått ett avtal med ett delvis 

privatägt bolag för driften av anläggningen och förmedlade betalningen från 

kommunerna till detta bolag. Kommunerna annonserade inte kontraktet med Hamburgs 

stads renhållningstjänst offentligt. Kommissionen väckte därför talan mot Tyskland vid 

EU-domstolen med hänvisning till att upphandlingsförfarandena i direktiv 92/50 om 

offentlig upphandling av tjänster hade åsidosatts.  

EU-domstolen konstaterade att det inte förelåg en sådan situation som i dess tidigare 

avgörande Teckal, eftersom kommunerna inte kontrollerade Hamburgs stads 

renhållningstjänst.115 EU-domstolen fastslog dock att det genom avtalet hade inrättats 

ett samarbete mellan lokala myndigheter som syftade till att säkerställa fullgörandet av 

ett allmännyttigt uppdrag som var gemensamt för dessa lokala myndigheter, det vill 

säga återvinning av avfall.116 Härvid beaktades flertalet omständigheter. EU-domstolen 

konstaterade att uppdraget var lagstadgat i samband med Tysklands genomförande av 

direktiv 91/156 om avfall, enligt vilken avfall ska ”omhändertas vid en så nära belägen 

                                            
 
112 Se Bovis, s. 359, SOU 2017:77 s. 128 och skäl 31 i klassiska direktivet. 
113 Se SOU 2011:43 s. 112 och SOU 2017:77 s. 128. 
114 Mål C-480/06 Kommissionen mot Tyskland (Hamburg) ECLI:EU:C:2009:357. 
115 Hamburg, p. 34–36 (supra not 114).  
116 Hamburg, p. 37 (supra not 114). 
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anläggning som möjligt”. Dessutom hade avtalet till syfte att möjliggöra inrättandet och 

driften av den nya avfallsanläggningen, eftersom Hamburgs stad själv inte hade kunnat 

inrätta en anläggning med sådan hög kapacitet på lika gynnsamma ekonomiska villkor 

som med avfallet från de närliggande kommunerna.117 Vidare hade även kommunerna 

gjort åtaganden enligt avtalet, såsom att ta emot förbränningsrester i viss mån och att 

ställa anläggningen till förfogande för Hamburgs stad till den del kommunerna inte 

själva nyttjade den.118 Båda avtalsparterna hade också lovat att bistå varandra vid 

uppfyllandet av sin lagstadgade skyldighet att bortskaffa avfall.119 Betalningen 

motsvarade dessutom endast självkostnaderna för renhållningstjänsterna.120 Avtalet 

utgjorde därmed grunden och den rättsliga ramen för ett framtida inrättande och drift av 

en anläggning genom vilken den allmännyttiga tjänsten avfallsbehandling var avsedd att 

fullgöras. Särskilt noterades att det ifrågasatta avtalet inte avsåg driften av 

anläggningen, vilket enligt EU-domstolen eventuellt skulle kräva en offentlig 

upphandling.121  

Därefter konstaterade EU-domstolen att en offentlig myndighet har möjlighet att med 

egna medel utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den, utan att behöva vända 

sig till enheter utanför sin organisation, och att denna möjlighet även kan utövas i 

samarbete med andra offentliga myndigheter.122 Det finns därvid inte någon skyldighet 

för offentliga myndigheter att använda sig av en särskild rättslig form för att gemensamt 

kunna säkerställa fullgörandet av en allmännyttig uppgift. Enligt EU-domstolen 

ifrågasätter inte ett sådant samarbete mellan offentliga myndigheter det huvudsakliga 

syftet med gemenskapsbestämmelserna på området för offentlig upphandling, nämligen 

fri rörlighet för tjänster och icke-snedvriden konkurrens i samtliga medlemsstater. Detta 

förutsätter dock att genomförandet av samarbetet uteslutande styrs av överväganden och 

krav som är ägnade att uppnå mål av allmänintresse samt att principen om 

likabehandling säkerställs så att inget privat företag ges någon fördel i förhållande till 
                                            
 
117 Hamburg, p. 38 (supra not 114). 
118 Hamburg, p. 41 (supra not 114). 
119 Hamburg, p. 42 (supra not 114). 
120 Hamburg, p. 43 (supra not 114). 
121 Hamburg, p. 44 (supra not 114). 
122 Hamburg, p. 45 (supra not 114). 
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sina konkurrenter.123 Slutligen konstaterade EU-domstolen att det inte fanns något som 

indikerade att de lokala myndigheterna hade gjort ett konstlat upplägg för att kringgå 

upphandlingsreglerna.124 Kommissionens talan ogillades därmed. 

5.1.3.2 Mål C-159/11 Lecce 
I Hamburg beaktades många omständigheter men det preciserades aldrig vilka som var 

avgörande för undantaget.125 Först fem år senare kom ett klargörande i det hänseendet 

genom domen i Lecce.126 Där hade den lokala hälsovårdsmyndigheten ASL i den 

italienska provinsen Lecce slutit avtal med ett offentligt universitet om konsulttjänster 

avseende vissa sjukvårdsanläggningars utsatthet i förhållande till jordbävningar. Avtalet 

ingicks mot bakgrund av att nationella regler om anläggningars säkerhet dessförinnan 

införts. I korthet innebar avtalet att uppdraget skulle utföras i samarbete mellan de 

arbetsgrupper som inrättats av ASL och universitetet, att betalningen endast skulle 

motsvara universitetets kostnader, att båda parterna skulle bära det vetenskapliga 

ansvaret samt att ASL skulle äga resultatet från utredningen men att universitetet skulle 

stå som upphovsman vid eventuellt vetenskaplig publicering. Med hänvisning till att 

myndigheter enligt italiensk lag alltid hade rätt att ingå samarbetsavtal för bedrivande av 

verksamhet av gemensamt intresse föregicks det aktuella kontraktet inte av någon 

anbudsinfordran. Flera privata parter klagade på avtalet vid italiensk domstol och gjorde 

bland annat gällande att unionens upphandlingsregler åsidosatts. Den högsta 

förvaltningsdomstolen i Italien ifrågasatte om inte det tidigare klassiska direktivet 

(2004/18) utgjorde hinder för en nationell lagstiftning som tillåter upphandlande 

myndigheter att ingå ett sådant avtal som i förevarande fall och begärde därför ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen.  

Inledningsvis erinrade EU-domstolen att offentliga kontrakt enligt artikel 1.2 i 

direktivet är skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som slutits mellan en 

ekonomisk aktör och en upphandlande myndighet och som avser utförande av sådana 
                                            
 
123 Hamburg, p. 47 (supra not 114). 
124 Hamburg, p. 48 (supra not 114). 
125 SOU 2011:43 s. 112 och Kronberg i Upphandlingsrättslig Tidskrift, s. 147. Medlemsstaterna har 

därför upplevt svårigheter med att tillämpa Hamburg-undantaget, se Commission staff working 
paper concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting 
authorities (”public-public cooperation”), SEC(2011) 1169 final, s. 3. 

126 Mål C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. EU:C:2012:817. 
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tjänster som avses i bilaga II A i direktivet.127 Enligt EU-domstolen föreföll avtalet 

uppfylla kriterierna för ett offentligt kontrakt.128  

EU-domstolen konstaterade dock att upphandlingsreglerna i två slags situationer inte 

är tillämpliga på avtal som ingås av offentliga organ.129 I det sammanhanget prövade 

EU-domstolen först Teckal-undantaget, men fastslog att kontrollkriteriet inte var 

uppfyllt.130 Därefter hänvisade EU-domstolen till Hamburg-undantaget och anförde att 

de unionsrättsliga upphandlingsreglerna inte omfattar avtal genom vilka ett samarbete 

mellan myndigheter inrättas, vilket syftar till att säkerställa fullgörandet av ett 

allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för dessa myndigheter.131 Detta förutsätter 

dock att avtalet enbart ingås mellan offentliga organ utan inblandning av någon privat 

part, så att ingen privat leverantör ges någon fördel i förhållande till sina konkurrenter, 

och att det samarbete som inrättas uteslutande styrs av överväganden och krav som är 

ägnade att uppnå mål av allmänintresse.132 Samtliga av dessa förutsättningar måste vara 

uppfyllda för att situationen ska falla utanför direktivets tillämpningsområde.133  

Mot denna bakgrund fastslog EU-domstolen att avtalet till övervägande del innehöll 

inslag som motsvarade sådana uppgifter som allmänt sett utförs av ingenjörer eller 

arkitekter och som, även om de vilade på vetenskaplig grund, inte utgjorde vetenskaplig 

forskning. Följaktligen syftade inte det allmännyttiga uppdraget till att säkerställa 

fullgörande av ett för ASL och universitetet gemensamt allmännyttigt uppdrag.134 

Dessutom skulle det aktuella avtalet enligt EU-domstolen kunna leda till att privata 

företag gynnas om den högkvalificerade externa arbetskraft som universitetet enligt 

avtalet kunde använda sig av för att genomföra vissa tjänster innefattade privata 

leverantörer.135 EU-domstolen fastslog slutligen att unionsreglerna om offentlig 

upphandling utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet för två 

                                            
 
127 Lecce, p. 25 (supra not 126). 
128 Lecce, p. 30 (supra not 126). 
129 Lecce, p. 31 (supra not 126). 
130 Lecce, p. 32–33 (supra not 126). 
131 Lecce, p. 34 (supra not 126). 
132 Lecce, p. 35 (supra not 126). 
133 Lecce, p. 36 (supra not 126). 
134 Lecce, p. 37 (supra not 126). 
135 Lecce, p. 38 (supra not 126). 
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offentliga organ att utan anbudsförfarande ingå avtal om att inrätta ett samarbete när 

detta avtal inte syftar till att säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt 

för dessa organ fullgörs, när avtalet inte uteslutande styrs av överväganden och krav 

som är ägnade att uppnå mål av allmänintresse eller när det kan leda till att en privat 

leverantör ges någon fördel i förhållande till sina konkurrenter.136 Direktupphandlingen 

ansågs därför vara otillåten, vilket dock överlämnades till den nationella domstolen att 

avgöra. 

5.1.3.3 Sammanfattning av Hamburg-undantaget 
Hamburg-undantaget har kodifierats i artikel 12.4 i det klassiska direktivet, vilket 

införts i 3 kap. 17-18 §§ LOU. Av regeln följer att direktivet inte är tillämpligt på ett 

kontrakt som ingåtts uteslutande mellan två eller flera upphandlande myndigheter under 

förutsättning att: 

1) ”kontraktet inrättar eller genomför ett samarbete mellan de deltagande 

upphandlande myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som de 

ska utföra tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål, 

2) genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som sammanhänger 

med allmänintresset, och 

3) de deltagande upphandlande myndigheterna utövar verksamhet på den öppna 

marknaden i en omfattning som understiger 20 % av de verksamheter som 

berörs av samarbetet.” 

Sammanfattningsvis innebär Hamburg-undantaget att upphandlande myndigheter 

kan ingå samarbetsavtal om uppdrag som är gemensamma för de berörda 

myndigheterna. Därmed omfattas inte rena köp av undantaget.137 

5.1.4 Tolkning av Hamburg-undantaget 

Inte heller i ovan rättspraxis yttras något om enheter inom samma juridiska person och 

huruvida dessa kan utgöra fristående avtalsparter. Något som likväl skulle kunna ha 

                                            
 
136 Lecce, p. 40 (supra not 126). 
137 Se bland annat Upphandlingsmyndigheten, ’Offentlig avtalssamverkan – om s.k. 

Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet’, rapport 
2017:3. s. 24, Gil i Upphandlingsrättslig Tidskrift, s. 215, och Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 
303–304.  
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betydelse för denna fråga är att EU-domstolen ändrade sitt språkbruk i Lecce jämfört 

med Hamburg, vilket utreds i det följande. 

5.1.4.1 Ändrat språkbruk i Lecce 

I Hamburg använde EU-domstolen begreppen ”lokala myndigheter”138 och ”offentliga 

myndigheter”139 för att fastslå Hamburg-undantaget. I Lecce däremot beskrevs 

undantaget för första gången genom användning av begreppet ”offentliga organ”.140 

Dessutom omformulerade EU-domstolen frågan som ställdes av den hänskjutande 

domstolen i Lecce.141 I den engelska versionen av domen avsåg den hänskjutande 

domstolens fråga avtal mellan ”contracting authorities”, vilket EU-domstolen 

omformulerade till avtal mellan ”public entities”. I princip samma begrepp användes i 

den franska versionen, där ”pouvoirs adjudicateurs” ändrades till ”entités publiques”. 

Likaså på tyska omformulerades begreppet ”öffentlichen Auftraggebern” till 

”öffentliche Einrichtungen”. Även i den svenska domen avsåg frågan ”upphandlande 

myndigheter”, vilket dock omformulerades till att endast avse ”myndigheter”. EU-

domstolen använde emellertid begreppet offentliga organ i övriga punkter i den svenska 

versionen, vilket går att jämställa med engelskans ”public entities”. 

Denna ändring bör innebära en utvidgning av Hamburg-undantaget eftersom det 

synes vara en skillnad i omfattning mellan en myndighet å ena sidan och ett offentligt 

organ å den andra. Medan offentliga myndigheter är något specifikt och har definierats i 

det klassiska direktivet142 saknas där en definition av offentliga organ.143 EU-domstolen 

kallade dessutom båda avtalsparterna i Lecce offentliga organ,144 vilka utgjordes av en 

                                            
 
138 Hamburg, p. 37 och 48 (supra not 114). 
139 Hamburg, p. 45 och 47 (supra not 114). 
140 Lecce, p. 40 (supra not 126). 
141 Jämför Lecce p. 21, där frågan ställdes, med p. 22, där EU-domstolen omformulerat frågan 

(supra not 126). 
142 I artikel 2.1 i det klassiska direktivet anges att en upphandlande myndighet omfattar bland annat 

statliga, regionala och lokala myndigheter. Myndigheterna definieras i artikel 2.2 och 2.3 i 
direktivet. Statliga myndigheter redovisas i en lista i Bilaga I till direktivet. 

143 ”Public entity” respektive ”offentlig enhet” saknar en definition i det klassiska direktivet men 
nämns i artikel 2.10 som ett exempel på en ekonomisk aktör, vilket motsvarar begreppet leverantör 
i 1 kap. 16 § LOU.  

144 Se exempelvis Lecce, p. 37 (supra not 126). 
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lokal myndighet, kommunstyrelsen, och ett offentligt styrt organ, universitetet.145 Att 

notera är att ett offentligt styrt organ är ett särskilt organ som uppfyller vissa krav och 

skiljer sig sålunda från det icke-definierade begreppet offentliga organ.146 Mot denna 

bakgrund verkar begreppet offentligt organ vara mer generellt och omfatta fler slags 

aktörer än begreppet offentlig myndighet. EU-domstolen har därmed utvidgat Hamburg-

undantaget till att fler organ kan ingå samarbetsavtal och inte bara lokala myndigheter 

såsom i Hamburg. Som en följd härav menar Calais att samarbeten numera kan ske 

mellan exempelvis en statlig myndighet och en kommun, under förutsättning att 

Hamburg-kriterierna är uppfyllda.147 

5.1.4.2 Språkbrukets innebörd för vad som utgör två skilda personer 

Även om rättsläget har ändrats avseende vilka slags enheter som kan ingå i Hamburg-

samarbeten kan rimligtvis inte kravet på att avtalet ska ingås av två skilda personer ha 

avskaffats.148 EU-domstolen anförde visserligen inte på samma uttryckliga sätt som i 

Teckal att Hamburg-undantaget förutsätter att två skilda personer sluter avtal. Hamburg-

undantaget baseras dock på omständigheten att offentliga organ har rätt att använda sina 

interna enheter för att utföra sina uppdrag, men att de även kan vända sig utanför sin 

organisation till andra offentliga organ för att tillsammans med dessa utföra sitt 

uppdrag. Det senare alternativet förutsätter dock att de i Hamburg angivna kriterierna är 

uppfyllda. Således måste förekomsten av två skilda avtalsparter fortfarande utgöra en 

grundförutsättning, eftersom ett kontrakt annars inte kan uppkomma i 

upphandlingsrättslig mening. 

Det som däremot skulle kunna ha påverkats av användningen av begreppet offentliga 

organ i Lecce är frågan om vad som utgör två skilda personer. EU-domstolen tycks ha 

utgått från funktion istället för form i frågan om vilka organ som kan ingå 

samarbetsavtal, vilket inte utesluter att samma inställning kan anammas på vad som 

utgör två skilda personer. Att EU-domstolen bedömer sådana frågor funktionellt styrks 

                                            
 
145 Universitetet hade själv uppgett sig vara ett offentligt styrt organ, se generaladvokat Trstenjaks 
förslag till avgörande i Lecce, p. 28 (supra not 99). 
146 Dessa krav återfinns i artikel 2.4 i det klassiska direktivet respektive 1 kap. 18 § LOU.  
147 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305. 
148 Regeringen har antagit denna inställning i förhållande till Hamburg-undantaget i prop. 

2015/16:195 s. 401.  
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av generaladvokat Trstenjak förslag till avgörande i Lecce.149 Denne ställde frågan om 

universitetet i egenskap av ett offentligt styrt organ kunde ingå i ett Hamburg-samarbete 

trots att det inte utgjorde en lokal myndighet,150 med hänsyn till att EU-domstolen i 

Hamburg använt begreppet lokala myndigheter för att definiera Hamburg-

undantaget.151 Generaladvokaten konstaterade därvid att det med hänsyn till att det 

skiljer sig åt hur medlemsstaterna organiserat sin förvaltning skulle vara för 

formalistiskt och svårt att motivera en begränsning av Hamburg-undantaget till att avse 

enbart samarbeten mellan lokala myndigheter.152 Generaladvokaten ansåg därför att det 

vore mer logiskt med en extensiv tolkning av undantaget och förespråkade att det skulle 

avse ”offentliga myndigheter” istället för ”lokala myndigheter”. EU-domstolen valde 

sedan i sin dom att använda det ännu bredare begreppet offentliga organ. 

Även Calais har anfört att EU-domstolen i Lecce inte beaktade organens rättsliga 

definitioner enligt nationell rätt för att avgöra vilka organ som kan ingå i Hamburg-

samarbeten.153 Enligt Calais är istället ett organs verkliga funktion och ställning 

avgörande vid upphandling.154 Denna utvidgning av Hamburg-undantaget har enligt 

Calais belyst felaktigheten i den svenska uppfattningen att avtal mellan statliga 

myndigheter inte behöver upphandlas, eftersom användningen av begreppet juridisk 

person inte är relevant i det sammanhanget.155 Calais menar därmed att det saknar 

betydelse om den i förhållande till det offentliga organet fristående enheten är en 

juridisk person eller ett fristående offentligt organ inom samma juridiska person.156 En 

statlig myndighets köp från en annan statlig myndighet måste därför upphandlas enligt 

Calais.157 

                                            
 
149 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i Lecce, p. 68–70 (supra not 99). 
150 Generaladvokat Trstenjaks förslag till avgörande i Lecce, p. 68 (supra not 99). Notera dock att 

denna punkt har nummer 67 i den engelska versionen. 
151 Hamburg, p. 37 (supra not 114). 
152 Generaladvokat Trstenjak i sitt förslag till avgörande i Lecce, p. 70 (supra not 99). 
153 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 304. 
154 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305. 
155 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305 och not 55 däri.  
156 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 306. 
157 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305–306. 
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Det ovan anförda visar på att EU-domstolen skulle kunna anta en liknande 

inställning ifråga om vad som utgör två skilda personer. EU-domstolen skulle då inte 

endast se till rättslig status för att avgöra om ett organ är fristående från den 

upphandlande myndigheten ifråga, eftersom sådana definitioner av rättssubjekt varierar 

mellan medlemsstaterna, utan istället se till organets verkliga ställning och funktion. En 

sådan bedömning av kravet på två skilda personer hade inte heller stått i strid med den 

rättspraxis varigenom Teckal-undantaget fastställts, eftersom det där endast konstaterats 

att det är i princip tillräckligt att det förekommer två olika juridiska personer för att ett 

upphandlingsrättsligt avtal ska anses uppkomma. Ur ett funktionellt perspektiv borde 

många statliga myndigheter anses vara fristående från varandra, eftersom majoriteten 

har helt skilda roller och funktioner. Som nämnts kan de fatta beslut oberoende av 

varandra. Samtliga förfogar över sina egna budgetar och har olika regleringsbrev och 

instruktioner. Varje sådan myndighet genomför sina upphandlingar själv. Många 

statliga myndigheter framstår därmed de facto vara fristående från varandra, dock utan 

att vara det juridiskt. 

Regeringen har inte tolkat Hamburg och Lecce på ovan sätt. I förarbetena till LOU158 

beskrev regeringen Hamburg-samarbeten och anförde i anslutning därtill att det av EU-

domstolens rättspraxis inte framkommer om det föreligger en upphandlingsplikt för 

avtal mellan enheter inom samma juridiska person. Regeringen ansåg likväl att 

rättspraxis inte gav stöd för en sådan slutsats, varför avtal mellan statliga myndigheter 

inte behöver upphandlas. Slutligen fastslog regeringen att frågan ytterst fick avgöras i 

rättstillämpningen.159 Dessa förarbetsuttalanden har därefter bekräftats av 

Upphandlingsmyndigheten i en rapport från 2017.160  

Sammanfattningsvis verkar Lecce visserligen öppna för att enheter inom samma 

juridiska person kan vara fristående från varandra, eftersom EU-domstolen där såg till 

organens verkliga funktion vid upphandling istället för deras rättsliga status enligt 

nationell rätt. Det är dock inte klart att EU-domstolen i Lecce haft för avsikt att 

förtydliga något om kravet på två skilda personer, eftersom inget uttryckligen 

                                            
 
158 Prop. 2015/16:195. 
159 Prop. 2015/16:195 s. 402. 
160 Upphandlingsmyndigheten, ’Offentlig avtalssamverkan – om s.k. Hamburgsamarbeten och 

inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet’, rapport 2017:3, s. 33. 
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konstaterades i den frågan. Dessutom har EU-domstolen fortsatt att använda begreppet 

”fristående juridisk person” för att beskriva Teckal-undantaget även i rättspraxis som 

tillkommit efter Lecce.161 Att det enbart utifrån omständigheten att EU-domstolen 

använt begreppet ”offentliga organ” i Lecce skulle följa att avtal mellan statliga 

myndigheter måste upphandlas synes därför vara en långtgående tolkning. Det kan 

istället vara så att EU-domstolen endast klargjort att alla typer av offentliga organ kan 

ingå Hamburg-samarbeten, dock fortfarande under förutsättning att organen är 

fristående från varandra. Det enda som därvid tydligt fastslagits är att skild juridisk 

identitet är tillräckligt. 

5.2 Svensk rättspraxis 
Som ovan framkommit har det inte i EU-domstolens rättspraxis meddelats ett säkert 

svar på frågan om enheter inom samma rättssubjekt kan vara så fristående från varandra 

att avtal dem emellan kan uppkomma i upphandlingsrättslig mening. Svensk 

rättstillämpning har dock sökt lösa frågan, även om antalet domar är få. I det följande 

redovisas först en dom från HD följt av tre avgöranden från kammarrätterna. Det saknas 

ännu ett avgörande i frågan från HFD. 

5.2.1 HD-fallet  
Tre år efter att domen i Teckal meddelades tog HD i NJA 2001 s. 3 ställning till om ett 

avtal utgjorde egenregiverksamhet eller om upphandlingsreglerna var tillämpliga. 

Danderyds sjukhus hade inlett ett upphandlingsförfarande avseende en 

transporttjänst. Anbud inkom från bland annat transportföretaget Lillebil samt 

transportorganisationen Transland. Både Transland och Danderyds sjukhus är enheter 

inom Stockholms läns landsting. Sjukhuset avbröt därefter upphandlingen med 

hänvisning till att landstinget istället skulle utföra transportverksamheten i egen regi 

genom att låta Transland tillhandahålla tjänsten. Lillebil väckte skadeståndstalan mot 

landstinget och anförde att upphandlingen i realiteten inte avbrutits utan att landstinget 

antagit ett anbud som inte var det bästa och därför varken agerat affärsmässigt eller 

                                            
 
161 Se exempelvis IBA Molecular Italy, p. 36 (supra not 75), vilken meddelades 2018. 
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respekterat principen om icke-diskriminering. För att bedöma en eventuell 

skadeståndsskyldighet behövde HD först ta ställning till om LOU var tillämpligt i 

förevarande fall.  

HD uttalade att ”som HovR:n berört måste LOU antas vila på principen att det inte är 

fråga om upphandling när en enhet väljer att själv utföra en tjänst, s.k. 

egenregiverksamhet. I skilda sammanhang efter lagens tillkomst har antagits att det med 

hänsyn härtill inte innebär upphandling i lagens mening, om en enhet beställer varor 

eller tjänster från en annan enhet som ingår i samma juridiska person (se t.ex. SOU 

1999:139 s. 71). Huruvida ett sådant antagande i alla lägen är hållbart kan vara föremål 

för diskussion. När det gäller offentlig verksamhet kan stundom även avtal träffade 

inom samma juridiska person tänkas ha viss civilrättslig betydelse. Det kan i andra fall 

tänkas att enheterna är så fristående i förhållande till varandra att ett köp eller någon 

liknande transaktion dem emellan inte rimligen kan karakteriseras som ett uttryck för 

egenregiverksamhet utan bör falla in under upphandlingsbegreppet.” Därefter fastslog 

HD att det inte kunde råda någon tvekan om att landstingets beslut att anförtro 

transportverksamheten åt Transland innebar att landstinget skulle bedriva verksamheten 

i egen regi. Beslutet kunde därmed inte betecknas som ett antagande av ett anbud, varför 

någon skadeståndsskyldighet inte kunde föreligga på denna grund.  

5.2.2 Kammarrätten 2004 
År 2004 prövade kammarrätten i Stockholm162 om ett avtal mellan två enheter inom 

staten omfattades av upphandlingsreglerna. Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (Sida) hade infordrat anbud avseende ett planerat 

utbildningsprogram, ”Journalism and Democracy”. Anbudet från Institutet för 

fortbildning av journalister (Fojo) ansågs vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. Sida avbröt därför upphandlingen med hänvisning till att Fojo tillhörde samma 

juridiska person som Sida och ingick istället en överenskommelse med Fojo om 

genomförandet av utbildningsprogrammet. Institutionen för journalistik och 

masskommunikation klagade på beslutet och yrkade bland annat på att avbrytandet 

skulle undanröjas med motiveringen att Sida inte avbrutit upphandlingen utan fattat ett 

                                            
 
162 Kammarrätten i Stockholms dom den 24 mars 2004 i mål nr 139-04. 
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beslut utifrån inkomna anbud. Eftersom ett avbrytande av en upphandling måste vila på 

rättslig grund uppstod fråga om sådan grund förekom i detta fall. 

Kammarrätten konstaterade att det inte fanns något hinder mot att en upphandling 

avbryts när ett anbud från en upphandlande enhets egen verksamhet efter en objektiv 

utvärdering mot bakgrund av i förfrågningsunderlaget angivna, klart definierade och 

mätbara krav visat sig vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Därefter hänvisade dock 

kammarrätten till att HD i NJA 2001 s. 3 anfört att enheter inom samma juridiska 

person kan vara så fristående i förhållande till varandra att en transaktion dem emellan 

inte rimligen kan karakteriseras som ett uttryck för egenregiverksamhet utan bör falla in 

under upphandlingsbegreppet. Mot denna bakgrund fastslog kammarrätten att Fojo 

inom den juridiska personen staten intog en från Sida väsensskild roll och därmed 

såsom leverantör hade en, gentemot den upphandlande enheten, självständig funktion. 

Fojos utförande av uppdrag som denne tilldelats från Sida skulle därför inte kunna anses 

som verksamhet i Sidas egen regi. Således saknades rättslig grund för att avbryta 

upphandlingen. 

5.2.3 Kammarrätten 2006 
Gränsen mellan upphandling och egenregiverksamhet prövades även år 2006 av 

kammarrätten i Sundsvall.163 Den statliga myndigheten Vägverket hade inlett ett 

upphandlingsförfarande om en byggentreprenad. Slutligen tilldelades kontraktet 

Vägverket Produktion, vilken var en enhet inom Vägverket. Företaget Järfälla VA- & 

Byggentreprenad klagade på beslutet med hänvisning till att Vägverket avbrutit 

upphandlingen utan sakliga skäl, istället för att anta det bästa anbudet. Fråga uppstod 

därmed om upphandlingen avbrutits. 

Kammarrätten hänvisade först till HD:s dom från 2001 där det konstaterats att 

egenregiverksamhet visserligen inte utgör upphandling, men att enheter inom samma 

juridiska person kan vara så fristående i förhållande till varandra att en transaktion dem 

emellan inte utgör egenregiverksamhet utan faller in under upphandlingsbegreppet. 

Kammarrätten påpekade att det ansetts röra sig om egenregiverksamhet i den domen när 

                                            
 
163 Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 25 januari 2006 i mål nr 1679-05. 
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landstinget anförtrodde uppdraget till en av sina enheter. Kammarrätten fastslog därefter 

att beslutet att tilldela Vägverket Produktion uppdraget innebar att upphandlingen 

avbrutits, eftersom Vägverket valt att bedriva verksamheten i egen regi och inte att 

tilldela ett offentligt upphandlingskontrakt till någon utanför den egna juridiska 

personen. Avtalet ifråga utgjorde därför inte ett upphandlingskontrakt i LOU:s mening. 

Slutligen beslöt kammarrätten att återförvisa målet till länsrätten, eftersom länsrätten 

innan hade avvisat talan utan att pröva om det förelegat sakliga skäl för att avbryta 

upphandlingen. 

5.2.4 Kammarrätten 2017 
Den aktuella frågan prövades senast år 2017 av kammarrätten i Stockholm.164 Den 

statliga myndigheten Kungliga biblioteket hade fått uppdraget att mikrofilma vissa 

svenska dagstidningar av regeringen. Kungliga biblioteket beslöt sedan att börja 

digitalisera dagstidningarna och anlitade den statliga myndigheten Riksarkivet för denna 

uppgift. Beslutet togs utan föregående anbudsinfordran. Företaget Depona klagade på 

beslutet och yrkade på dess ogiltighet med hänvisning till att digitaliseringstjänsten 

borde ha upphandlats. Fråga uppstod därmed om avtalet omfattades av 

upphandlingsreglerna samt om klagan i sådana fall inkommit inom den tid som 

föreskrivs i LOU.  

Kammarrätten konstaterade först att LOU:s tillämplighet förutsätter att det enligt 2 

kap. 10 § LOU finns ett avtal mellan fristående parter. I det sammanhanget hänvisade 

kammarrätten till Stadt Halle, enligt vilken upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas 

när en upphandlande myndighet med egna medel utför de uppgifter av allmänintresse 

som åligger denna utan att vända sig till externa enheter utanför sin organisation. 

Kammarrätten hänvisade därefter till Teckal, vari EU-domstolen fastslagit att 

upphandlingsreglerna ska tillämpas när en upphandlande myndighet ingår avtal med en 

i formellt hänseende fristående enhet som kan fatta egna beslut oberoende av 

myndigheten. Sedan refererades till HD:s dom från 2001, enligt vilken enheter inom 

samma juridiska person kan vara så fristående i förhållande till varandra att en 

transaktion dem emellan inte rimligen kan karakteriseras som ett uttryck för 

egenregiverksamhet utan bör falla in under upphandlingsbegreppet. Kammarrätten 
                                            
 
164 Kammarrätten i Stockholms dom den 21 juni 2017 i mål nummer 7355-16. 
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påpekade även att i dess avgörande från 2004 hade de två statliga enheterna Sida och 

Fojo ansetts vara fristående i förhållande till varandra. Därefter fastslog kammarrätten 

att omständigheten att både Kungliga biblioteket och Riksarkivet är del av den juridiska 

personen staten inte automatiskt medför att avtalet mellan dessa inte omfattas av LOU. 

En bedömning måste göras av om avtalet kan anses vara ett uttryck för 

egenregiverksamhet eller om det ska anses ingånget mellan två fristående parter med 

konsekvensen att LOU är tillämplig. Därvid beaktade kammarrätten att Kungliga 

biblioteket och Riksarkivet tillhör olika departement, har olika budget, olika 

regleringsbrev och olika myndighetsinstruktioner. Med hänsyn till detta fastslog 

kammarrätten att myndigheterna måste betraktas som formellt fristående från varandra. 

Att Kungliga biblioteket och Riksarkivet under en relativt lång tid samarbetat i frågor 

gällande digitalisering medförde inte att det aktuella avtalet var ett uttryck för 

egenregiverksamhet. 

Därefter övergick kammarrätten till att pröva Hamburg-undantaget och konstaterade 

att ett sådant samarbetsavtal inte var för handen. Sist prövade kammarrätten om 

Deponas klagan inkommit inom den tidsfrist som föreskrivs i LOU, vilket den inte 

hade. Kammarrätten fastslog därför att förvaltningsrättens beslut att avvisa ansökan om 

överprövning var riktigt.  

5.2.5 Tolkning av svensk rättspraxis 
I domen från 2001 ifrågasatte HD den generella uppfattningen inom svensk rätt genom 

att konstatera att avtal mellan enheter inom samma juridiska person kan ha viss 

civilrättslig betydelse samt att sådana enheter kan tänkas vara så fristående från 

varandra att överenskommelser dem emellan utgör upphandlingspliktiga avtal och inte 

egenregiverksamhet. HD utvecklade dessvärre aldrig under vilka omständigheter så 

kunde vara fallet. Det fastslogs dock att enheterna inom landstinget inte var sådana 

fristående enheter. Även om således inget säkert fastslagits i den aktuella frågan öppnar 

domen för att avtal mellan statliga myndigheter kan utgöra upphandlingsrättsliga 

kontrakt.  

HD:s slutsatser saknar referens till upphandlingsdirektiven och Teckal, vilket hade 

varit relevant i målet eftersom kontrakt är ett unionsrättsligt begrepp samt då det i 
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nämnda dom konstaterats att kontrakt måste ingås av två skilda personer. Detta skulle 

kunna förklaras av att Sverige endast hade varit medlem i unionen i sex år vid tillfället 

samt att nationella domstolar haft en tendens att inte begära förhandsavgöranden i 

enlighet med artikel 267 FEUF.165 Likväl synes HD:s inställning inte stå i strid mot 

Teckal eller Stadt Halle, eftersom det däri endast uttalats att det är ”i princip tillräckligt” 

att avtal ingås med en från den upphandlande myndigheten fristående juridisk person för 

att två skilda avtalsparter ska anses förekomma.166 

HD och de allmänna domstolarna har dock inte i uppgift att pröva mål om offentlig 

upphandling, då HFD är högsta instans i mål om offentlig upphandling.167 HD behövde 

ta ställning i frågan om LOU:s tillämplighet på grund av att talan rörde civilrättsligt 

skadestånd som baserades på den lagen. Målet avsåg således främst skadeståndsansvar. 

För det fall HFD skulle pröva om avtal mellan statliga myndigheter måste upphandlas är 

HFD inte bunden av HD:s dom, men denna skulle rimligen beaktas som en tungt 

vägande rättskälla.  

Kammarrätten i Stockholm har till skillnad från HD uttryckligen konstaterat att just 

statliga myndigheter kan vara fristående från varandra. I 2004 års avgörande fastslogs 

att Fojo intog en väsensskild roll gentemot Sida och hade en självständig funktion. Det 

angavs dock inte vilka omständigheter som föranledde denna bedömning. Vad som 

möjligtvis avsågs med att Fojo och Sida hade väsensskilda roller och funktioner är att 

dessa myndigheter har olika uppdrag och därför bedriver olika verksamheter. Fojo är ett 

institut som utbildar journalister,168 medan Sidas verksamhet avser internationellt 

bistånd och global utveckling.169 I sammanhanget ska dock noteras att avdelningar inom 

en kommun ofta bedriver väsensskilda verksamheter utan att överenskommelser dem 

emellan innebär att LOU blir tillämpligt.170  

I 2017 års avgörande fastslog kammarrätten i Stockholm att de statliga 

myndigheterna som där berördes var fristående från varandra, eftersom de hade olika 

                                            
 
165 Falk, s. 30. 
166 Teckal, p. 50 (supra not 59) 
167 Enligt 20 kap. 4–5 §§ LOU ska ansökan om överprövning göras hos allmän förvaltningsdomstol. 

Instansordningen för allmänna förvaltningsdomstolar framkommer i 11 kap. 1 § RF.  
168 1–2 §§ förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister. 
169 1 § förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete. 
170 Falk, s. 136. 
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budget, regleringsbrev och myndighetsinstruktioner samt tillhörde olika departement. 

Kammarrätten beaktade även att myndigheterna under en lång tid samarbetat i frågor 

om digitalisering, men ansåg att denna omständighet inte medförde att avtalet var ett 

uttryck för egenregiverksamhet. Vid en jämförelse av detta fall med 2004 års avgörande 

kan en skillnad i kammarrättens bedömningar märkas. I det äldre fallet ansåg 

kammarrätten att de statliga myndigheterna var fristående på grund av att de hade 

väsensskilda roller och självständiga funktioner. I 2017 års avgörande konstaterades 

dock att båda myndigheternas uppdrag innefattade digitalisering och att dessa tidigare 

utfört sådana uppgifter tillsammans i viss mån. Myndigheterna ifråga kan därmed inte 

sägas ha helt väsensskilda roller utan snarare liknande sådana. Kammarrätten ansåg 

likväl att myndigheterna var fristående från varandra på grund av att de tillhörde olika 

departement och hade olika regleringsbrev, budgetar och instruktioner. Därav kan det 

svårligen utifrån dessa avgöranden utläsas vilka omständigheter som är avgörande för 

den aktuella frågan. I 2017 års fall synes det som att avtal mellan statliga myndigheter 

alltid ska upphandlas, eftersom dessa har egna regleringsbrev och instruktioner etc. I 

2004 års avgörande framstår det istället som att frågan beror på omständigheterna i det 

enskilda fall, varvid det ska beaktas om myndigheternas roller och funktioner är olika 

eller ej. Det saknas därmed en tydlig och enhetlig linje i dessa avgöranden.  

Något som bidrar till ett än mer oklart rättsläge är att kammarrätten i Sundsvall intog 

en helt annan inställning i fallet från 2006. Där anfördes att Vägverket valde att bedriva 

verksamheten i egen regi och inte att tilldela ett offentligt upphandlingskontrakt till 

någon utanför den egna juridiska personen. Någon ytterligare förklaring till varför detta 

utgjorde egenregiverksamhet gavs inte. Möjligtvis drogs denna slutsats på grund av att 

Vägverket Produktion endast var en avdelning inom den statliga myndigheten 

Vägverket och utgjorde således inte en egen statlig myndighet. Alternativt kan de 

ansetts ha haft liknande funktioner, dvs. vägunderhåll. Emellertid anfördes att 

Vägverket inte anförtrott kontraktet till någon utanför den egna juridiska personen. Den 

egna juridiska personen omfattar alla statliga myndigheter, varför kammarrättens 

uttalande skulle kunna tolkas som att överenskommelser mellan statliga myndigheter 

alltid utgör egenregiverksamhet. Detta är dock inte i linje med kammarrätten i 

Stockholms avgöranden från 2004 och 2017 samt HD:s dom från 2001. 
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Kammarrättens avgöranden är inte heller prejudicerande på så sätt som HFD:s domar 

är. Kammarrättens dom från 2004 överklagades aldrig, varför HFD inte fick möjlighet 

att pröva frågan. Däremot överklagades 2017 års avgörande, dock utan att HFD fann 

skäl att meddela prövningstillstånd.171 Vilken betydelse detta ska tillmätas kan dock 

diskuteras. Det går nämligen inte att överklaga domskäl utan endast domslut, vilket 

avsåg ett avvisningsbeslut. Att HFD inte meddelade prövningstillstånd betyder därmed 

endast att det var riktigt att kammarrätten avvisade talan. Huruvida HFD skulle ha 

kommit till samma eller andra slutsatser om en eventuell upphandlingsplikt avseende 

avtal mellan statliga myndigheter förblir ovisst.  

Upphandlingsmyndigheten har gjort gällande att kammarrättens motivering i 2017 

års fall till att avvisa ansökan har kommit att överskattas.172 Upphandlingsmyndigheten 

menar härvid att någon egentlig sakprövning i frågan om upphandlingsplikt mellan 

statliga myndigheter aldrig gjordes och fallet främst avsåg om klagan inkommit i rätt 

tid.173 Dessutom anfördes att det för frågan om upphandlingsreglernas tillämplighet inte 

bör tillmätas någon betydelse att statliga myndigheter kan tillhöra olika departement och 

ha olika budgetar, regleringsbrev och instruktioner.174 Både Upphandlings-

myndigheten175 och regeringen har anfört att svensk rättspraxis inte ger något svar på 

frågan om avtal mellan enheter inom samma juridiska person omfattas av 

upphandlingsreglerna.176  

Sammanfattningsvis tog HD aldrig ställning i frågan om just statliga myndigheter är 

så fristående gentemot varandra att avtal mellan dessa måste upphandlas. Domen öppnar 

dock för att så skulle kunna vara fallet. I kammarrätternas avgöranden saknas en 

enhetlig linje; i två fall ansågs statliga enheter vara fristående i förhållande till varandra, 

                                            
 
171 HFD:s dom den 19 december 2017 i mål nr 4106-17. 
172 Remissvar från Upphandlingsmyndigheten, ’Slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer 

service på fler platser (SOU 2018:43)’, dnr UHM-2018-0222, 2018-09-05. Remissvaret rörde 
frågan huruvida en överenskommelse mellan Statens servicecenter och Försäkringskassan behövde 
upphandlas. Upphandlingsmyndigheten ansåg inte att dessa statliga myndigheter var fristående 
parter, men att en tvingande reglering likväl skulle införas med hänsyn till det oklara rättsläget. 

173 Remissvar från Upphandlingsmyndigheten, ’Slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer 
service på fler platser (SOU 2018:43)’, dnr UHM-2018-0222, 2018-09-05, s. 1. 

174 Remissvar från Upphandlingsmyndigheten, ’Slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer 
service på fler platser (SOU 2018:43)’, dnr UHM-2018-0222, 2018-09-05, s. 2.  

175 Remissvar från Upphandlingsmyndigheten, ’Slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer 
service på fler platser (SOU 2018:43)’, dnr UHM-2018-0222, 2018-09-05, s. 2–3. 

176 SOU 2018:43 s. 88. 
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medan det motsatta antogs i ett annat fall. I samtliga kammarrättsavgöranden har olika 

omständigheter ansetts vara avgörande. Dessutom avvisades domen från 2017 på grund 

av att talan inkommit för sent. Med hänsyn härtill samt då HFD aldrig har prövat frågan 

kan det ifrågasättas om svensk rättspraxis verkligen klargjort rättsläget avseende en 

eventuell upphandlingsplikt för avtal mellan statliga myndigheter.  

6 Kravet på avtalets bindande karaktär 
Utöver kravet på två skilda avtalsparter krävs att de skyldigheter som föreskrivs i avtalet 

är rättsligt bindande för båda parter,177 vilket även innefattar att skyldigheterna ska 

kunna fullgöras genom rättsliga åtgärder.178 I det följande ska utredas om avtal mellan 

statliga myndigheter uppfyller kravet på bundenhet, med hänsyn till att sådana avtal 

saknar civilrättslig verkan samt att statliga myndigheter i regel inte kan väcka talan mot 

varandra. 

6.1 Civilrättslig verkan 

Det har som nämnts antagits att enheter inom samma juridiska person inte kan sluta 

avtal civilrättsligt med hänvisning till att dessa enheter inte utgör fristående personer i 

förhållande till varandra. Så sent som i december 2018 fastslogs detta av 

Konkurrensverket i ett vägledande ställningstagande.179 Där konstaterades att alla 

statliga myndigheter tillhör rättssubjektet staten. En statlig myndighet saknar därför 

möjlighet att själv utgöra part i ett avtal, utan ingår endast avtal för statens räkning. 

Statliga myndigheter kan således inte ingå civilrättsligt giltiga avtal med varandra 

eftersom staten inte kan sluta avtal med sig själv.180 På grund av detta menade 

Konkurrensverket att överenskommelser mellan statliga myndigheter inte behöver 

upphandlas. Ingen referens gjordes till HD:s dom från 2001, där det konstaterats att 

                                            
 
177 Remondis, p. 43 (supra not 35). 
178 Helmut Müller, p. 62 (supra not 19). 
179 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018. Notera att detta 

dokument inte är bindande utan endast avsett som vägledning. 
180 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 8. 
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avtal mellan enheter inom samma juridiska person ändå kan ha viss civilrättslig verkan 

samt att sådana enheter kan vara så fristående från varandra att överenskommelser dem 

emellan utgör upphandlingspliktiga avtal. Konkurrensverket hänvisade istället till ett 

betänkande från 1994 som stöd för sin slutsats.181 Märk dock att det däri även anförts att 

statliga myndigheter som sluter avtal sinsemellan anses bundna av sådana 

överenskommelser i samma utsträckning som om ett civilrättsligt avtal träffats,182 vilket 

Konkurrensverket inte nämnde. 

Att brist på civilrättslig verkan enligt svensk rätt ska påverka bedömningen av det 

EU-rättsliga begreppet kontrakt är dock inte givet. EU-domstolen har klargjort att EU-

rättsliga begrepp ska tolkas autonomt och utifrån unionsrättens syften, varför eventuell 

betydelse och räckvidd enligt medlemsstaternas nationella rätt är irrelevant för den 

bedömningen.183 Vid prövningen av om det föreligger ett kontrakt i 

upphandlingsrättslig mening saknar det därför betydelse hur ett rättsförhållande är 

kvalificerat enligt nationell rätt.184 

Med hänvisning till detta menar både Falk185 och Calais186 att invändningen om att 

statliga myndigheter inte kan sluta avtal enligt svensk civilrätt är irrelevant för 

upphandlingsreglernas tillämplighet enligt unionsrätten. Det som istället är avgörande är 

att upphandlingsdirektivens rekvisit för kontrakt är uppfyllda, varvid det som nämnts 

krävs att de skyldigheter som följer av avtalet är bindande för båda parter. Även om 

avtal som sluts mellan statliga myndigheter inte är civilrättsligt giltiga anses 

myndigheterna som berörs av en sådan överenskommelse vara bundna av den i samma 

utsträckning som civilrättsligt avtal.187 Det aktuella rekvisitet torde därför vara uppfyllt. 

Avtalets ”etikett” enligt nationell rätt har inte betydelse så länge parterna är skyldiga att 

genomföra de prestationer som utlovats i avtalet.  

                                            
 
181 Se SOU 1994:136 s. 143, 182 och 245. 
182 SOU 1994:136 s. 181. 
183 Se exempelvis målen C-264/03 Kommissionen mot Frankrike ECLI:EU:C:2005:620, p. 36 och 

C-382/05 Kommissionen mot Italien ECLI:EU:C:2007:445, p. 30-31. 
184 Se exempelvis målen C-220/05 Auroux and Others ECLI:EU:C:2007:31 p. 40 och C-220/06 

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia 
ECLI:EU:C:2007:815, p. 50. 

185 Falk, s. 137. 
186 Calais i Europarättslig Tidskrift, s. 305 not 55. 
187 Se SOU 1994:136 s. 151 och 181. 
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6.2 Fullgörande genom rättsliga åtgärder 

EU-domstolen har i Helmut Müller fastslagit att det av kravet på bundenhet följer att de 

skyldigheter som föreskrivs i avtalet ska kunna fullgöras genom rättsliga åtgärder.188 

Således krävs att det i nationell rätt föreskrivs en möjlighet för den upphandlande 

myndigheten att, för det fall leverantören exempelvis inte levererar varan, kunna vidta 

rättsliga åtgärder för att förplikta leverantören att utföra prestationen. I den svenska 

versionen av Helmut Müller anfördes visserligen att skyldigheternas fullgörande ska 

kunna ”åberopas inför domstol”.189 Konkurrensverket menar dock att detta inte ska 

tolkas som att de rättsliga åtgärderna ifråga måste bestå i just en domstolsprövning.190 I 

den engelska och tyska versionen av domen konstaterades om skyldigheterna att 

”…their execution must be legally enforceable” respektive ”…muss ihre Erfüllung 

einklagbar sein.” Med andra ord betyder detta endast att skyldigheterna ska kunna 

verkställas rättsligen. Enligt Helmut Müller får dessutom nationell rätt bestämma 

villkoren för de rättsliga åtgärder som ska stå tillgängliga för avtalsparterna, eftersom 

medlemsstaterna har processuell autonomi.191 Således bör domen tolkas som att någon 

form av rättsliga åtgärder måste stå tillgängliga för avtalsparterna så att dessa kan 

framtvinga fullgörelse av avtalets förpliktelser. 

Konkurrensverket har i sitt ställningstagande anfört att statliga myndigheter inte kan 

utgöra parter gentemot varandra i domstol, eftersom dessa tillhör samma juridiska 

person och således inte är fristående från varandra.192 Statliga myndigheter uppträder i 

domstol endast såsom företrädare för staten, varför de inte vidta rättsliga åtgärder mot 

varandra. Även här refererade Konkurrensverket till betänkandet från 1994.193 

Att staten inte kan agera rättsligt mot sig själv stämmer dock inte helt. Om en statlig 

myndighet genomfört en otillåten direktupphandling har den statliga myndigheten 

Konkurrensverket i uppgift att väcka talan vid förvaltningsdomstol mot denna om 

                                            
 
188 Helmut Müller, p. 62 (supra not 19).  
189 Helmut Müller, p. 62 (supra not 19).  
190 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 5 not 23. 
191 Helmut Müller, p. 63 (supra not 19). 
192 Konkurrensverket, ställningstagande 2018:1, 2018-12-19, dnr 514/2018, s. 8. 
193 SOU 1994:136 s. 245. 
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upphandlingsskadeavgift.194 I detta fall anses det därmed möjligt för statliga 

myndigheter att vara motparter i domstol, vilket inte heller bestridits av HFD.195 Med 

hänvisning till sådana fall om upphandlingsskadeavgift har Justitiekanslern konstaterat 

att det ”i dessa ärenden inte ansetts utgöra något problem att talan förs av en myndighet 

mot en annan.”196 

Även om det således framstår som oklart när statliga myndigheter kan eller inte kan 

utgöra motparter i domstol, kan inte statliga myndigheter idag väcka talan mot varandra 

vid domstol för att uppnå fullgörande av förpliktelser i kontrakt. En sådan talan skulle 

allra troligast avvisas med hänsyn till att den som talan avser tillhör samma juridiska 

person som klaganden. Detta talar starkt för att kravet på att avtal ska kunna verkställas 

genom rättsliga åtgärder inte är uppfyllt, vilket skulle innebära att sådana 

överenskommelser inte är bindande och således inte utgör kontrakt i 

upphandlingsrättslig mening. 

Likväl står inte statliga myndigheter som slutit avtal helt utan möjligheter till 

tvistelösning. Enligt betänkandet från 1994 kan statliga myndigheter som tvistar om ett 

avtal hänskjuta frågan till regeringen, vilken kan bestämma hur överenskommelsen skall 

tillämpas.197 Endast vid tvister av större ekonomisk betydelse ansågs detta lämpligt 

enligt betänkandet.198 Att en sådan prövning finns tillgänglig har dessutom bekräftats av 

Justitiekanslern i flera fall.199 Av EU-domen framkommer dessutom att villkoren för 

den rättsliga prövningen får fastställas i nationell rätt. Genom regeringsprövningen kan 

statliga myndigheter få sin sak prövad i någon form. Det är dock oklart om denna 

möjlighet är tillräcklig för att kvalificera för kravet på att verkställandet av ett avtal ska 

kunna framtvingas genom rättsliga åtgärder – särskilt om endast tvister om kontrakt som 

är av betydande värde ska prövas av regering. 

                                            
 
194 Enligt 21 kap. 2 § LOU ska tillsynsmyndigheten väcka talan om upphandlingsskadeavgift vid 

allmän förvaltningsdomstol. Denna tillsynsmyndighet utgörs av Konkurrensverket enligt 3 § 
förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket. 

195 Se exempelvis HFD 2017 ref. 66 och HFD:s dom den 15 november 2017 i mål nr 4575-15. 
196 Justitiekanslerns yttrande den 30 mars 2017 över SOU 2016:82, ’En översyn av lagstiftningen 

om företagsbot’, dnr 7951-16-80. 
197 SOU 1994:136 s. 181 och 246. 
198 SOU 1994:136 s. 246. 
199 Se Justitiekanslerns beslut den 13 maj 2008 dnr 8092-06-40 samt Justitiekanslerns yttrande den 

30 mars 2017 över SOU 2016:82, ’En översyn av lagstiftningen om företagsbot’, dnr 7951-16-80. 
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7 Sammanfattning och slutliga kommentarer 
För att överenskommelse ska omfattas av upphandlingsreglerna måste rekvisiten för ett 

kontrakt vara uppfyllda, varvid det krävs: 

- att kontraktet ingås mellan en upphandlande myndighet och en leverantör,  

- att dessa parter är fristående i förhållande till varandra,  

- att den upphandlande myndigheten genom kontraktet anskaffar varor, tjänster 

eller byggentreprenader,  

- att kontraktet har ekonomiska villkor,200 samt 

- att de skyldigheter som följer av kontraktet är ömsesidigt bindande och därför 

kan verkställas genom rättsliga åtgärder.  

Det har ifrågasatts om statliga myndigheter utgör fristående avtalsparter gentemot 

varandra samt om avtal mellan sådana myndigheter är av bindande karaktär.  

7.1 Fråga om statliga myndigheter utgör fristående avtalsparter 

I det följande sammanfattas skälen för att anse att statliga myndigheter är så fristående 

från varandra att de är hänvisade att följa upphandlingsreglerna. EU-domstolen har i 

Teckal konstaterat att det är ”i princip tillräckligt” att avtal sluts med en från den 

upphandlande myndigheten fristående juridisk person för att ett kontrakt ska anses ha 

ingåtts av två skilda personer. Utifrån formuleringens språkliga betydelse bör den inte 

nödvändigtvis uppfattas som att skild juridisk identitet är ett krav i detta hänseende. 

Utifrån Teckal bör det därför inte vara uteslutet att det kan förekomma två skilda 

personer även i andra fall än enbart när avtalsparterna utgör olika juridiska personer. 

Dessutom har EU-domstolen i Teckal och senare rättspraxis använt begreppen ”en i 

formellt hänseende fristående enhet” samt endast ”fristående enhet” för att fastslå när 

upphandlingsreglerna ska tillämpas. Dessa begrepp är bredare än fristående juridisk 

person och torde därför omfatta fler slags organ än så. Med andra ord skulle avtal kunna 

                                            
 
200Notera att för att direktivsreglerna ska bli tillämpliga krävs även att upphandlingens värde uppgår 

till de tröskelvärden som anges i artikel 4 det klassiska direktivet, vilket motsvaras av 5 kap. 1-2 §§ 
LOU. De upphandlingar som inte uppgår till dessa värden regleras dock fortfarande i 19 kap. LOU. 
Tillämpningsområdet för direktivet respektive LOU är annars detsamma i sak. 
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uppkomma i upphandlingsrättslig mening inte bara när köp sker från en fristående 

juridisk person, utan även när så sker från andra ”fristående enheter”. Vidare synes 

verklig funktion ha prioriterats framför form i en liknande upphandlingsrättlig fråga, 

nämligen frågan om vilka slags organ som kan ingå allmännyttiga samarbetsavtal utan 

att tillämpa något upphandlingsförfarande. När Hamburg-undantaget prövades i Lecce 

synes EU-domstolen ha beaktat de aktuella organens funktioner och ställningar, istället 

för deras rättsliga definitioner enligt medlemsstaternas nationella rätt. Det är således inte 

uteslutet att EU-domstolen skulle använda en liknande tolkningsmetod för frågan om 

vad som utgör skilda personer. Flera omständigheter talar därvid för att statliga 

myndigheter funktionellt sett utgör fristående enheter i förhållande till varandra. Dessa 

bedriver ofta helt skild verksamhet, kan fatta beslut oberoende av varandra, förfogar 

över egna budgetar och har olika regleringsbrev och instruktioner. Dessutom genomför 

varje statlig myndighet sina upphandlingar själv. Det vore därför att anse som alltför 

formalistiskt att inte betrakta dessa myndigheter som fristående parter med hänvisning 

till att de tillhör samma rättssubjekt. Vidare har det inom svensk rätt anförts av HD att 

enheter inom samma juridiska person kan tänkas vara så fristående från varandra att 

överenskommelser dem emellan utgör upphandlingspliktiga avtal och inte 

egenregiverksamhet. Kammarrätterna har i två fall utifrån EU-domstolens rättspraxis 

bedömt att statliga myndigheter är fristående från varandra och att deras kontrakt 

omfattas av upphandlingsreglerna. Dock var olika omständigheter avgörande i dessa 

fall. I 2004 års avgörande hade de statliga enheterna väsensskilda roller och funktioner 

och ansågs därför vara fristående från varandra. I domen från 2017 hade de statliga 

myndigheterna liknande roller i viss mån, men ansågs ändå vara fristående med 

hänvisning till att de tillhörde olika departement och hade olika budgetar, instruktioner 

och regleringsbrev. 

Skäl för att anse att statliga myndigheter inte utgör fristående avtalsparter 

sammanfattas härefter, vilka främst består i hur egenregiverksamhet har beskrivits. EU-

domstolen har i Stadt Halle beskrivit egenregiverksamhet som att det i ett sådant fall 

”inte är fråga om ett avtal som ingåtts med en i förhållande till den upphandlande 

myndigheten fristående juridisk person”, varför upphandlingsreglerna inte ska tillämpas 

då. Vidare har kommissionen efter Stadt Halle meddelades anfört att det inte kan utgöra 

upphandling när ett utbyte av prestationer sker inom en och samma juridiska person, 
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såsom när en enhet utför tjänster för en annan enhet. Generaladvokat Trstenjak har i sitt 

förslag till avgörande i Lecce uttalat att det krävs ett utbyte av prestationer som äger 

rum inom samma rättssubjekt för att det ska föreligga interna förfaranden. 

Generaladvokat Cosmas har beskrivit egenregiverksamhet som att ingen utanför den 

upphandlande myndighetens egna administrativa struktur anlitas. Slutligen synes också 

kammarrätten i Sundsvall ha bedömt frågan på ett liknande sätt i sitt avgörande från 

2006. Där ansågs det utgöra egenregiverksamhet när två enheter inom staten slöt avtal, 

varefter kammarrätten uttalade att kontraktet inte hade ingåtts med någon utanför den 

egna juridiska personen. Utifrån ovan redovisade uppfattningar ska noteras att det 

förekommer en skillnad mellan uttalandet i Stadt Halle och det av Kommissionen. I 

domen anfördes att det inte kan utgöra egenregiverksamhet om avtal sluts mellan två 

fristående juridiska personer. Kommissionen har dock anfört att avtal som sluts inom 

samma juridiska person inte kan utgöra upphandlingspliktiga avtal. Kommissionen ger 

ett tydligt besked om att enheter inom samma juridiska person som sluter avtal alltid 

ägnar sig åt egenregiverksamhet och aldrig omfattas av upphandlingsregelverket. EU-

domstolens uttalande är emellertid vagare och ger inte svar på frågan om två enheter 

inom en juridisk person kan vara så fristående från varandra att avtal dem emellan ska 

upphandlas. EU-domstolens uttalande tyder dock på att det presumeras utgöra 

egenregiverksamhet när enheter inom samma rättssubjekt ingår avtal. Mot bakgrund 

härav framkommer övervägande skäl för att statliga myndigheter inte ska anses vara 

fristående i förhållande till varandra. 

7.2 Fråga om avtal mellan statliga myndigheter är bindande 

Något som talar för att avtal mellan statliga myndigheter innefattar ömsesidigt bindande 

skyldigheter är att EU-domstolen har klargjort att unionsrättsliga begrepp ska tolkas 

autonomt och inte med hänsyn till definitioner i medlemsstaternas nationella rätt.  

Statliga myndigheter som ingår avtal sinsemellan anses bundna av detta på samma sätt 

som om det vore ett civilrättsligt giltigt avtal, varför det inte bör ha betydelse att avtalen 

inte är civilrättsligt giltiga enligt svensk rätt. 

Det som talar emot att avtalen ifråga skulle vara bindande är att statliga myndigheter 

inte kan väcka talan mot varandra vid domstol för att framtvinga fullgörande av 
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avtalsförpliktelser. Statliga myndigheter som tvistar kan visserligen hänskjuta en sådan 

fråga till regeringen för prövning. Det är emellertid tveksamt om denna möjlighet är 

tillräcklig för att anse att statliga myndigheter har tillgång till ”rättsliga åtgärder” 

gentemot varandra, särskilt då regeringen endast bör pröva tvister av större ekonomisk 

betydelse. Detta talar starkt för att kravet på avtalets bindande karaktär inte är uppfyllt. 

7.3 Slutliga kommentarer 

Det kan diskuteras om upphandlingsreglerna utifrån deras syften – fri rörlighet för varor 

och tjänster och etableringsfrihet – bör tillämpas på statliga myndigheters 

handelsutbyte. Såsom tidigare redovisats finns fog att betrakta statliga myndigheter som 

fristående i förhållande till varandra rent funktionellt, även om de inte är fristående 

formellt. Myndigheterna kan fatta beslut självständigt gentemot både regeringen och 

varandra. De bedriver ofta helt skilda verksamheter, förfogar över egna budgetar och 

har ansvar för sina inköp. När statliga myndigheter inte behöver upphandla avtalen de 

sluter sinsemellan får dessa en konkurrensfördel gentemot övriga aktörer på marknaden. 

Privata aktörer som erbjuder samma slags tjänster har dock inte tillgång till den 

”inomstatliga” marknaden.201 Syftet att förhindra snedvriden konkurrens på marknaden 

skulle därmed undergrävas om inte upphandlingsreglerna tillämpas på avtal mellan 

statliga myndigheterna. 

Å andra sidan är möjligtvis upphandlingsreglernas syften inte alltid applicerbara på 

avtal mellan statliga myndigheter. Handelsutbytet mellan myndigheterna kan mycket 

väl istället ses som en intern omdisposition av resurser eftersom samtliga myndigheter 

endast utgör delar av samma juridiska person.  Exempelvis har den statliga myndigheten 

Statens Servicecenter fått i uppdrag att hantera andra statliga myndigheters 

löneutbetalningar.202 På så sätt behöver inte varje myndighet avsätta resurser för att 

hantera löneutbetalningar utan Statens Servicecenter utför denna tjänst, vilket 

effektiviserar statens organisation och funktion. Denna överenskommelse framstår 

därmed inte som ett köp mellan fristående enheter som borde konkurrensutsättas utan 

som ett utflöde av medlemsstaternas rätt att själva utforma sin interna organisation.  

                                            
 
201 SOU 2008:118 s. 134. 
202 Se förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter samt förordning (2015:665) 

om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster. 
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Det faktiska resultatet av att avtal mellan statliga myndigheter inte upphandlas blir 

dock att privata aktörer går miste om sådana kontrakt. Det finns därmed motstående 

intressen i denna situation; å ena sidan medlemsstaternas rätt att bestämma över sin 

interna organisation, innebärande att myndigheterna exempelvis kan utföra tjänster åt 

varandra utan iakttagande av upphandlingsreglerna, samt, å andra sidan, 

etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla varor och tjänster, innebärande att 

övriga leverantörer ges möjlighet att leverera de varor och tjänster som myndigheterna 

avser anskaffa. 

Med beaktande av unionsrättens överordnande ställning i förhållande till den 

nationella rätten talar avgörande skäl för att avtal mellan statliga myndigheter inte 

behöver upphandlas – myndigheterna torde inte kunna utgöra fristående avtalsparter i 

förhållande till varandra och sådana avtal är nog inte bindande eftersom 

avtalsförpliktelserna inte kan framtvingas genom rättsliga åtgärder. Det går emellertid 

inte att ge ett helt säkert svar på frågan om avtal mellan statliga myndigheter kan 

uppkomma i upphandlingsrättslig mening, eftersom denna fråga inte har prövats av vare 

sig EU-domstolen eller HFD. Det föreligger således viss oförutsebarhet ifråga om 

upphandlingsreglerna ska tillämpas när statliga myndigheter ingår avtal. Rättsläget är 

härigenom otillfredsställande för både statliga myndigheter och potentiella leverantörer 

till dessa.  Till dess EU-domstolen eller HFD prövar frågan finns uppenbarligen risk för 

att många varu- och tjänsteavtal mellan statliga myndigheter drabbas av tids- och 

kostnadskrävande processer. Med hänsyn härtill samt då rättsläget är osäkert enligt vad 

bland annat kammarrätternas avgöranden utvisar, bör därför statliga myndigheter 

överväga att alltid genomföra upphandling vid anskaffande av varor och tjänster, 

således även i sådana fall då dessa kan anskaffas internt inom staten. 
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