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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar ämnet OPS och de kringliggande områden som har varit av intresse 

för att studera valda delar, av upphandlingen och konstruktionen av samarbetet mellan 

kommunen och privata aktörer, kring Uppsala Arena. De ämnesområden som aktualiseras i 

huvudsak är; den kommunala kompetensen, statstöd och formerna för olika typer av 

upphandling inom EU. Resultatet visar att Arenaprojektet i Uppsala är att betrakta som en 

byggkoncession. Dessutom har konstaterats att kommunen kan ha agerat utanför den 

kommunala kompetensen och att stödet mycket väl kan utgöra ett otillbörligt statstöd. 

Faktumet att Uppsala kommun inte ansökte om godkännande från EU kommissionen för sitt 

stöd till Arenaprojektet kan ses som en lärdom för andra kommuner som planerar att 

genomföra liknande projekt, då detta agerande med största sannolikhet avskräcker privata 

aktörer, med den ökade risk det medför.  
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Förkortningar och förklarande 

Direktiv Direktiven utfärdas av EU- rådet eller EU-kommissionen och skall 

av varje medlemsstat införs i nationell lag 

Direktupphandling Upphandling utan krav på föregående konkurrensutsättning 

EU  Europeiska Unionen 

EU-fördraget Fördraget om den Europeiska Unionen, Tidigare Lissabon-

fördraget men övergick till EU fördraget när det trädde i kraft den 

1 december 2009 

Euro EU:s gemensamma valuta 

Europeiska kommissionen Organ inom EU som har i uppgift att övervaka att fördraget 

efterlevs, verkställer ministerrådets beslut samt har rätt att inom 

vissa områden utfärda direktiv och förordningar 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kompletterar 

EU-fördraget med mer detaljerade och funktionella bestämmelser. 

FEUF ersatte det tidigare EG-fördraget den 1 december 2009 när 

Lissabonfördraget trädde i kraft. 

Förfrågningsunderlag Anbudsunderlag som innehåller de flesta uppgifterna om en 

upphandling. Alla bilagor samt avtalsförslag omfattas av 

förfrågningsunderlaget 

Förordning Utfärdas av rådet eller kommissionen och är direkt bindande för 

EU:s medlemsstater 

Försörjningssektorerna Vatten, energi, transport, och postsektorn. Upphandlande 

myndigheter regleras av LUF 

IOPP Institutionella offentlig-privata samarbeten 

KKV Konkurrensverket, tillsynsmyndighet för offentligupphandling 

sedan 1 september 2007 

KL Kommunlagen  

Klassiska sektorn Staten, kommunerna, landstingen och deras företag, stiftelser och 

föreningar. Upphandlingar i denna sektor regleras i LOU 

Koncession Avtal mellan en offentlig aktör och en privat aktör där koncession 

innehavaren tar den ekonomiska risken istället för den 

upphandlande myndigheten och istället får rättigheten att 

ekonomiskt nyttja den gentemot användarna 
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LOU  Lagen om offentlig upphandling 

LUF Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, 

transport och posttjänster 

OPS Offentlig privat samverkan, samarbete mellan en offentlig aktör 

och en privat aktör med en annan riskfördelning än offentlig 

upphandling t.ex. koncession 

SFS Svensk författningssamling 

TED  Tenders Electronic Daily. EU:s samlade databas för 

upphandlingsannonser 

Tröskelvärde Värdet som beslutar om en upphandling bekräftande varor, tjänster 

och byggentreprenader ska gå under EU:s 

upphandlingsbestämmelser 
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1 Problembeskrivning 
I Sverige byggs eller planeras många idrotts- och nöjesanläggningar eller annan infrastruktur, 

anläggningar som ibland innebär investeringar på miljardbelopp. Finansiärerna utgörs ofta av 

både privata och offentliga aktörer, där företagen agerar utifrån en kommersiell bas medan det 

offentliga vill tillgodose det allmänna intresset. Eftersom investeringarna som regel är av 

betydande storlek är det svårt för en enskild part att bära alla kostnader. Den typ av 

samarbeten som uppstår i dessa fall benämns ofta som OPS, Offentlig - Privat - Samverkan. 

Ett förfarande som på senare år har vuxit både till antal och i mångfald, inte minst på grund av 

en ökad nationalekonomiskt marknadssyn.
1
 Exempel på projekt av detta slag är Nya 

Karolinska Universitetssjukhuset,
2
Arlandabanan

3
 och Uppsala Arena.

4
 

OPS är ett svårdefinierat begrepp som mer eller mindre är precis vad det heter, nämligen ett 

samarbete mellan den offentliga och privata sfären. Begreppet beskrivs i EU-kommissions 

grönbok om offentlig-privata partnerskap och upphandling av koncessioner, ”Termen 

offentlig-privat partnerskap är inte definierad på gemenskapsnivå. Den gäller i allmänhet de 

former för samarbete mellan de offentliga myndigheterna och näringslivet som syftar till att 

säkerställa finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning eller underhåll av en 

infrastruktur eller tillhandahållande av en tjänst” 
5
 Det finns däremot inga direkta krav på 

vad ett OPS-förfarande ska innehålla, varken i Lagen om offentlig upphandling eller i EU:s 

upphandlingsdirektiv.
6
 

Det är debatterat huruvida denna typ av projekt är positivt eller negativt för samhället. En 

fördel är att det skapas möjlighet för genomförande av annars osannolika, men likväl 

nödvändiga projekt. Nackdelen kan vara att kostnaden blir högre, tillsammans med att 

inflytandet över offentliga intressen flyttas från det allmänna till det privata.  

Med ett delat ansvar följer även juridiska frågeställningar. Inom den kommunala sfären kan 

dessa exempelvis vara; gränsen för den kommunala befogenheten, risken för olaga stöd till 

enskild, upphandlingsförfaranden i allmänhet och offentlig insyn. Till detta kommer även 

ytterligare aspekter, så som konkurrensrätt och fastighetsrätt, vilka vi inte berör i denna 

uppsats.  

Under 2002 började en sammanslutning människor med intressen i Almtuna IS, ett projekt 

med mål om att upprätta en multiarena i Uppsala.
7
 Detta projekt kom sedan att utvecklas till 

det nu liggande samarbetsavtalet mellan Uppsala Arena AB och Uppsala Kommun. Ett 

samarbetsavtal av OPS karaktär, som först blev godkänt av kommunfullmäktige. Beslutet 

överklagades sedan till förvaltningsrätten där domen upphävdes och samarbetsavtalet 

                                                           
1
 Se närmare T, Indén, Marknadsstatens utveckling och kommunalrättens stagnation. 

2
 Stockholms läns landsting, Nya Karolinska Solna. 

3
 Arlandaexpress. 

4
 Uppsala kommun, Protokoll från kommunfullmäktiges möte den 27 september 2010, § 172. 

5
 Grönboken om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, 

KOM(2004) 327 slutlig (30.4.2004) s. 3. 
6
 T, Madell, T, Indén, Offentlig privat samverkan - rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010, s. 179. 

7
 Kommunfullmäktige den 27 september, Förslag till samarbete mellan Uppsala Arena 2010 AB och Uppsala 

kommun, s. 38. 
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ogiltigförklarades. Uppsala Arena och Kommunen har därför startat en ny process, men denna 

gång via EU-kommissionen för godkännande.    

1.1 Syfte  
Denna uppsats ämnar utreda om det tilltänkta OPS förfarandet kring Uppsala Arena är 

förenligt med svensk och europeisk rätt, utifrån valda rättsområden. Vidare kommer även 

klargöras hur kommuner bör hantera liknande OPS förfaranden, för att agera i enlighet med 

svensk och europeisk rätt. 

1.2 Metod 
För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen har en rättsdogmatisk 

metod tillämpas. En metod där utgångspunkten är de gällande rättskällorna, och utifrån dem 

fastställa rättsläget
8
. Därmed har vi genomgående studerat de berörda svenska lagarna, 

kommunallagen, statstödslagen, lagen om offentlig upphandling, och berörda EU-direktiv. 

Jämte detta har vi även studerat förarbeten, rättspraxis och doktrin. Utifrån detta kommer 

Uppsala Arena att diskuteras med en juridisk metod, där ett friare förhållningssätt till 

rättskällor
9
 tillämpas. Där information insamlats från både förvaltningsdomstolen, 

samarbetsavtalet mellan Uppsala Arena AB och Uppsala Kommun, samt generell information 

om ämnet från tidningsartiklar och offentliga uttalande från och om berörda personer. Vi har 

även sökt kontaktpersoner till projektet från både Uppsala Arena AB och Uppsala Kommuns 

sida, dessvärre utan framgång. Vi anser däremot att underlaget som behandlats utöver tänkta 

intervjuer är mer än väl för att kunna framarbeta en analys och slutsats och därmed uppnå 

syftet. 

2 Aktuella regleringar 
Detta kapitel avser att belysa de regleringar som är av vikt för Uppsala Arena utifrån en 

rättsdogmatisk metodik. Detta för att senare kunna analysera om kommunen och andra aktörer 

har agerat enligt gällande rätt. 

2.1 Kommunal kompetens 
 

– Detta avsnitt behandlar gränsen för vad kommunerna enligt lag kan ägna sig åt, med fokus 

på Kommunallagen och de regler som utgör grunden för den offentliga makten. Även 

problematiken kring insynen i privata bolag som utför allmännyttiga tjänster analyseras 

kort.– 

 

2.1.1 Grundregler 
I de fall där kommuner vill engagera sig i infrastrukturprojekt eller ge stöd så finns det 

lagregler som fastställer hur detta får ske. Utgångspunkten för den offentliga makten i Sverige 

är Regeringsformen 1974:152 (RF) 1 §. I det första stycket stadgas att all offentlig makt utgår 

ifrån folket och den 1 § tredje stycket stadgar att all offentlig makt utövas under lagarna. Här 

                                                           
8
 B, Lehrberg, Praktiskt juridisk metod, 2010, s. 167.  

9
 C, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2010, s. 38. 
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ges uttryck för den så kallade legalitetsprincipen,
10

 vilken innebär att det offentliga inte kan 

agera utan stöd i lag. Denna regel ämnar främst skydda den enskilde, när det allmänna 

befinner sig i en monopolställning eller vid ren myndighetsutövning från det allmännas sida. 

Det kan argumenteras för att legalitetsprincipen inte blir aktuell i de fall då enskild tar på sig 

plikter mot det allmänna,
11

 dock är huvudregeln att det allmänna inte kan agera i strid med 

gällande lagstiftning, till exempel genom att kommuner ingår avtal som binder upp den 

framtida myndighetsutövningen. Detta utgör grunden för vad som kan anses vara den 

kommunala kompetensen där den generella
12

 kompetensen ges av kompetensreglerna i 

Kommunallagen 1991:900 (KL). Till detta kommer speciallagstiftning i lagen (2009:47) om 

vissa kommunala befogenheter, som ger kommunerna ytterligare klargörande kring 

kompetensen inom vissa områden. Även rättpraxis är avgörande för gränsdragningen för den 

kommunala kompetensen, inte minst på grund utav att reglerna i KL är allmänt hållna. Det 

som är centralt för alla avtal som tecknas, är som sagt att kommunen inte kan binda upp sin 

framtida myndighetsutövning, så tillvida det inte framgår av lagen att det får ske.
13

 Vad som 

är viktigt att skilja på, är om den verksamhet som en kommun ämnar överlåta på enskild är av 

obligatorisk eller frivillig art. Är verksamheten av, för kommunen, obligatorisk art så kan den 

inte överlåtas på enskild efter kommunens skön. I detta fall kvarstår kommunen som 

huvudman för verksamheten och är skyldig att säkerställa kvalité och genomförande i 

övrigt.
14

 I det fall som verksamheten inte är av obligatorisk art så kan kommunen privatisera 

verksamheten fullt ut, denna typ av verksamhet anses tillhöra den kommunala initiativrätten, 

som är starkt kopplad till kommunernas grundlagsskyddade rätt till självstyre.
15

 Denna 

uppsats kommer i huvudsak att fokusera på den senare typen av verksamhet. 

2.1.2 Kommunallagen och den kommunala kompetensen 
Som tidigare nämnts stadgas den generella kompetensen i KL. I 2 kap 1 § ges uttryck för det 

som är av central betydelse, vilket är allmänintresset. Detta allmänintresse kopplas i denna 

paragraf även ihop med lokaliseringsprincipen, vilken innebär att kommunens kompetens 

sträcker sig, som huvudregel, till sitt geografiska område. Kommunen får heller inte ägna sig 

åt det som enligt lag skall skötas av annan, till exempel landstinget eller staten, 2 kap 1 § KL. 

I innebörden av allmänintresset ingår även förbudet mot stöd till enskild, detta kan ses ur 

perspektivet att det i huvudsak inte ligger i allmänintresset att stödja ett individuellt subjekt.  

Av 2 kap 2 § framgår att kommunen måste behandla sina medlemmar på ett objektivt sätt, 

detta är vad som brukar benämnas likställighetsprincipen. När kommunen exempelvis utger 

stöd till föreningslivet i kommunen, vilket i vissa fall kan anses falla inom allmänintresset och 

då inte är att anse som otillbörligt stöd till enskild, så kan ett sådant stöd ges till en förening 

framför en annan under förutsättningen att alla kommunmedlemmar har tillgång till 

nyttigheterna på lika villkor och att det inte krävs medlemskap i föreningen.
16

 När det gäller 

                                                           
10

 T, Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, 2002, s.39. 
11

 T, Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, 2002, s.40. 
12

 Här undviks att benämna denna typ av kompetens som allmän, av orsaken att det inte ska förväxlas med det 
allmänna/offentliga. 
13

 U, Lindquist, Kommunala befogenheter, 2005, s.22. 
14

 T, Madell, Avtal mellan kommuner och enskilda, 2002, s.52. 
15

 U, Lindquist, Kommunala befogenheter, 2005, s.15. 
16

 U, Lindquist, Kommunala befogenheter, 2005, s.57.  
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stöd till näringslivet så får kommunen enligt 2 kap 8 § KL ” allmänt främja näringslivet i 

kommunen”. Det viktiga att notera i detta sammanhang, är att stödet måste vara av tillräckligt 

allmän karaktär för att inte tolkas som ett stöd till enskild. Endast i särskilda fall får stödet 

riktas till enskild och då är det enligt praxis och förarbeten främst av betydelse för 

glesbygdskommuner. Detta eftersom dessa kommuner genom stödet säkerställer en viss 

miniminivå av standard för invånarna i kommunen. Exempel på detta kan vara stöd till en 

livsmedelsbutik eller insatser för att stödja hotellverksamhet
17

 när det inte finns en 

kommersiell grund för verksamheten.
18

 Ytterligare principiella regler för den kommunala 

förvaltningen är proportionalitetsprincipen, samt förbudet mot spekulativ verksamhet och 

krav på god hushållning och förvaltning av den kommunala förmögenheten. 

Proportionalitetsprincipen genomsyrar alla avvägningar huruvida en verksamhet faller inom 

kommunens kompetens, där kommunens prestation ska stå i förhållande till det kommunala 

intresset. Dessutom ska den fördel som den gynnade parten får, vara liten i förhållande till det 

förväntade allmännyttiga utfallet.
19

 Även om kommunen begränsas i sitt uttag av avgifter av 

självkostnadsprincipen så gäller detta inte för den kommunala förmögenhetsförvaltningen, där 

kommunen är skyldig att ha en god ekonomisk hushållning samt säkerställa en god avkastning 

och en betryggande säkerhet, KL 8 kap 1,2 §§. Ses till 12 § i samma kapitel så stadgas här att 

kommunens löpande kostnader ska täckas av löpande intäkter vilket gör det svårt för 

kommunen att engagera sig i riskfyllda ekonomiska projekt, utan att det strider mot lagen. 

Utöver reglerna i KL beträffande kommunernas handlingsförmåga finns även som tidigare 

nämnts en ny speciallag, som är en sammanslagning av tidigare så kallade smålagar. Denna 

lag, lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, ger kommunerna ytterligare 

handlingsmöjligheter. Som exempel kan ges att kommunerna genom denna lag får rätt att i 

vissa fall åsidosätta kravet på kommunal anknytning, ett exempel på ett sådant fall är när 

kommunen uppför turistanläggningar i syfte att främja turismen i kommunen. Detta undantag 

som ger möjlighet uppföra turistanläggningar ges av 4 kap 1 § i samma lag. Förarbetet till 

denna lag ger inga tydliga gränser för när det är lagligt för en kommun att stödja en 

näringsverksamhet, utan faller tillbaka på kommentarer från tidigare förarbeten där gränsen 

dras vid kommunens rätt att tillgodose invånarna med en miniminivå av kommersiella 

tjänster, såsom livsmedel. 

2.1.3 Rättspraxis 
Som tidigare nämnts så har utvecklandet av en rättspraxis på området varit av stor betydelse 

för gränsdragningen av den kommunala kompetensen. Några exempel är följande fall från 

Regeringsrätten; 

RÅ 1993 ref.93 

När det gäller stöd till näringslivet kan initialt nämnas fallet RÅ 1993 ref. 93, där Bodens 

kommun hade lämnat ett avskrivningslån på 2 mkr och ett driftsbidrag på 0,5 mkr till ett 

enskilt företag. Detta företag avsåg att uppföra en anläggning, som bland annat skulle agera 

                                                           
17

 RÅ 1995 ref.98. 
18

 SOU 2007:72 – Kommunal Kompetens, s.226 ff. 
19

 U, Lindquist, Kommunala befogenheter, 2005, s.262 ff. 
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som en resurs inom företagshälsovård, mot småföretagare inom kommunen. I domen från 

Regeringsrätten ansågs lånen och bidragen, i sig inte stå i proportion till den nytta som de 

skulle medföra. Sedan argumenterade domstolen kring att det fanns uttalade statliga mål att 

kommunerna engagerade sig i extern företagshälsovård som skulle kunna tala för att 

kommunen agerat kompetensenligt . Slutligen anförde man, att även om dessa mål fanns från 

statsmakterna, så fanns det risk för att stödet skulle komma att gynna enskild. Detta eftersom 

det företag som erhöll stödet även skulle ägna sig åt företagshälsovård, på en konkurrensutsatt 

marknad. På dessa grunder fastslog rätten att kommunens beslut om stöd var olagligt. 

RÅ 2000 ref.1 

I detta fall hade Hallstahammars kommun beslutat att genom ett kommunalt bolag lämna ett 

stöd på 42 mkr finansierat av banklån, till en sammanslutning av privata företag som ämnade 

uppföra ett TV- och filmcentrum.  Bolaget som ägde fastigheten i fråga skulle göra 

bygginvesteringar på 9 mkr och det kommunala bolaget avsåg även att hyra 10000 m
2
 av 

fastigheten. Det kommunala bolaget skulle därefter hyra ut lokalerna till sammanslutningen 

av privata bolag som skulle stå för investeringar i teknik och personal på 20 mkr. 

Kammarrätten ansåg inte att stödet var allmänt och inriktat på att stödja näringslivet i 

kommunen och hänförde även att borgensåtagandet inte hade så stor påverkan på 

befolkningsutveckling och arbetsmarknad i kommunen, i den utsträckningen att det skulle 

kunna anses kompetensenligt. Regeringsrätten fastställde kammarrättens beslut och upphävde 

kommunfullmäktiges beslut.  

2.1.4 Insynen i offentlig verksamhet som utförs av näringslivet 
Reglerna om insyn i offentlig verksamhet skyddas i Sverige av grundlagsbestämmelser, enligt 

tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § framgår att varje svensk har rätt att ta del av offentliga 

handlingar. Mer utförliga regler kring hur det offentliga ska hantera handlingar ges av 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Problematiken som uppstår när offentliga 

nyttigheter tillhandhålls av icke offentliga subjekt är att möjligheten till insyn blir avsevärt 

mindre. För att motverka detta finns det stadgat i Kommunallagen 3 kap 19 och 19 a §§, att 

det åvilar kommunen att vidtaga sådana åtgärder vid avtalstecknandet, så att allmänhetens 

möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten kvarstår. I förarbetena till den lagändring 

där dessa regler togs in i kommunallagen, så påpekas att detta är en målsättningsregel och att 

syftet inte är att allmänheten ska ha insyn i entreprenadverksamheten.
20

 Det som väger emot 

allmänhetens intresse, är att ifall reglerna om insyn var för långtgående så skulle detta leda till 

att färre bolag visade intresse av att teckna entreprenadavtal med det allmänna, vilket skulle 

leda till ökade kostnader vid upphandlingar.
21

 Det kan noteras att den förväntade besparingen 

vid fler anbudsgivare i en upphandling är relativt stor och att brytpunkten för när det är 

ekonomiskt gynnsamt är relativt låg.
22

 Detta gör att motivet att skydda näringsidkare mot en 

                                                           
20

 Proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet, s.100 ff. 
21

 Regelverk och praxis i offentlig upphandling – En rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO) 2009:2, Per Molander, Finansdepartementet 2009. 
22

 Regelverk och praxis i offentlig upphandling – En rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO) 2009:2, Per Molander, Finansdepartementet 2009. 
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för dem avskräckande insyn kan vara ekonomiskt gynnsamt även vid mindre entreprenader 

och upphandlingar.  

2.2 Statsstöd 

 

– Detta avsnitt behandlar EU:s statstödsregler och hur dessa står i förhållande till 

upphandlingar av OPS karaktär. – 

 

I all samverkan mellan det allmänna och privata, bör frågan ställas ifall formen för samarbetet 

är att anse som ett stöd enligt EU:s statsstödsregler. Regleringen återfinns i artiklarna 107 och 

108 EUF- fördraget. Orsaken till detta är att det enligt 108.3 föreligger en anmälningsplikt till 

Kommissionen och ett genomförandeförbud, så länge som Kommissionen inte har yttrat sig. 

Detta under förutsättningen att stödet faller under artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF). Den engelska termen för detta är så kallat ”Stand-Still”-krav. 

Det finns dock möjlighet till undantag från anmälningsplikten vilket inte behandlas här.
23

 

Bakgrunden till reglerna är att det finns ett övergripande mål inom unionen att stärka den inre 

marknaden och att underlätta den fria rörligheten. För att uppnå detta mål är det viktigt att 

offentliga medel inte används till att gynna vissa företag på exempelvis geografiska grunder 

och därmed snedvrida konkurrensen. Grundregeln inom Europeiska Unionen (EU) är alltså att 

statstöd inte är tillåtet och stadgas genom det generella förbudet i 107.1 FEUF. Eftersom detta 

är en grundregel så finns det som oftast undantag från förbudet. Dessa undantag är uppdelade 

i två kategorier, varav den första är sådant som är förenligt med den inre marknaden. Denna 

kategori innefattar generellt stöd av social karaktär till konsumenter och stöd vid force 

majeure situationer som naturkatastrofer eller liknande. Den andra kategorin innefattar sådant 

som kan vara förenligt med den inre marknaden och är; 

 stöd som avhjälper en uppenbart låg levnadsstandard eller väldigt hög arbetslöshet 

 stöd till viktiga projekt av gemenskapskaraktär, eller projekt som underlättar om ett 

lands ekonomi har stora svårigheter 

 stöd till att utveckla vissa näringsverksamheter eller regioner, under förutsättningen 

att det inte påverkar handeln negativt i den utsträckningen att det skulle strida mot det 

gemensamma intresset. 

 Stöd för att gynna kultur och kulturarv, så länge som det inte påverkar konkurrensen 

eller handeln så att det strider mot det gemensamma intresset. 

 Stöd som beslutas av kommissionen. 

Det som är viktigt, är att tolkningen av om ett stöd faller under 107.1 skall göras rent 

objektivt, med andra ord så är syftet med åtgärden irrelevant.
24

 Själva begreppet stöd 

                                                           
23

 Kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillämpningen av artikel 86.2 EG (nuvarande artikel 
106.2 EUF fördraget) samt Förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008. 
24

 Mål 6994-10, Förvaltningsrätten i Uppsala, Uppsala Kommun s.35, mål C-83/98, Ladbroke Racing, p.25, mål 
T-98/00, Linde AG, p.40, och mål T-152/99, HAMSA, p.159. 
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definieras i sin vidare form inom EU. Även stöd som uppkommer indirekt är i huvudsak att 

anse som stöd likaväl. Alla fördelar i form av exempelvis kapital, fördelaktiga lån, 

skattelättnader eller någon annan form av ersättning som subjektet ifråga inte skulle ha erhållit 

under normala förhållanden är att anse som stöd.
25

 För att i det enskilda fallet bedöma om ett 

stöd föreligger har EU-domstolen utarbetat en praxis som bygger på den så kallade 

marknadsekonomiska investeringsprincipen.
26

 Den bygger på tidigare argument, kring ifall en 

privat investerare skulle agerat likvärdigt som det allmänna. Om så är fallet är det inte att anse 

som stöd. Ett viktigt klargörande för tolkning av undantagsregler i lagtexter från EU, är att de 

som regel tolkas väldigt restriktivt och utgår ifrån det gemensamma intresset på ett europeiskt 

plan.
27

 

För att ett stöd ska vara oförenligt med artikel 107.1 finns även ytterligare rekvisit. Dessa 

utgörs av att åtgärden måste vara selektiv på så sätt att det gynnar ett företag eller en individ 

framför andra. Det krävs även att stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 

samtidigt som samhandelskriteriet skall vara uppfyllt. Själva definitionen av subjektet som 

erhåller stödet är vid i sin mening och definieras i målet C-41/90 så som ”varje enhet som 

utövar ekonomisk verksamhet, oberoende av enhetens rättsliga form och finansiering”.  

Samhandelskriteriet har i praxis tolkats så att det anses uppfyllt om åtgärden potentiellt skulle 

kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna, på ett sådant sätt att det skulle kunna hindra 

förverkligandet av en inre marknad.
28

 I båda dessa definitioner ses tydligt kopplingen till 

konkurrensrätten. För att ett stöd skall anses märkbart har kommissionen utarbetat en så 

kallad de minimis-regel
29

 där stöd som understiger vissa tröskelvärden inte anses omfattas av 

107.1. Det finns ett par undantag, men dessa behandlas inte här. Tröskelvärdet för vad som 

anses utgöra ett stöd och som träffas av artikel 107.1 är 200 000 € under en treårsperiod, där 

detta inte är att se som en typ av avdrag för stöd som överstiger tröskelvärdet.
30

 Det finns 

även regler kring lånegarantier i Artikel 2.4 i förordningen 1998/2006 av den 15 december 

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.  

Utöver de undantag från förbudet som finns i art 107.2-3 så kan även undantag lämnas mot 

bakgrund av bestämmelserna i artikel 106.2. Detta innebär att undantag kan föreligga ifall 

stöd behövs för att tillgodose ett allmänt ekonomiskt intresse. Denna princip har även 

utvecklats genom praxis. Rekvisiten för att ett undantag skall föreligga enligt 106.2 kan 

sammanfattningsvis sägas vara; 

 Företaget som erhåller stödet måste erbjuda tjänsten till alla medborgare på samma 

villkor. 

 Tjänsten skulle inte kunna tillgodoses på den öppna marknaden och är av särskilt slag. 

                                                           
25

 T, Madell & T, Indén, Offentlig Privat Samverkan – Rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010, s.82 ff. 
26

 Mål 234/84, Belgien mot kommissionen, punkt 13. 
27

 T, Madell & T, Indén, Offentlig Privat Samverkan – Rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010, s.94. 
28

 SOU 2003:48, s.72. målen C-62/87 och C72/87, p 14-15. 
29

 Förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget 
på stöd av mindre betydelse, EUT 2006/L 379/05. 
30

 Artikel 2.2, Förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 
i fördraget på stöd av mindre betydelse, EUT 2006/L 379/05. 
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Exempel på verksamhet som faller under dessa rekvisit kan vara avfallshantering eller 

ambulanstransporter. 

 

2.3 Offentlig upphandling 
 

– I denna del kommer offentlig upphandling att behandlas, först i ett EU-perspektiv och sedan 

kommer den svenska kompletterande Lagen (2007:1091) om Offentlig upphandling att 

behandlas. Sist kommer även tröskelvärdena för när EU-fördragen gäller att presenteras. – 

 

2.3.1 Offentlig upphandling inom EU:  
Alla medlemmar i Europeiska unionen (EU) har godkänt att följa de europeiska fördragen. 

Fördragen innehåller generella bestämmelser om medlemsstaternas rättigheter och 

skyldigheter samt de fyra grundläggande friheterna: fri rörlighet för personer, varor, tjänster 

och kapital inom EU.
31

 Om en medlemsstat inskränker en persons möjlighet att utöva de fria 

rörligheterna genom nationell lag måste den vara förenlig med de europeiska fördragen samt 

uppfylla de fyra förutsättningarna: Icke diskriminerande, motiverad genom tillgodoseende av 

allmänt intresse, den ska vara anpassad att tillgodose det mål de är tänkta att tillgodose, samt 

inte vara överdimensionerad mot det tänkta målet.
32

     

EU:s rättsprinciper bygger på fördragen och formas genom rättspraxis från EU-domstolen. 

Det har utvecklats flera grundläggande rättspraxis inom EU, samma rättsprincip kan även ha 

olika betydelser inom olika områden. Exempelvis kan likabehandlingsprincipen tolkas på ett 

sätt inom upphandling och på ett annat sätt inom ett annat område. Det blir med andra ord 

nödvändigt att studera rättspraxisen för det specifika området av intresse i detta fall offentlig 

upphandling.
33

 Eftersom alla medlemsstater har godkänt att följa EU:s rättspraxis är det en 

fördel att det är EU-domstolen som utvecklar och tolkar den. Detta bör leda till en enhetlig 

tolkning i medlemsstaterna.  

Principer vid offentlig upphandling är:
34

 

 Likabehandlingsprincipen: Samma förutsättningar skall ges till alla leverantörer där 

ingen skall behandlas på olika grund. Det skall inte vara möjligt att ge någon 

leverantör, varken fördelar eller nackdelar på grund av exempelvis företagsstorlek. 

 Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet: Inom EU är det förbjudet 

att direkt eller indirekt diskriminera ett företag på grund av deras nationalitet eller att 

ge något företag fördelar eller nackdelar på grund av deras geografiska läge. 

                                                           
31

 A, Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 31. 
32

 EU-domstolens avgörande i mål C-158/03, kommissionen mot Spanien. 
33

 A, Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 32.  
34 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena 

vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.  
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 Proportionalitetsprincipen: En upphandlande myndighet får inte ställa orimliga krav 

vid en upphandling. Kraven ska stå i förhållande till vad rimligen kan krävas och ska 

inte utnyttjas för att ge för- eller nackdelar åt något företag. 

 Principen om transparens: En upphandlande myndighet ska lämna tillräckligt med 

information kring de krav som ställs, samt om förutsättningarna kring 

upphandlingsförfarandet. Detta så att företagen kan lämna konkurrensmässiga anbud. 

Myndigheten får inte heller väsentligen ändra specifikationerna under 

upphandlingsprocessen.  

 Principen om ömsesidigt erkännande: Bevis, intyg, certifiering etc. som tilldelats ett 

företag av en annan medlemsstats behöriga myndigheter skall godtas av andra 

medlemsstater om de motsvarar specifikationerna i upphandlingen. 

2.3.1.1 Tröskelvärdena   

EU:s direktiv om offentlig upphandling berör endast upphandlingar som överstiger 

tröskelvärdena, i Sverige regleras däremot alla offentliga upphandlingar av Lag (2007:1091) 

om offentlig upphandling (LOU) eller av Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eftersom Sverige frivilligt valt att 

implementera reglerna för alla upphandlingar. De upphandlingar som inte uppnår 

tröskelvärdena regleras av LOU 15 kap. där regleringen genomgående är av typen förenklat 

förfarande. Tröskelvärdena meddelas av EU och därför satt i Euro.   

Omräkning av Euro till SEK bygger på en genomsnittlig växelkurs de senaste två åren. Denna 

växelkurs meddelas sedan till Sverige som offentliggör det i ett meddelande enligt lagen 

Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. Dagens växelkurs 

som tillkännagavs den första januari 2010 gäller fram 1 januari 2012, där: 1 Euro är lika med 

9,95 SEK. Upphandlingar som överstiger tröskelvärdena ska förhandsannonseras i Tenders 

Electronic Daily (TED) vilken är EU-ländernas databas för upphandlingar.
35

 Värdet på en 

upphandling beräknas av den upphandlande myndigheten.
36

    

                                                           
35

 J, N, Nilsson, Nya vägar för infrastruktur, offentlig privat samverkan, 2009, s. 154. 
36

 www.kkv.se/t/Process.aspx?id=3937 
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Som vi kan se enligt figur 1, ligger tröskelvärdet för byggentreprenader på dryga 48 miljoner 

SEK, betydligt högre än det för varor och tjänster. Men detta värde omfattar alla delar i det 

tänkte projektet. Det vill säga om projektet har flera olika byggnadsentreprenader innefattar 

tröskelvärdet alla dessa. De innefattar även material, utrustning och eventuella kringtjänster 

som behövs för att genomföra projektet.
37

 

2.3.2 LOU  
Den första januari 2008 upphörde den gamla lagen om offentlig upphandling att gälla, istället 

trädde två nya lagar ikraft. Dels lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och 

posttjänster vilken 

omfattar just dessa 

områden (kommer ej att behandlas i denna uppsats) och lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling vilken omfattar all annan offentlig upphandling i  Sverige, även upphandling 

som hamnar under tröskelvärdena. LOU innefattar en generalklausul med de EU rättsliga 

principerna som förebild, nämligen LOU 1 kap. 9 §. ”Upphandlande myndigheter skall 

behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra 

upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet iakttas.” Denna princip är tänkt att motsvara de 5 

principerna i EU-direktivet och ska minimera risken för ineffektivitet och korruption.
38

   

LOU är vid upphandling tillämplig för alla offentliga organ. Exempelvis stat, landsting, 

kommuner, beslutande församlingar inom kommunen samt offentligt styrda organ. För att 

omfattas av LOU ska verksamheten var av sådan karaktär att den står utanför 

konkurrensmässiga förhållanden. Den ska vara av sådan karaktär att den står under statens 

skyddsnät och kan bedrivas på ett icke konkurrens och affärsmässigt vis. Exempel på 

verksamheter som innefattas av LOU är de som via offentliga medel och offentligt styrda 

organ har till uppgift att tillgodose det allmänna intresset, under förutsättningen att 

verksamheten inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Som exempel kan nämnas att 

både Svenska Spel och SVT måste genomföra offentliga upphandlingar. Detta fastställdes i 

Stockholms kammarrätt.
39

 Förutom det ovan nämnda, krävs ytterligare att något av följande 

kriterier kring verksamhetens art är uppfyllda, enligt LOU 2 kap 12§.
40

  

 som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en 

upphandlande myndighet, 

 vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en 

upphandlande myndighet, eller 

 i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är 

utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet. 

                                                           
37

 A, Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 101. 
38

 Se även A, Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 48. 
39

 KRNS, mål nr 6937-09, samt KRNS, mål nr 2588-04 
40

 Se även A, Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, 2010, s. 49 

Figur 1: Tröskelvärdena inom EU, Konkurrensverket.se 
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Under upphandling kan den upphandlande myndigheten använda sig av fyra olika 

upphandlingsförfaranden, öppet, selektivt, och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad 

dialog, detta enligt LOU 4 kap. Öppet förfarande: Den upphandlande myndigheten 

annonserar ut upphandlingen till TED och intresserade leverantörer begär 

förfrågningsunderlag. I detta förfarande får inge förhandlingar ske, LOU 2 kap. 22 §.  

Selektivt förfarande: Vid selektivt förfarande annonserar den upphandlande myndigheten ut 

upphandlingen med specifika krav på leverantören samt hur många som kommer att få lämna 

ett slutligt anbud, LOU 2 kap 16 §. Leverantörer som kan leva upp till kraven får ange intresse 

och begära förfrågningsunderlag. Myndigheten beslutar sedan vilken som är bäst lämpad för 

upphandlingen. Även i detta förfarande får inga förhandlingar ske. Förhandlat förfarande: 

precis som vid selektivt förfarande väljer den upphandlande myndigheten in ett antal 

leverantörer för att tillhanda hålla dem med förfrågningsunderlag. Däremot sker det en 

ytterligare gallring där efter och ett antal (minst 3) bjuds in för förhandlingar om 

upphandlingen. LOU 2 kap 9 §. För att en myndighet ska få använda sig av en 

konkurrenspräglad dialog krävs det enligt LOU 4 kap 10 § att den upphandlingen är av 

särskilt komplicerad art. Varje anbudsgivare får då lämna in en offert och den upphandlande 

myndigheten genomför sedan dialoger men ett urval av anbudsgivarna, LOU 2 kap 9b §.
41

   

Det finns tydliga skillnader mellan de olika upphandlingsförfarandena då det läggs till ett steg 

för varje olikt förfarande. Men den väsentliga skillnaden är att det går att anpassa och justera 

den upphandling som är tänkt vid ett förfarande som tillåter förhandling. Däremot är 

förhandlat förfarande endast tillåtet inom vissa upphandlingar inom den klassiska sektorns 

upphandlingar vilka omfattas av LOU (2007:1091) t.ex. inom vägverket och inom OPS-

förfarnaden. Däremot är de förhandlande upphandlingarna vanligare inom försörjningssektorn 

som omfattas av LUF (2007:1092) där det är fritt tillåtet att välja bland de tre förfarandena.
42

 

2.4 Offentlig privat samverkan 
 

– I denna del kommer offentlig privat samverkan att förklaras mer ingående. Först kommer de 

juridiska aspekterna samt de två huvudgrupperna inom OPS att redogöras. Sedan kommer 

men mer djupgående redogörelse av koncessioner och byggkoncessioner. – 

 

2.4.1 OPS sett ur ett juridiskt perspektiv 
OPS är inget eget begrepp som är till för att beskriva eller besvara några juridiska problem 

eller frågor, utan kan snarare ses som ett samlingsbegrepp eller ett uttryck för precis vad det 

är, nämligen ett samarbete mellan den offentliga och privata sfären. I EU-kommissions 

grönbok om offentlig-privata partnerskap och upphandling av koncessioner, beskrivs 

begreppet:  

”Termen offentlig-privat partnerskap är inte definierad på gemenskapsnivå. Den gäller i 

allmänhet de former för samarbete mellan de offentliga myndigheterna och näringslivet som 

                                                           
41

 Se även J, E, Nilsson, Nya vägar för infrastruktur, s. 155  
42

 J, E, Nilsson, Nya vägar för infrastruktur, offentlig privat samverkan, 2009, s. 155. 
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syftar till att säkerställa finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning eller 

underhåll av en infrastruktur eller tillhandahållande av en tjänst”
43

 

 

Begreppet beskriver många olika sammanslutningar och arbetsvillkor mellan den privata och 

offentliga sfären, detta gör innebörden väldigt varierande och resulterar i att det inte finns 

någon enhetlig definition.
44

  Däremot har Nämnden för offentlig upphandling (NOU), idag 

Konkurrensverket (KKV) uttalat att oavsett vad en upphandling kallas eller hur den 

finansieras, så måste den upphandlande myndigheten efter beslut om upphandling, välja ett av 

de upphandlingsförfaranden som finns angivna i LOU.
45

  

Finansieringen av ett OPS förfarande kan delas in i tre olika kategorier: Fristående, 

(byggkoncessioner) – upphandlingar som helt finansieras av slutanvändaren, Partiellt 

fristående – upphandlingar som delvis finansieras genom avgifter från slutanvändaren och 

delvis genom betalning från upphandlaren, och OPS av tjänster där den upphandlande 

myndigheten står för hela finansieringen.
46

 Enligt Madell är en viktig skillnad mellan OPS 

och tidigare samarbeten, att OPS uppmärksammats på en EU-rättslig nivå.
47

 Artiklarna 49 och 

56 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF) kräver fri etableringsrätt och 

frihet att tillhandahålla tjänster, utifrån krav på transparens, likabehandling, proportionalitet 

och ömsesidigt förhållande. Alla OPS upphandlingar ska behandlas utifrån dessa 

grundprinciper samt att de måste följa statsstödsreglerna och upphandlingsreglerna. Det råder 

därmed inga tvivel om att byggkoncessioner som OPS i huvudsak handlar om ska upphandlas 

i enlighet med LOU 13 kap.
48

 Tjänstekoncessioner som även det faller in under OPS regleras 

däremot inte av varken LOU eller LUF. Däremot omfattas både bygg - och 

tjänstekoncessioner alltid av FEUF och de grundläggande principerna om de överstiger 

tröskelvärdena.
49

 

OPS kan delas in i två olika huvudgrupper vad gäller för avtalsförhållandet mellan den privata 

och offentliga partnern. På ena sidan existerar ett avtalsmässigt OPS (koncessionsmodellen) 

vertikalt samarbete där samarbetet har sin grund i ett avtal och på andra sidan existerar två 

eller flera samspelande enheter, den institutionella offentliga-privata partnerskapen (IOPP) 

eller joint-venture-modellen, ett horisontellt samarbete (vilka inte kommer att beröras i denna 

uppsats).  

Avtalsmässig eller koncessionsmodellen bygger på ett vertikalt avtal mellan den offentliga 

och privata sfären, exempel på sådana är när ett företag åtar sig att bygga infrastruktur eller en 

byggnad för att sedan driva den och uppbära intäkterna. Förhållanden mellan parterna grundar 

                                                           
43

 Grönboken om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, 
KOM(2004) 327 slutlig (30.4.2004) s. 3. 
44

 C, D, Tvarnø, Nogle særlige karakteristika ved partneringaftaler i byggebranchen, UFR 2003B s. 366-371. 
45

 Konkurrensverket, PM om OPS, 2008-10-24. 
46

 T, Madell, T, Indén, Offentlig privat samverkan - rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010, s. 36. 
47

 T, Madell, Det allmänna som avtalspart, 1998. 
48

 Grönboken om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, 
KOM(2004) 327 slutlig (30.4.2004) samt Kommissionens meddelande om offentlig-privata partnerskap och EG:s 
lagstiftning om offentlig upphandling och koncessioner, KOM(2005) 569 slutlig. 
49

 T, Madell, T, Indén, Offentlig privat samverkan - rättsliga förutsättningar och utmaningar, 2010, s. 36. 



18 
 

sig med andra ord på ett avtal som reglerar finansieringen, utformningen, genomförandet, 

driften och utnyttjandet, vilka kan tillskrivas den privata aktören. Däremot finns det inga 

bestämmelser inom EU:s primärrätt och få bestämmelser inom sekundärrätten för 

koncessionsavtal och upphandlingsförfarande av dessa. Däremot regleras byggkoncessioner 

av svensk lag, LOU 13 kap, det finns dock ingen motsvarande lag i LUF. En upphandlande 

myndighet har rätt att fritt välja avtalspartner så länge de följer principerna om öppenhet, 

likabehandling, proportionalitet, och ömsesidigt erkännande.
50

 Trots att det saknas gällande 

regler från EU är det få medlemsländer som valt att själva införa lagar för upphandling av 

byggkoncessioner, trots att inget hindrar dem. Införandet av nationella lagar skulle kunna 

komma att skapa problem för nationen som inför dessa, då såväl inhemska som utländska 

aktörer kan få problem att agera på en transnationell nivå då det råder olika lagar och regler.
51

 

Vidare kan bristen på samordnade av regler bidra till ökade kostnader vid tilldelning av dessa 

koncessioner för både myndigheter och företag. Om däremot OPS upphandlingen sker enligt 

offentlig upphandling av byggentreprenad måste den upphandlande myndigheten följa LOU.
52

 

Om det däremot rör sig om särskilt komplicerade upphandlingar kan myndigheterna i enlighet 

med artikel 29 upphandlingsdirektivet (2004/18/EG) och LOU 4 kap 10 § få genomföra en 

konkurrenspräglad dialog. 

2.4.2 Koncessioner  
Som tidigare nämnts sker förhandlande upphandling huvudsakligen inom försörjningssektorn 

och berörs därför av LUF men det finns undantag då det även får genomföras inom den 

klassiska sektorn vid offentliga upphandlingen. En av dessa är när upphandlingen är en så 

kallad koncession.
53

 Definitionen för tjänstekoncessioner och byggkoncessioner enligt LOU 

och LUF är princip densamma. 

”Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt men 

som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen” 

”Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som 

innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten”
54

 

Koncessionsinnehavaren har med andra ord rätt att kommersiellt använda anläggningen eller 

tjänsten mot den indirekta ersättningen att entreprenaden åtar sig en del av den ekonomiska 

risken, inte bara under själva uppbyggnaden utan även under driften och eventuella 

renoveringar. Om en garanti ges till en eventuell upphandlare om full kostnadstäckning, om 

den skulle genomföra arbetet tillfredsställande, kan därmed inte anses vara en koncession. 

Grundidén bakom koncessioner är inte att ge en entreprenad fördel eller att kringgå 

upphandlingsförfarande utan att det ges en möjlighet att flytta kostnader för offentliga 

byggnationer och/eller tjänster från den offentliga sektorn till privata aktörer. För att det ska 

föreligga en tjänstekoncession krävs att huvudsyftet inte är att tillhandahålla en 

infrastruktur/anläggning t.ex. Uppsala arena. Istället skall huvudsyftet vara att tillgodose en 
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tjänst.
55

 Därav utreds inte förhållandena kring tjänstekoncessioner mer djupgående i denna 

uppsats. 

Med andra ord behöver den upphandlande myndigheten inte direkt ersätta 

koncessionsinnehavaren ekonomiskt. Istället får koncessionsinnehavaren sin kompensation 

genom ersättning från användarna av det som koncessionsinnehavaren tillhandahåller. Enligt 

Madell finns det tre huvudsakliga kriterier för att det ska föreligga en koncession. För det 

första ska tredjeman vara tilltänkt som den huvudsakliga målgruppen, för det andra ska 

projektet/tjänsten tillgodose ett allmänintresse och för det tredje ska den finansiella risken 

ligga på koncessionsinnehavaren.
56

 Det är det tredje kriteriet som skiljer en koncession från 

en offentlig upphandling, nämligen att den finansiella risken inte ligger på den upphandlande 

myndigheten utan på koncessionsinnehavaren.
57

 Med andra ord kan projekt där en 

anbudsgivare ges full ekonomisk täckning vid tillfredställande utfört arbete aldrig anses vara 

en koncession. Det krävs att den ekonomiska risken i och med projektfinansieringen ligger på 

koncessionsinnehavaren. När en myndighet upphandlar en koncessions måste de följa de fem 

grundläggande upphandlingsprinciperna i FEUF avseende transparens, likabehandling, 

ömsesidigt erkännande icke diskriminering och proportionalitet.
58

 

2.4.2.1 Byggkoncessioner 

Koncessioner kan enligt EU:s upphandlingsdirektiv dels in i byggkoncessioner och 

tjänstekoncessioner. EU:s definition av en byggkoncession finns i upphandlingsdirektivet 

2004/18/EG artikel 1(d)(3) och lyder ”ett kontrakt av samma typ som ett offentligt 

byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för arbetet endast utgörs av 

rätten att utnyttja anläggningen eller dels en sådan rätt, dels betalning”.
59

 Som tidigare 

nämnts ska inte den upphandlande myndigheten tilldela någon ekonomisk ersättning till 

koncessionsinnehavaren. Istället kommer koncessionsinnehavaren att få ersättning i form av 

avgifter från användare av den färdigställda upphandlingen som det beskrivs i EU:s definition 

av byggkoncession. Även om detta inte direkt behöver betalas från användarna till 

koncessionsinnehavaren. Det är inte ovanligt att användarna betalar till en myndighet som i 

sin tur betalar en avgift till innehavaren baserat på antal användare. På det sättet ligger den 

ekonomiska risken fortfarande på koncessionsinnehavaren och myndigheten kan anses agera 

som en ekonomisk förmedlare där emellan.
60

 Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är 

grundidén som med alla sorter av OPS att om leverantören ges både ansvaret för 

konstruktionen/byggandet och driften/underhållet (till exempel en idrottsarena) på 

kommersiella grunder finns det förutsättningar att kvalitén höjs, kostnaden sänks, och ökad 
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kundnöjdhet.
61

 Det blir därför väsentligt med en marknad där kunderna/användarna är villig 

att betala för utnyttjandet av tjänsten/byggnaden, till exempel en simhall, idrottsarena. 

Den stora juridiska skillnaden mellan en byggkoncession och byggentreprenad är att den 

upphandlande myndigheten har större valfrihet gällande upphandlingsförfarandet vid en 

byggkoncession. Det blir därför viktigt att skilja byggkoncessioner från en byggentreprenad. 

Det finns en definition av byggkoncession i både försörjningsdirektivet 2004/17/EG och i 

LOU. Men det finns inga direkt krav på vad byggkoncession typiskt sätt ska innehålla, varken 

i försörjningsdirektivet eller i LOU.
62

 Men det finns uttryckliga regler angående upphandling 

av byggkoncessioner i LOU 13 kap, vilka bygger på artiklarna 56-65 i 

upphandlingsdirektivet.
63

 I LOU anges det även hur värdet av en bygg koncession skall 

beräknas. I LOU 13 kap 3§ anges det att en byggkoncession skall beräknas på samma sätt som 

en byggentreprenad i enlighet med LOU 3 kap.
64

 Däremot kan en byggkoncession precis som 

alla offentlig upphandling bli överklagade enligt LOU 16 kap.  
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3 Uppsala Arena 
I detta kapitel kommer faktaförhållandena kring Uppsala Arena att belysas med hjälp av en 

juridisk metod. 

3.1 Uppsala Arena bakgrund 
Projektet Uppsala Arena påbörjades 2002 av en sammanslutning av personer som framför allt 

ville förbättra förutsättningarna för elitishockeyn och Almtuna IS i Uppsala, men även för 

andra evenemang, så som musikuppträdanden och företagskonferenser. Denna 

sammanslutning kom sedermera att bli grundarna och ägarna till Uppsala Arena 2010 AB.
65

 

Under den närmsta tiden utvecklades och sammanställdes ett affärskoncept vilket 

presenterades för Uppsala kommun. Det framarbetade affärskonceptet som gick under namnet 

FAS 1 ledde fram till ett samarbetsavtal vilket båda parterna skrev under den 17 juni 2008. 

Detta samarbetsavtal vidareutvecklades till både ett FAS 2 och ett FAS 3 samarbetsavtal, 

vilka skrevs under den 29 juni respektive 22 december 2009. I dessa avtal fastställdes det att 

tidsfristerna förlängdes och att utveckling av FAS 1 fortsatte.
66

 Arbetet med projektet Uppsala 

Arena har förändrats och omarbetats efterhand på grund av flera orsaker, till exempel 

förändrade ägarstrukturer och förändrade finansiella förutsättningar. Projektet var från början 

tänkt att drivas i privat regi, men har under tiden förändrats till det nu tänkta OPS upplägget.
67

  

Vägen till det nu liggande OPS samarbetet har varit omdiskuterat i såväl media som i den 

lokalpolitiska debatten. Det har under en lång tid debatterats om Uppsala kommun behöver en 

multiarena eller inte, om detta skulle bidra till ökade intäkter för kommunen eller inte, om 

idrottslivet skulle gynnas eller inte, och så vidare. Inför valet 2010 var både Alliansen och 

oppositionen överens om att Uppsala behöver en ny multiarena,
68

 däremot var de inte överens 

om var arenan skulle uppföras. Alliansen ville fortskrida med det samarbetsavtal som var 

framarbetat av Uppsala Arena 2010 AB och upprätta arenan vid Gränby sportfält medan 

opposition inte ansåg att det var den optimala lösningen, utan ville undersöka och utvärdera 

alternativa platser, till exempel möjligheterna att bygga ut Studenternas IP. 

Efter valet stod Alliansen som vinnare och lämnade då in en ansökan till kommunfullmäktige 

om att få påbörja och driva igenom det samarbetsavtal som slutits med Uppsala Arena 2010 

AB. Ansökan antogs och godkändes av kommunfullmäktige den 27 september 2010.
69

 Ett 

beslut som upphävdes av förvaltningsrätten i Uppsala den 16 december 2010.
70

 Uppsala 

kommun har valt att inte överklaga förvaltningsrättens dom vidare.  Istället kommer 

kommunen genomföra en ny process för att rätta till formaliafelen, vilka låg till grunden för 
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förvaltningsrättens upphävande av kommunfullmäktiges beslut.  För att göra det har 

kommunen lämnat in en ansökan till EU-kommission i hopp om att få klarhet i 

statsstödsreglerna och ett godkännande för genomförandet av Uppsala Arena.
71

  

Arenafakta i korthet
72

 

• Kapacitet för 10 000 åskådare vid konsertevenemang  

• Kapacitet för 8500 åskådare vid idrottsevenemang  

• 8000 sittplatser, 500 ståplatser vid idrottsevenemang  

• Flexibel arkitektur gör varje evenemang unikt  

• 46 loger  

• Två lounger  

• Fyra konferenslokaler  

• 190 stycken toaletter  

• Tre stycken restauranger, inklusive en stor restaurang för 270 gäster med vy över rink  

• Arenan har en publikpotential på 1,5 miljoner människor inom en timmes restid 
 

3.2 Samarbetsavtalet 
Här nedan följer en sammanställning av det tänkta samarbetsavtalet mellan Uppsala Arena 

2010 AB och Uppsala kommun. 

Beräknad totalkostnad 650 milj. 

Fastighetsbolaget och eventbolaget, eget kapital 75-100 milj. 

Villkorat tillskott från kommunen 150 milj. 

Lånat kapital 400-425 milj. 

Totalt kapital 650 milj. 

 

 

 

 

Enligt detta samarbetsavtal kommer fastighetsbolaget att bygga och äga arenan. Eventbolaget 

kommer hyra arenan av fastighetsbolaget vilket i sin tur kommer att hyra ut det i andra hand, 

både till kommunen och till andra aktörer. Exempelvis för kongresser, idrottsaktiviteter etc. 

3.2.1 Arenaprojektets struktur 
Uppsala Arena kommer att finansieras som tidigare nämnts, via lån samt investeringar från 

intressenter/näringsliv, som uppgår till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Till detta 

kommer ett tillskott från Uppsala kommun på 150 miljoner kronor. Kommunens tillskott 

kommer endast betalas ut när och om fastighetsbolaget kan uppvisa avtal om finansiering på 
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de 500 miljoner från andra intressenter. Finansiering av de 500 miljonerna kommer att ske 

genom lån, och genom utfärdande av aktier och finansiella instrument.  

Uppsala Arena kommer att ägas av ett fastighetsbolag (fastighetsbolaget) vilket i sin tur 

kommer att ägas av intressenter/näringsliv. Kommunen kommer inte att äga någon del i 

multiarenan, varken direkt eller indirekt. Kommunen kommer inte heller att ha något 

inflytande över fastighetsbolagets verksamhet i multiarenan, detta både före och efter 

kommunen tillskjutit sina 150 miljoner kronor. Uppsala arena kommer att upprättas på idag 

kommunal mark och därför kommer ett tomträttsavtal att ingås mellan fastighetsbolaget och 

kommunen.  

Verksamheten i den upprättade Uppsala Arena kommer inte at drivas av fastighetsbolaget 

utan av ett Evenemangsbolag. Eventbolaget kommer att ägas av både dess ledning och 

intressenter/näringsliv. Finansieringen för verksamheten kommer att ske via tillskott från 

ägarna samt från intäkter från kunder och samarbetspartners.  Eventbolaget ska driva och 

hantera uthyrningen av Uppsala arena, där kommunen kommer att teckna ett avtal med 

eventbolaget kring utnyttjandet av arenan. I avtalet regleras exempelvis istid i allmänhetens 

intresse, för idrottsföreningar och andra kommunala evenemang. 

3.2.2 Villkorat särskilt tillskott 
Uppsala kommun kommer att vara en av del finansiärerna till Uppsala Arena fastighets AB 

och byggandet av Uppsala Arena. Uppsala kommun kommer att som nämnts bidra med ett 

tillskott om 150 miljoner kronor. I enlighet med avtalet kan aldrig Uppsala kommun bli 

skyldig att skjuta till ytterligare kapital än de avtala 150 miljonerna. Tillskotten från Uppsala 

kommun till Uppsala Arena Fastighets AB ska behandlas i likhet med ett villkorat 

aktieägartillskott.  Med andra ord kommer tillskottet inte leda till att Uppsala kommun blir 

delägare i Bolaget eller i något annat bolag i ägarstrukturen.  

Tillskottet kommer att regleras genom dokument, upprättade i enlighet med lagar och 

redovisningskrav. Regleringen av tillskottet från Uppsala Kommun till bolaget kommer att 

finnas i aktieägaravtalet mellan aktieägarna i bolaget. Kommunen kommer i och med 

tillskottet att få tillgång till de delar av aktieägaravtalet som är av relevans för tillskottet, inte 

heller får regleringsprinciperna ändras utan godkännande från kommunen. Aktieägaravtalet 

skall reglera balansräkningen, bolaget ska även vid förfrågning från Uppsala kommun delge 

Uppsala kommun nödvändig finansiell information för att underlätta Uppsala kommuns 

möjlighet att bedöma värdet av deras investering samt när en återbetalning är möjlig.  

Återbetalningen av tillskottet ska påbörjas senast 15 år efter det att det utbetalats, under 

förutsättningen det är genomförbart med hänsyn till det finansiella läget och de villkor som 

föreligger med de andra intressenterna. Med andra ord är det aktiebolagsrättliga regler och 

övriga intressenters villkor för deltagande som avgör när och i vilken omfattning 

återbetalningen kan ske. Beräknas även ränteeffekterna under avtalsperioden så uppgår dessa 

till 120 miljoner,
73

 vilket gör att det totala värdet av kapitaltillskottet blir 270 miljoner. 
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Turordning vid eventuell försäljning, likvidation eller annan avveckling 

1. Lån, skulder (banker, leverantörer m.fl.) 

2. Finansiella instrument (och därtill relaterade aktier) 

3. Preferensaktier 

4. Villkorat särskilt tillskott (Uppsala Kommun) 

Eventuellt kvarstående likvida medel, efter återbetalning skett till ovanstående kommer att 

fördelas mellan innehavare av de finansiella instrumenten och preferensaktieägare, i enlighet 

med avtal dem emellan.  

3.3 Förvaltningsrättens dom angående Uppsala Arena 
I domen från förvaltningsrätten är de yrkanden som i huvudsak anförs att; kapitaltillskottet på 

150 miljoner kronor och hyran på 15 miljoner/år som utges av kommunen till Uppsala Arena 

2010 AB, ska vara ett otillbörligt gynnande av enskild enligt Kommunallagen.
74

 Här nämns 

även tomträttsavgälden som ett gynnande av enskild och att avtalet strider mot EU:s 

statsstödsregler, eftersom det inte finns något godkännande från Kommissionen. Det yrkas 

även på att kommunen avtalar om framtida myndighetsutövning i fråga om tomträtten. 

Kommunen menar i sitt utlåtande att det finns ett stort behov av en arena och att den utgör en 

del av den infrastruktur som kommunen ansvarar för. Kommunen anför även att arenan 

kommer att innebära en rad positiva ekonomiska effekter. Kommunen refererar till praxis
75

 

och hävdar att stödet är lagligt. 

Domstolen skriver att kapitaltillskottet, hyran och tomträttsavgälden kan utgöra ett otillbörligt 

stöd enligt statsstödsreglerna och upphäver kommunfullmäktiges beslut eftersom något 

godkännande från kommissionen inte finns. Domstolen hävdar dock att kommunen har agerat 

inom den kommunala kompetensen. 

  

                                                           
74

 Dom 2010-12-16, Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr 6994-10 enhet 1. 
75

 Dom 2010-12-16, Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr 6994-10 enhet 1, s.14 ff. 



25 
 

4 Analys 

4.1 Uppsala Arena och OPS 
I EU kommissions grönbok om offentlig-privata partnerskap och upphandling av 

koncessioner, beskrivs begreppet OPS enligt följande:  

”Termen offentlig-privat partnerskap är inte definierad på gemenskapsnivå. Den gäller i 

allmänhet de former för samarbete mellan de offentliga myndigheterna och näringslivet som 

syftar till att säkerställa finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning eller 

underhåll av en infrastruktur eller tillhandahållande av en tjänst” 

Utifrån detta uttalande om OPS kan det dras tydliga paralleller med Uppsala Arena. Uppsala 

Arena är ett samarbete mellan det Offentliga, i detta fall Uppsala Kommun och det privata, i 

detta fall Uppsala Arena AB. Samarbetet syftar till att säkerställa att det upprättas en 

multiarena i Uppsala som både kan tillgodose offentliga och kommersiella behov. Det blir 

med andra ord tal om ett OPS-förfarande. Men som tidigare nämnts är att OPS är ett 

samlingsbegrepp och innefattar flertalet olika sammanslutningar mellan de offentliga och det 

privata. Det kan handla om helt fristående, partiellt fristående och tjänste-OPS. För att det ska 

föreligga ett tjänste-OPS ska den upphandlande myndigheten stå för hela kostnaden, det blir 

med andra ord inte tal om någon tjänste-OPS i detta fall då det tydligt utifrån samarbetsavtalet 

är Uppsala Arena AB står för merparten av kostnaden. Däremot blir det svårt att avgöra 

huruvida det är frågan om en helt fristående eller en partiell fristående. För att de ska vara en 

helt fristående ska den privata sfären stå för finansieringen och få intäkterna via 

slutanvändaren och för att det ska vara tal om en partiellt fristående ska en del av kostnaderna 

finansieras utav den upphandlande myndigheten och en del finansieras av slutanvändarna. Det 

blir med andra ord en fråga om huruvida lånet, hyran, och markupplåtelsen kan ses som 

statsstöd eller om det skall ses som betalning. Om det är att ses som betalning är Uppsala 

Arena att anses som en partiell OPS och om det är att anses som ett statsstöd är det en fråga 

om ett fristående OPS.   

Då det finns ett avtal mellan Uppsala Kommun och Uppsala Arena AB (samarbetsavtalet), där 

finansieringen, utformningen, genomförandet, driften och utnyttjandet av arenan regleras blir 

detta OPS ett vertikalt samarbete.   

Som tidigare nämnts så även om det termen OPS beskrivs i EU:s grönbok om offentlig-

privata partnerskap och upphandling av koncessioner finns det däremot inga direkta krav på 

vad en byggkoncession ska innehålla, varken i EU eller i LOU. Det blir därmed svårt att 

avgöra om Uppsala Arena kan anses vara en byggkoncession eller inte. Däremot kan vi utgå 

från definitionen av byggkoncession som finns i både försörjningsdirektivet och i LOU, ”Med 

byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt men som 

innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja anläggningen”. Denna 

definition stämmer bra överens med Uppsala Arena då Uppsala kommun inte direkt betalar 

något till Uppsala Arena 2010 AB för uppförandet av Uppsala Arena. Istället kan vi utläsa 

från samarbetsavtalet att Arena bolaget kommer få intäkter via eventbolaget som i sin tur 

kommer att få sina intäkter via uthyrning av arenan vid sidan av andra intäktskällor t.ex. 



26 
 

försäljning av mat och dryck vid evenemang. Sett till denna definition stämmer Uppsala 

Arena in på ett OPS-förfarande och en byggkoncession.  

Madell ställer upp tre kriterier för att det ska vara en byggkoncession och därmed ett OPS-

förfarande, tredjeman ska vara den tänkta målgruppen, projektet ska tillgodose ett 

allmänintresse samt att den finansiella risken ska ligga på koncessionsinnehavaren. Den 

tänkta målgruppen för arenan är i huvudsak befolkningen i och i närområdet kring Uppsala 

och därmed tredjeman, den finansiella risken ligger direkt på Uppsala Arena 2010 AB då det 

är de som står för den största investeringen och riskerar att få betala eventuella extra utgifter. 

Om arenan anser att tillgodose ett allmänintresse är svårare att besvara, och kan diskuteras 

fram och tillbaka, men om vi utgår från samarbetsavtalet och uttalanden från kommunen är 

det tänkt att tillgodose ett allmänintresse. Det blir med andra ord även utifrån dessa kriterier 

fråga om ett OPS-förfarande. 

Då Uppsala Arena utifrån detta är att anses som en byggkoncession och ett OPS-förfarande 

måste Uppsala kommun följa de fem grundläggande upphandlingsdirektiven i FEUF avseende 

transparens, likabehandling, ömsesidigt erkännande icke diskriminering och proportionalitet. 

De måste även följa LOU 13 kap, upphandling av byggkoncessioner, vilka bygger på 

artiklarna 56-65 i upphandlingsdirektivet. Detta då upphandlingen överstiger tröskelvärdet för 

byggentreprenader vilket även gäller för byggkoncessioner, dryga 48 miljoner. Det 

nämnvärde med denna upphandling är att trots att det är inom den klassiska sektorn så får 

upphandlingsförfarandet vara av förhandlande art då det är fråga om ett OPS-förfarande. Det 

blir med andra ord en mer flexibel upphandlingsprocess för Uppsala Kommun. Istället för att 

från början specificera exakt vad kommunen vill upphandla kan kommunen under processens 

gång och under förhandling med tänkta leverantörer ändra och justera 

upphandlingsspecifikationerna.  

Samtidigt som detta underlättar i processen för kommunen, så kan det även missbrukas då det 

öppnar upp möjligheten för kommunen att ”skräddarsy” upphandlingen till att gynna vissa 

aktörer. Detta kan även ses i ljuset av argumentationen i avsnittet om insyn i offentlig 

verksamhet. Där har liknande avväganden gjorts till fördel för att locka fler privata 

intressenter, på bekostnad av den offentliga insynen i verksamheten. Samma syfte verkar även 

styra avseende reglerna kring byggkoncessioner, där ökad frihet i upphandlingen, i längden 

antas leda till ett lägre pris för det allmänna. 

4.2 Kompetensen och statsstöd 
Frågan om kommunen har agerat inom den kommunala kompetensen är svår, sett till lag och 

förarbeten så är det tydligt att stöd till enskild näringsidkare endast är tillåtet i undantagsfall, 

vilket är tveksamt om Uppsala Arena är. Tillfällen när det ansetts vara tillbörligt med stöd, har 

varit då det saknats nödvändiga nyttigheter inom kommunen, såsom livsmedelsbutik, 

bensinstation eller liknande. Det centrala i KL är att ett eventuellt stöd till näringslivet ska 

vara allmänt riktat och allmännyttigt till sin karaktär för att kunna vara generellt godtagbart. 

Vad ligger då i termen allmänt? Det kan argumenteras för att ett stöd är att anse som allmänt; 

om det kommer det stora flertalet av kommuninvånare till gagn, alternativt om det inte är 

diskriminerande på något vis. Problemet med att sätta likhetstecken mellan 
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ickediskriminerande och allmänt är att det kan stå i konflikt med likställighetsprincipen, då ett 

stöd rent objektivt kan vara selektivt även om det inte diskriminerar någon individ. Problemet 

ligger i att projekt som Uppsala Arena i princip endast har ett subjekt som kan bli direkt 

gynnat av åtgärden, därför blir det omöjligt att bevisa att åtgärden är selektiv eller inte. I detta 

fall lutar ändå slutsatsen mot att det är ett selektivt stöd eftersom subjektet som erhåller stödet 

inte bedriver en allmännyttig verksamhet och eftersom det finns en risk att stödet används till 

icke allmännyttiga ändamål. Argumentationen för att det skulle vara tillåtet baseras i 

huvudsak på ett uttalande i ett förarbete
76

, där det ges uttryck för att bedömningen av vad som 

är synnerliga skäl, skall anpassas till samhällsutvecklingen. Även om detta är ett korrekt 

påstående så är meningen tagen ur sitt sammanhang när den används för att berättiga 

Arenaprojekt då sammanhanget i förarbetet snarare tar riktning på att förklara att den typ av 

företagsstöd som var vanligt förekommande på 70-talet är otillåten. Där meningen om att 

synnerliga skäl ska följa samhällsutvecklingen snarare har formen av en säkerhetsventil, vid 

stora strukturella omvälvningar i samhället. Av denna orsak så kan Uppsala Arena inte anses 

träffat av detta uttalande. 

För att bedöma ifall kommunens engagemang är att anse som ett stöd, så kan vägledning 

sökas från rättstillämpningen inom EU, där domstolen jämför med hur en privat investerare 

skulle ha agerat. Med detta som utgångspunkt kan det snabbt konstateras att både 

kapitaltillskottet, hyran och tomträttsavgälden är att anse som stöd. Kommunen har dock 

kompetens att stötta näringslivet i kommunen på ett allmänt sätt och även om stödet i detta 

fall utges med det uttalade syftet att gynna idrotten och näringslivet i allmänhet, så finns det 

en stor kommersiell del i det bolag som erhåller stödet och det föreligger en stor risk att stödet 

snedvrider konkurrensen. Speciellt med tanke på hur många liknande eventbolag som finns i 

Sverige och som konkurrerar om att anordna den typ av evenemang som planeras i Uppsala 

arena. Här måste det även betonas att det är den objektivt potentiella effekten av stödet som 

bedöms, inte syftet. 

Ett generellt och viktigt mål för EU är att skapa en konkurrenskraftig inre marknad. Där ett så 

kallat ”race to the bottom” mellan olika regioner som försöker göra sig så attraktiva som 

möjligt genom skattefinansierat stöd, är i direkt konflikt med detta mål. Vad som är centralt i 

denna argumentation är även att dimensionen på projektet är så pass stor att det med största 

sannolikhet påverkar andra aktörer utanför kommunen, vilket ett mindre stöd till en förening 

eller näringsidkare inte skulle göra. Detta gör att det blir mindre intressant att fundera kring 

om det är ett allmänt inriktat stöd till näringslivet, då det kan ha en negativ inverkan på den 

inre marknaden och kan anses som statsstöd ur ett EU rättsligt perspektiv.  

Sett till EU:s statstödsregler så finns det vissa omständigheter då det är godtagbart med stöd, 

exempelvis för att allmänt främja näringslivet. Detta är under förutsättningen att stödet inte 

påverkar det gemensamma intresset på ett negativt sätt. Vilket det finns en tydlig risk för att 

det gör i detta fall. 

Förvaltningsrätten i Uppsala skriver i sin dom; att den anser att kommunen har agerat inom 

gränsen för den kommunala kompetensen. Där huvudargumentet för detta är att det i tidigare 
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praxis har ansetts tillåtet att lämna stöd,
77

 problemet här är att dessa domar avser nyttigheter 

som har en tydlig koppling till turism och som inte kunnat tillgodoses på annat vis. Endast 

argumentet att ett stöd från en kommun kommer att gagna turismen är inte tillräckligt för att 

det rimligen ska anses godtagbart. Här kan noteras att det finns många nyttigheter som inte 

kan tillgodoses av näringslivet, detta i sig är heller inget argument som gör stödet godtagbart. 

Här måste principer som proportionallitet och likställighet vara avgörande. Domstolen tar 

även upp ett citat: 

”När det enskilda initiativet faller bort på ett vist serviceområde som normalt hävdas av den 

privata företagsamheten kan det uppkomma ett rättsligt utrymme för kommunala åtgärder 

som annars skulle betraktas som otillåtna”
78

 

Här ges uttryck för att när en service som normalt tillhandahålls av näringslivet försvinner så 

kan kommunen agera, att detta skulle vara fallet kring Uppsala Arena är högst tveksamt, även 

om förvaltningsrätten i Uppsala anför detta citat som ett stöd för att kommunen agerat 

kompetensenligt. Samtidigt pekar domstolen på att det kan föreligga ett otillbörligt stöd enligt 

EU:s statsstödsregler. Denna argumentation säger emot sig självt då KL ska vara 

överensstämmande med den Europeiska rätten. Det refereras även till många rättsfall som är 

avgjorda långt innan Sverige blev en del av den europeiska gemenskapen, vilket gör att 

relevansen för denna praxis starkt kan ifrågasättas, i detta fall. 

5 Slutsats 
Det som kan konstateras är att projektet Uppsala Arena är att betrakta som en 

byggkoncession, detta innebär att LOU 13 kap blir tillämpligt vid upphandlingen. Om dessa 

regler har eller kommer att efterlevas kan i dagsläget inte besvaras, då det kräver ytterligare 

efterforskningar utanför denna uppsats ram. Eftersom byggkoncessioner tillåter ett förhandlat 

förfarande så innebär detta även en större frihet för kommunen, då de kan justera villkoren 

under själva upphandlingen, vilket i sig ytterligare försvårar bedömningen av rättsläget. Det 

som ytterligare har framkommit i denna uppsats är svårigheten att bedöma vad en kommun 

kan engagera sig i, framförallt så finns det rättspraxis som pekar åt olika håll när det gäller 

kommunens möjlighet att ge stöd. Svårigheten att fastställa gällande rätt kan vara ett problem 

för både näringsidkare och kommuner och är något som utgör en stor risk i projekt av denna 

typ. Till detta kommer EU:s statstödsregler och problematiken i att Kommissionen måste 

lämna sitt godkännande till potentiella statstöd innan dessa kan fortskrida. Detta innebär att 

även om en kommun kanske inte anser att dess verksamhet utgör ett otillbörligt statsstöd, så 

bör godkännande sökas för att minimera risken i projektet som helhet. Detta är även något 

som privata aktörer inom OPS samarbeten borde driva, då de annars riskerar såväl 

tidsmässiga som finansiella investeringar. 

Vidare ser vi gärna en uppföljning på denna uppsats, med en analys av arenaprojektet efter det 

att domen från EU-kommissionen har kommit. Detta skulle ge ytterligare tyngd till våra 

slutsatser och framför allt kunna ge ytterligare och tydligare riktlinjer till andra tänkta OPS-
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förfaranden. Även en mer djupgående analys kring själva upphandlingsförfarandet utifrån 

kommunens sida är av intresse för ytterligare studier. Detta för att kunna kartlägga hur dessa 

går till, om de verkligen uppfyller de EU-rättsliga upphandlingsprinciperna samt om 

upphandlingsprocessen går att förbättra.     
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