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Sammanfattning

De primära rättskällorna på rättsområdet offentlig upphandling utgörs av gemenskapsrättsliga 

direktiv, vars huvudsakliga syfte är att främja den fria rörligheten inom unionen. Möjligheten

att överpröva felaktiga upphandlingar regleras i två rättsmedelsdirektiv, utifrån vilka den 

processrättsliga delen av svensk upphandlingsrättslig lagstiftning har utformats. Direktiven 

har resulterat i att det i Sverige är möjligt överpröva felaktiga offentliga upphandlingar. 

Domstolen har vid överprövning möjlighet att besluta antingen att upphandlingen skall rättas 

eller att den skall göras om. Oberoende av domstolens beslut har ett ingånget offentligt 

kontrakt dock inte kunnat ogiltigförklaras i domstol.

Rättsmedelsdirektiven har på senare år varit föremål för revideringar, vilket har resulterat i 

direktiv 2007/66/EG. I och med implementeringen av det nya direktivet införs nu i svensk 

upphandlingsrätt en ogiltighetssanktion, vilken innebär att domstol får behörighet att upphäva 

ett ingånget offentligt kontrakt. För att inte alltför problematiska och oproportionerliga 

konsekvenser skall uppstå till följd av ogiltighetsförklaringen lämnar direktivet dock ett visst 

utrymme för flexibilitet i tillämpningen av ogiltighetssanktionen: att hänvisa till att tvingande 

hänsyn till allmänintresset kräver att kontraktets verkan upprätthålls. 

Begreppet tvingande hänsyn till allmänintresset har sitt ursprung i gemenskapsrätten och 

utgör möjligt undantag från den gemenskapsrättsliga principen om fri rörlighet. Det handlar 

om de så kallade gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna, vilka återfinns dels i EG-

fördragets artikel 30, dels i gemenskapsrättslig praxis. Avseende tillämpningen av den 

upphandlingsrättsliga undantagsgrunden hänvisar regeringen i ”Ds 2009:30” till dessa 

rättfärdigandegrunder. Uppsatsen visar att en dylik hänvisning inte fullt ut besvarar frågan hur 

undantagsgrunden skall tillämpas på upphandlingsområdet.
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

När en leverantör har missgynnats i en offentlig upphandling och upphandlingen därav har 

blivit föremål för överprövning i domstol finns, enligt gällande rätt, två remedier tillgängliga; 

antingen åläggs den upphandlande myndigheten att göra om upphandlingen eller så beslutas 

att rättelse måste vidtas innan upphandlingen kan fortgå.1 Ett avtal som redan har ingåtts vid 

överprövningstillfället kan dock inte förklaras ogiltigt av domstol. Om domstol vid 

överprövningen beslutar att upphandlingen måste göras om, är den upphandlande 

myndigheten med hänsyn till gällande rätt således alltjämt civilrättsligt bunden av det 

ingångna avtalet.2 Med andra ord har den svenska lagstiftaren tidigare undvikit att införa en

ogiltighetssanktion på det upphandlingsrättsliga området. Dock, som en följd av direktiv 

2007/66/EG, härefter benämnt ändringsdirektivet, får nu domstol behörighet att 

ogiltigförklara ett offentligt kontrakt som på ett olagligt vis har tilldelats en leverantör. 

Den nya ogiltighetssanktionen kan, med sitt preventiva syfte, antas leda till att de 

upphandlingsrättsliga regelverken efterlevs i större omfattning.3 Å andra sidan är 

ogiltighetssanktionen en drastisk åtgärd, som riskerar att medföra besvärliga konsekvenser för 

de parter som drabbas av att det aktuella kontraktet inte kan upprätthållas.4 Ogiltigförklaring 

av ett offentligt kontrakt riskerar att medföra att den leverantör som har tilldelats kontraktet

och eventuellt även börjat prestera utifrån detta, blir fråntagen kontraktet på grund av den 

upphandlande myndighetens regelöverträdelse. Den upphandlande myndigheten riskerar å sin

sida att drabbas av bland annat kostnader och förseningar till följd av ogiltigförklaringen. 

För att ogiltighetssanktionen inte skall leda till oproportionerliga konsekvenser medger 

ändringsdirektivet att medlemsstaterna i sina nationella regelverk inför särskilda regler om 

undantag från ogiltighet. En sådan situation är när tvingande hänsyn till allmänintresset

kräver att ett offentligt kontrakt upprätthålls, eller om ekonomiska intressen finns av att 

kontraktet upprätthålls och ogiltigförklaring, om dessa ekonomiska intressen inte beaktas, 

                                               
1 LOU 16 kap 2 § 1 st.
2 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 581.
3 Direktiv 2007/66/EG art. 2d.1 samt preambel (13).
4 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 590 f.
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skulle leda till oproportionerliga konsekvenser. Ekonomiska intressen kan i en sådan situation

anses utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset.5

Ändringsdirektivet anger inte vilken innebörd begreppet ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset” skall ha i det upphandlingsrättsliga sammanhanget. Inte heller ger direktivet 

någon utförlig vägledning avseende vilka intressen domstolen får och skall beakta, när den 

avgör om ett specifikt offentligt kontrakt skall upprätthållas på grund av att det föreligger 

tvingande hänsyn till allmänintresset. Regeringen behandlar undantagsgrunden ”tvingande 

hänsyn till allmänintresset” i sin promemoria Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på 

upphandlingsområdet. Förutom vissa hänvisningar till gemenskapsrätten ges dock ingen 

direkt vägledning i frågan om hur undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” 

skall tillämpas på upphandlingsområdet. 

1.2 Problemformulering

I vilka situationer kommer rättsverkan av ett offentligt kontrakt, som trots att det har ingåtts i 

strid med de upphandlingsrättsliga regelverken och sålunda torde bli föremål för 

ogiltigförklaring, att kunna upprätthållas på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset?

– Vilken vägledning ger gemenskapsrätten i frågan?

– Finns det utifrån gemenskapsrätten utrymme att precisera begreppet ”tvingande 

hänsyn till allmänintresset” på nationell nivå och i så fall, är en dylik precisering 

motiverad?

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att, med hänsyn till närliggande gemenskapsrätt och gemenskapsrättslig 

praxis, utreda hur begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” skall uppfattas i svensk 

upphandlingsrätt. Uppsatsen syftar således till att utreda när tvingande hänsyn till 

allmänintresset motiverar att felaktigt tilldelade offentliga kontrakt upprätthålls.

Sammanfattningsvis kan syftet sägas vara att utreda medlemsstaternas möjligheter till 

flexibilitet beträffande tillämpningen av ogiltighetssanktionen.

                                               
5 Direktiv 2007/66, art. 2d.3.
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1.4 Metod

Ogiltighetssanktionen är på det upphandlingsrättsliga området ett nytt och förestående 

remedium. Eftersom uppsatsen författas under den pågående lagstiftningsprocessen föregår 

jag lagstiftaren och beskriver en åtgärd som på det upphandlingsrättsliga området ännu inte 

utgör gällande rätt. Av angivna skäl utmynnar uppsatsen i en analys de lege ferenda.

Beroende på vilket material jag har arbetat med har valet av metod skilt sig åt. Beträffande

beskrivningen av nationell lagstiftning används den rättsdogmatiska metoden; jag presenterar

således här gällande rätt utifrån aktuell lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Eftersom upphandlingsrätten till stor del bygger på gemenskapsrätt har jag, för att kunna 

fastställa gällande rätt, använt mig av gemenskapsrättsliga direktiv. Även i detta avseende har 

jag använt den rättsdogmatiska metoden, med reservationen att sekundär gemenskapsrätt inte 

på samma sätt som svensk rätt innehåller förarbeten genom vilka det går att finna lagstiftarens 

vilja. När jag för att identifiera gällande nationell rätt har använt mig av gemenskapsrättsliga 

direktiv, har jag i stället sökt efter det allmänna gemenskapsrättsliga syftet med en viss 

rättsregel i de respektive direktivens preamblar.6 I detta avseende har jag närmat mig den 

teleologiska tolkningsmetoden, vilken söker fastställa lagens ändamål.7

I uppsatsen tredje och fjärde avdelning, där jag uteslutande presenterar och analyserar aktuell 

gemenskapsrätt och gemenskapsrättslig praxis, har den teleologiska metoden använts. Jag har 

funnit denna metod särskilt lämplig, eftersom det i det gemenskapsrättsliga materialet har 

varit svårt att finna vägledning i lagtext och ”förarbeten”. När jag har analyserat aktuell

gemenskapsrätt har jag i stället sökt efter ändamålet med den aktuella ogiltighetssanktionen 

samt därmed ändamålet med undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”. Ett 

ändamål kan definieras som den händelse eller det sakläge som avses inträffa.8 Eftersom jag 

har arbetat med gemenskapsrättsligt material har jag således analyserat detta med 

utgångspunkt i den europeiska unionens huvudsakliga ändamål – att upprätthålla den inre 

marknaden och att värna om den fria rörligheten inom unionen.9

                                               
6 Se Wahl, s. 15 ff.
7 Peczenik, s. 362. 
8 Ibid.
9 Se EG-fördraget, art. 2.
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Slutligen har jag valt att dela upp uppsatsen i en deskriptiv del (avdelning ett till tre) och en 

analyserande del (avdelning fyra), där den senare delen bygger på materialet i den 

förstnämnda. Det förekommer dock att jag i analysen presenterar rättsfall eller ståndpunkter 

som inte har behandlats i den deskriptiva delen. När så sker rör det sig om information som 

jag har ansett inte vara tillräckligt generell för att presenteras i uppsatsens deskriptiva del,

men som i specifika delar är av betydelse i analysen.

1.5 Disposition

Uppsatsen är disponerad i fyra delar:

Avdelning I: För att läsaren skall kunna följa det genomgående resonemanget i uppsatsen 

presenterar jag kortfattat rättsområdet offentlig upphandling. I denna inledande del vill jag ge 

läsaren dels en förståelse för upphandlingsrättens nära samband med gemenskapsrätten, dels 

uppmärksamma läsaren på det bakomliggande syftet med de upphandlingsrättsliga 

regelverken.

Avdelning II: Uppsatsens andra avdelning syftar till att göra läsaren införstådd med de 

konsekvenser som den nya ogiltighetssanktionen kan medföra för inblandade parter. Jag har 

här valt att dels förklara gällande rätt avseende överprövningsmöjligheter - särskilt 

beträffande överprövning när det föreligger ett redan ingånget avtal - dels presentera de två 

rättsmedelsdirektiv på vilka den processrättsliga delen av svensk upphandlingslagstiftning

bygger. Jag redogör även för den kommande ogiltighetssanktionen, det ändringsdirektiv på 

vilken den bygger samt för relevant innehåll i ”Ds 2009:30”. Avsnittet avslutas med 

sammanfattande slutsatser, där jag resonerar kring möjliga konsekvenser till följd av 

ogiltighet.

Avdelning III: Den tredje delen utgörs inledningsvis av en beskrivande redogörelse av

undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” såsom den framställs enligt

ändringsdirektivet. Vidare redogör jag här för aktuell gemenskapsrätt och gemenskapsrättslig

praxis, från vilken begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” härrör.
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Avdelning IV: Uppsatsens avslutande del utgörs av analys, där materialet i den deskriptiva 

delen diskuteras och analyseras utifrån den uppställda problemformuleringen. 

1.6 Avgränsning och terminologi

Offentlig upphandling är ett komplext rättsområde som kan uppfattas vara komplicerat. I 

uppsatsens inledande del ger jag härav läsaren en generell beskrivning av rättsområdet

offentlig upphandling. Jag har dock i detta avseende begränsat mig till att beskriva de 

generella delar som jag har bedömt vara behövliga med hänsyn till läsarens förståelse av 

uppsatsens fortsatta resonemang.

Beträffande presentationen av ändringsdirektivet behandlar jag i uppsatsen endast 

ogiltighetssanktionen. Vidare berör jag inte, angående ogiltighetssanktionen som sådan,

eventuella skadeståndsanspråk i samband med ogiltigförklaring. Beträffande undantag från 

ogiltighet behandlas endast undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”. Övriga 

möjligheter att stipulera om alternativa sanktioner lämnas således utan avseende.

När jag i uppsatsen talar om otillåtna direkttilldelningar åsyftas sådana upphandlingar för 

vilka upphandlingsdirektivens bestämmelser borde ha tillämpats. Det handlar således om 

upphandlingar vars kontraktsvärden överstiger de aktuella tröskelvärdena.

Begreppet leverantörer används för sådana nationella eller utländska aktörer som antingen har 

tilldelats ett offentligt kontrakt eller som har eller kan ha ett intresse av att delta i en 

upphandling avseende tilldelning av ett offentligt kontrakt

När hänvisningar görs till upphandlingsrättslig lag - och direktivtext hänvisas, för att minska 

upprepningar samt av utrymmesskäl, i första hand till rättskällor som reglerar den klassiska 

sektorn. För enkelhets skull används vidare begreppet upphandlande myndighet för offentliga 

organ som är upphandlingsskyldiga enligt såväl lagen om offentlig upphandling som enligt 

lagen om offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Omfattningen av begreppet upphandlande myndighet utreds inte i uppsatsen.
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Slutligen kan nämnas att jag, trots det faktum att Lissabonfördraget sedan den 1:a december i 

år ändrar det befintliga EG-fördraget, hänvisar till artiklar i EG-fördraget. De artiklar som är 

aktuella i uppsatsen har dock överförts utan att ändras i sak och artikel 28, 29 och 30 EG-

fördraget återfinns nu i artikel 34, 35 och 36 Lissabonfördraget.10 Vidare byter EG-domstolen 

i sammanhanget namn till EU-domstolen. Jag använder mig i uppsatsen trots detta av den 

förstnämnda benämningen.

.

                                               
10 En fullständig omvandlingstabell går att finna på 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/92/62/3344427e.pdf.



11

Avdelning 1

2 Offentlig upphandling

2.1 Varför behövs regelverken för offentlig upphandling?

Upphandlande myndigheter omsätter vid inköp av varor och tjänster årligen mycket stora 

summor. Eftersom offentliga upphandlingar därmed har en väsentlig och viktig roll i 

samhällsekonomin är det av stor vikt att upphandlande myndigheter genomför sina 

upphandlingar på ett fungerande och korrekt sätt. Som en följd härav finns de 

upphandlingsrättsliga regelverken, vilka skall säkra att upphandlande myndigheter vid inköp

av varor och tjänster uppsöker rådande konkurrens på den aktuella marknaden.11

Frågan är varför marknaden för offentliga kontrakt måste regleras särskild? Svaret kan te sig 

olika beroende på ur vilket perspektiv frågeställningen betraktas; ur ett gemenskapsrättsligt 

perspektiv existerar de upphandlingsrättsliga regelverken framför allt i syfte att undanröja 

risken för att nationella anbudsgivare ges företräde vid tilldelning av offentliga kontrakt.12 Ur 

ett nationellt perspektiv kan reglering av markanden för offentliga kontrakt vara nödvändig 

för att minska risken för korruption hos upphandlande myndigheter.13 Utan regleringar på det 

upphandlingsrättsliga området finns, eftersom upphandlande myndigheter inte på samma sätt 

som företag är föremål för rådande marknadskrafter, en risk att upphandlande myndigheter 

vid inköp av varor och tjänster lägger vikt vid andra faktorer än de som är ekonomiskt mest 

fördelaktiga.14 I jämförelse med företag befinner sig upphandlande myndigheter inte heller på 

samma sätt under hot av konkurs, vilket riskerar att utgöra ytterligare incitament för att 

upphandlande myndigheter vid inköp lägger vikt vid andra faktorer än sådana som inbringar 

högst vinstmaximering.15

Sammanfattningsvis kan de upphandlingsrättsliga regelverken sägas ha vuxit fram som en 

konsekvens av bristande konkurrensutsättningar vid offentliga inköp samt som en följd av 

nationella favoriseringar av ”de egna” leverantörerna. I det sistnämnda fallet handlar det om 

                                               
11 Konkurrensverkets rapportserie, 2009:4, s. 264 f.
12 Förenade målen C-285/99 och C-286/99, p. 36.
13 Slavicek, s. 15.
14 Förenade målen C-285/99 och C-286/99, p. 36.
15 Hjelmborg m.fl., s. 21.
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favorisering i en sådan omfattning att den grundläggande principen om fri rörlighet

inskränks.16

2.2 Vad är syftet med upphandlingslagstiftningen?

Genom att garantera förekomsten av öppna förfaranden och en lika behandling av 

anbudsgivare är upphandlingslagstiftningens huvudsakliga syfte att skapa en inre marknad för 

offentliga kontrakt, vilken präglas av effektiv konkurrens och av fri rörlighet för varor och 

tjänster.17 Tanken med de upphandlingsrättsliga regelverken är att leverantörer, såväl 

nationella som inom hela unionen, skall ges likvärdiga möjligheter att delta i 

gränsöverskridande offentliga upphandlingar och därmed ha jämgoda chanser att ”vinna” 

tilldelningen av ett konkurrensutsatt offentligt kontrakt.18 Ur ett gemenskapsrättsligt 

perspektiv är således syftet med de upphandlingsrättsliga regelverken att öka handeln inom 

unionen och att värna om den inre marknaden.19

Genom att skydda samhällsmedborgarna, dels i egenskap av skattebetalare, dels i egenskap av

brukare av de samhällstjänster som det offentliga ställer till förfogande, kan den 

upphandlingsrättsliga lagstiftningen ur ett ekonomiskt perspektiv sägas syfta till att öka

medborgarnas nytta. Regelverken rymmer därför regleringar som begränsar upphandlande 

myndigheters fria handlingsutrymme och därmed tvingar dessa att, vid inköp av varor och 

tjänster, uppsöka rådande konkurrens.20

Slutligen kan sägas att de upphandlingsrättsliga regelverken ofta beskrivs med olika syften 

beroende på med vems ögon de betraktas; politiker, upphandlare och leverantörer tenderar att 

tillerkänna de upphandlingsrättsliga regelverken de syften som gynnar just dem.21 Både

upphandlande myndigheter och leverantörer förväntas dock gynnas av de 

upphandlingsrättsliga regelverken: leverantörer, såväl existerande som potentiella, får genom 

upphandlingslagstiftningen incitament att sträva efter att erbjuda produkter och tjänster till 

konkurrensmässiga priser och med förmånliga villkor, den tekniska utvecklingen på 

                                               
16 Slavicek, s. 19.
17 Hjelmborg m.fl., s. 19.
18 Ibid., s. 23.
19 Slavicek, s. 15.
20 Bergman m.fl., s. 62 f.
21 Slavicek, s. 16.
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marknaden förväntas främjas och upphandlande myndigheter förväntas spendera mindre 

pengar på offentlig upphandling. Slutligen förväntas att användandet av öppna 

tilldelningsförfaranden eliminerar risken att offentliga inköp av varor och tjänster drabbas av 

korruption och maktmissbruk.22

                                               
22 Hjemborg, m.fl., s. 23.
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3 Rättskällor på upphandlingsområdet

3.1 Nationella rättskällor – LOU och LUF

Trots att den svenska upphandlingslagstiftningen har ett nära samband med såväl 

konkurrensrätten som övrig lagstiftning vilken reglerar marknadens fungerande, utgör 

offentlig upphandling ett självständigt rättsområde.23 I Sverige regleras upphandlande 

myndigheters inköp av varor och tjänster huvudsakligen i två lagar: lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling, LOU, samt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster, LUF. I LOU respektive LUF finns särskilda 

bestämmelser för sådana offentliga upphandlingar som styrs av de EG-rättsliga direktiven för 

offentlig upphandling,24 respektive för sådana upphandlingar som hamnar utanför det 

direktivstyrda området. I det senare fallet handlar det om upphandlingar vars värden

understiger de aktuella tröskelvärdena. Regleringarna avseende dessa upphandlingar utgörs 

således av nationella bestämmelser, vilka inte återfinns inom gemenskapsrätten.25

Rättsområdet offentlig upphandling kan placeras någonstans mellan civilrätten och 

förvaltningsrätten.26 I de upphandlingsrättsliga lagarna, LOU och LUF, finns regleringar som 

framför allt beskriver hur offentliga upphandlingar skall genomföras med avseende på själva 

upphandlingsprocessen.27 Den del av upphandlingen som berör avtalsslutandet och 

omständigheterna kring detta träffas dock däremot av avtalslagens28 regler.29

3.2 Gemenskapsrättsliga rättskällor 

3.2.1 Upphandlingsdirektiven

LOU och LUF bygger i de delar som rör upphandlingar över tröskelvärdena i huvudsak på två

gemenskapsrättsliga direktiv: direktiv 2004/18/EG och direktiv 2004/17/EG, härefter 

gemensamt kallade upphandlingsdirektiven. Upphandlingsdirektiven, vilka är de primära 

rättskällorna vid offentliga upphandlingar, har till övervägande del direkt effekt i 

                                               
23 Pedersen s. 21.
24 Direktiv 2007/18/EG och direktiv 2004/17/EG, se nästkommande kapitel.
25 Falk, s. 49, LOU 1 kap 2 § 2 p., samt LOU 15 kap.
26 Pedersen, s. 21.
27 Falk, s. 32.
28 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
29 Pedersen, s. 92.
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medlemsstaterna. I en situation där en medlemsstat på något vis och av någon anledning har 

underlåtit att införa de direktivstadgade regleringarna i den nationella lagstiftningen, kan en 

enskild leverantör således ändå åberopa regleringarna i den nationella domstolen.30

3.2.2 EG-fördraget

Även EG-fördraget utgör en viktig rättskälla när det gäller att bestämma vad som är tillåtet

och inte vid upphandlande myndigheters inköp av varor och tjänster. I fördraget finns inga 

specifika bestämmelser för rättsområdet offentlig upphandling, men de delar av

gemenskapsrätten som rör den fria rörligheten måste likväl beaktas vid all offentlig 

upphandling. Det handlar främst om förbudet mot kvantitativa importrestriktioner samt 

åtgärder med motsvarande verkan (artikel 28 och 29), etableringsrätten (artikel 43) samt den 

fria rörligheten för tjänster (artikel 49).31

3.2.3 Grundläggande rättsprinciper

Rättsområdet offentlig upphandling har, liksom framkommit ovan, en stark koppling till 

gemenskapsrätten. Sambandet mellan upphandlingsrätten och gemenskapsrätten innebär att 

medlemsstaterna, vid tillämpning av upphandlingsdirektiven, är skyldiga att beakta vissa

allmänna gemenskapsrättsliga principer. Dessa grundläggande rättsprinciper synliggörs till 

viss del i LOU, där det framgår att upphandlande myndigheter skall behandla alla leverantörer 

likvärdigt och på ett icke-diskriminerande vis, samt genomföra sina upphandlingar på ett 

öppet sätt.32

Av de grundläggande rättsprinciperna kan till en början icke-diskrimineringsprincipen

nämnas, vilken bland annat innebär att upphandlande myndigheter inte får diskriminera en 

leverantör på grund dennes nationalitet. Vidare stadgar likabehandlingsprincipen att samtliga

leverantörer skall behandlas likvärdigt, och transparensprincipen - att all offentlig 

upphandling skall utmärkas av öppenhet och förutsebarhet. Det talas även om principen om 

ömsesidigt erkännande, vilken innebär att en medlemsstat är skyldig att erkänna exempelvis 

intyg eller liknande handlingar som utfärdats av myndigheter i någon av EU:s övriga 

                                               
30 Pedersen, s. 29, Hjelmborg m.fl., s. 33.
31 Prop. 2006/07:128 s. 131.
32 LOU 1 kap 9 §.
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medlemsstater. Slutligen innebär proportionalitetsprincipen, vilken vidare beskrivs nedan i 

kapitel 8, att åtgärder vidtagna av upphandlande myndigheter, såsom exempelvis uppställda 

”skall-krav”, inte får vara mer ingripande eller betungande än vad som är nödvändigt i den 

aktuella upphandlingen.33 EG-domstolen åberopar direkt de gemenskapsrättsliga principerna 

på rättsområdet offentligt upphandling och framhåller att samtliga villkor som ställs på 

leverantörerna måste överensstämma med de grundläggande gemenskapsrättsliga

principerna.34

3.3 Efterlevnad av upphandlingsdirektiven

Regelverken för offentlig upphandling, och med dessa upprätthållandet av den gemensamma

marknaden för offentliga kontrakt, kan endast antas fungera effektivt om det finns tillgängliga 

medel vid eventuella regelöverträdelser. I detta syfte finns särskilda rättsmedelsdirektiv, vilka 

skall tillse att den upphandlingsrättsliga lagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna.35

I nästkommande avsnitt beskriver jag dessa två så kallade rättsmedelsdirektiv och presenterar 

hur de har implementerats i svensk upphandlingsrätt. Jag lägger i detta avseende fokus vid

frågan hur förekomsten av ett vid överprövning redan ingånget kontrakt har hanterats i 

Sverige. Vidare beskriver jag ändringsdirektivet och i samband med det, den nya och 

förestående ogiltighetssanktionen på rättsområdet offentlig upphandling.

                                               
33 Pedersen, s. 33 ff.
34 Slavicek, s. 21.
35 Hjelmborg m.fl., s. 29.
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Avdelning II

4 Rättsmedel på upphandlingsområdet

4.1 De två rättsmedelsdirektiven

4.1.1 Allmänt

Upphandlingsdirektiven innehåller inga särskilda bestämmelser som säkrar att regelsystemen

efterlevs och tillämpas på ett korrekt sätt i de olika medlemsstaterna. De processrättsliga 

delarna av de upphandlingsrättsliga bestämmelserna återfinns i stället i två 

rättsmedelsdirektiv, direktiv 89/665/EEG, som avser upphandlingar inom den klassiska 

sektorn, och direktiv 92/13/EEG, som avser upphandlingar inom försörjningssektorerna.

Härefter benämns dessa direktiv tillsammans de två rättsmedelsdirektiven.

4.1.2 Prövning enligt de två rättsmedelsdirektiven

De två rättsmedelsdirektiven anger att beslut som har fattats i strid med de 

upphandlingsrättsliga regelverken skall kunna bli föremål för en effektiv och skyndsam 

prövning.36 Härav följer att medlemsstaterna skall se till att deras respektive nationella 

lagstiftningar innehåller bestämmelser som garanterar att interimistiska åtgärder kan vidtas 

redan tidigt i en offentlig upphandling; detta dels för att överträdelser skall kunna rättas, dels 

för att verkställighet av lagstridiga beslut i tid skall kunna hindras och åsidosättas. 

Enligt de två rättsmedelsdirektiven skall det vidare i medlemsstaternas nationella 

lagstiftningar finnas regler som säkrar att leverantörer vilka har skadats till följd av att en 

upphandlande myndighet har handlat i strid med de upphandlingsrättsliga regelverken, har

möjlighet att erhålla ersättning för sina respektive skador.37

De två rättsmedelsdirektiven lämnar öppet för medlemsstaterna att närmare reglera 

utformningen av det prövningsförfarande som skall följa av en upphandlande myndighets

regelöverträdelse.38 Viktigt att nämna i sammanhanget är att rättsmedelsdirektiven erbjuder 

möjligheter för medlemsstaterna att föreskriva att prövningar efter den tidpunkt ett offentligt 

                                               
36 Direktiv 89/665/EEG, art. 1.1.
37 Ibid., art. 2.1.
38 Björklund och Madell, s. 578.
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kontrakt har ingåtts får begränsas till att avse endast skadeståndstalan. Vidare anges att 

medlemsstaterna själva får reglera de verkningar ett prövningsbeslut skall ha på ett redan 

ingånget avtal.39 I och med detta stadgande har det lämnats öppet för medlemsstaterna att 

införa lagregler som ger obligationsrättsliga konsekvenser i det fall ett avtal redan har 

ingåtts.40 Att den svenska lagstiftaren har valt att inte reglera detta förhållande framkommer i 

nästkommande kapitel.

Sammanfattningsvis kan sägas att de två rättsmedelsdirektiven således skiljer mellan prövning

före det att ett avtal har ingåtts - de prekontraktuella rättsmedlen, vilka syftar till att inom 

rimlig tid rätta till överträdelser av de upphandlingsrättsliga regelverken, och prövning efter

det att ett avtals har ingåtts - de postkontraktuella rättsmedlen. Dessa senare nämnda 

rättsmedel omfattar således enbart skadestånd.41 Rättsmedelsdirektivens uppdelning av 

prövningsförfarandet synliggörs i den svenska upphandlingsrättsliga lagstiftningen.

4.2 Överprövning i svensk rätt

De två rättsmedelsdirektiven har implementerats i svensk upphandlingsrättslig lagstiftning. 

Av LOU framgår att en leverantör som anser sig ha lidit skada eller tror sig kunna komma att 

lida skada har möjlighet att ansöka om överprövning,42 vilket således i huvudsak är ett 

prekontraktuellt rättsmedel.43 Vid bifall till leverantörens talan skall rätten besluta antingen att 

upphandlingen skall göras om, eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts. En 

ansökan om överprövning får inte prövas efter den tidpunkt ett kontrakt har ingåtts. En 

upphandlande myndighet måste dock beakta en period om tio dagar från och med att 

underrättelse om tilldelningsbeslut har lämnats berörda leverantörer. När möjlighet till 

överprövning på grund av ett ingånget kontrakt bortfaller återstår endast möjligheten att föra 

skadeståndstalan,44 vilken därmed i huvudsak utgör ett postkontraktuellt rättsmedel.45

                                               
39 Direktiv 89/665/EEG, art. 2.6.
40 Björklund och Madell, s. 583.
41 KOM (2006)195 slutlig, s. 2, Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 576 f.
42 LOU 16 kap 1 och 3 §§.
43 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 577.
44 LOU 16 kap 1 § 1 p., samt 16 kap 2, 5 och 6 §§.
45 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 578.
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4.2.1 Gällande lagstiftning avseende redan ingångna avtal

Som nämnts ovan finns i svensk upphandlingsrätt en lagstadgad tidsfrist om tio dagar, vilken 

reglerar den tid inom vilken överprövning är möjlig. Tiodagarsregeln innebär att en domstols 

behörighet att pröva en leverantörs ansökan om överprövning sträcker sig fram till och med 

den tionde dagen efter det att tilldelningsbeslut har meddelats berörda leverantörer.46 Om en 

upphandlande myndighet förbiser tiodagarsperioden och ingår avtal innan denna löpt ut, utgör 

detta avtal inget hinder mot överprövning i domstol. Även om domstolen vid en dylik

överprövning beslutar att upphandlingen på grund av den upphandlande myndighetens 

överträdelse måste göras om, påverkas inte det faktum att ett civilrättsligt giltigt och mellan 

parterna bindande avtal har ingåtts.47

Likaså kan ett offentligt kontrakt ha ingåtts till följd av otillåten direkttilldelning. Inte heller i 

en dylik situation har domstolen ansett att överprövningsmöjligheten på grund av avtalet är 

utsläckt48 men dock att parterna alltjämt är civilrättsligt bundna av det ingångna avtalet.49

Överträdelser av upphandlingslagstiftningen har således fram tills nu endast har varit 

förvaltningsrättsligt sanktionerade, och inte påverkat parternas civilrättsliga relation

beträffande det redan ingångna kontraktet.50

Att det i svensk rätt saknas möjlighet att vid överprövning ogiltigförklara redan ingångna 

offentliga kontrakt har medfört att upphandlande myndigheter ”skyndat sig” att teckna avtal,

för att därmed ställa eventuella förbisedda leverantörer inför det faktum att upphandlingen är

avslutad. Leverantörerna har i en dylik situation således inte haft någon reell möjlighet att 

erhålla det aktuella kontraktet, oaktat vad domstolen vid överprövningstillfället har beslutat.51

4.2.2 Lagstiftarens tidigare syn på upphandlingsrättslig ogiltighet

Att domstol skall sakna behörighet att ogiltigförklara offentliga kontrakt är en uppfattning 

som har härskat hos den svenska lagstiftaren sedan lagen om offentlig upphandling infördes.52

                                               
46 16 kap 1 § LOU.
47 Prop. 2001/02:142 s. 78.
48 RÅ 2005 ref 10.
49 Prop. 2001/02:142 s. 74.
50 Rosén Andersson och Ramberg, s. 31.
51 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 590.
52 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling.
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I förarbetet till den första lagen om offentlig upphandling uttrycktes att ”det inte vore en 

tillfredsställande ordning att ett civilrättsligt bindande kontrakt som sluts efter det att beslut 

om en leverantör fattats skall kunna upphävas i administrativ ordning".53

Vid revideringen av överprövningsreglerna 2002, anförde regeringen en klar ståndpunkt mot

införande av en ogiltighetssanktion på det upphandlingsrättsliga området. Vid detta tillfälle 

var det framträdande argumentet att en ogiltighetssanktion skulle leda till opraktiska 

rättsverkningar: "I den mån en avtalad prestation redan fullgjorts är återgång i praktiken 

normalt inte möjlig vid tjänsteupphandling och ofta inte heller vid varuupphandling med 

hänsyn till att köparen ofta redan har förbrukat eller på annat sätt använt sig av varan. 

Ogiltigheten är sålunda en ofta opraktisk påföljd som bör användas med viss försiktighet".54

Nu införs dock i svensk rätt, som en följd av implementeringen av det nya 

rättsmedelsdirektivet, en dylik ogiltighetssanktion på upphandlingsområdet. Fortsättningsvis 

visar jag varför gemenskapslagstiftaren har ansett ogiltighetssanktionen vara nödvändig, samt 

utreder de konsekvenser som ogiltighetssanktionen kan medföra på nationell nivå.

                                               
53 Prop. 1992:93:88 s. 101.
54 Prop. 2001/02:142 s. 75.
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5 Införande av en obligatorisk ogiltighetssanktion

5.1 Behovet av ett nytt rättsmedelsdirektiv – ändringsdirektivet

De två rättsmedelsdirektiven har på vissa områden visat sig sakna tillfredsställande medel för 

att kunna säkra att de upphandlingsrättsliga regelsystemen efterlevs inom unionen. I EG-

domstolens praxis har särskilda problemområden belysts; det handlar dels om den höga

omfattningen av antalet otillåtna direkttilldelningar företagna inom unionen, dels om det 

faktum att upphandlande myndigheter, för att utsläcka leverantörers möjligeter till 

överprövning, efter tilldelningsbeslut ”skyndar sig” att teckna avtal.55 Vidare har det pekats på 

rådande brister beträffande leverantörers möjligheter att, med hjälp av effektiva rättsmedel,

föra talan mot upphandlande myndigheter som handlat i strid med de upphandlingsrättsliga 

regelverken.56

Mot bakgrund av ovannämnda brister i de två rättsmedelsdirektiven lade kommissionen under 

våren 2006 fram ett förslag till ett reviderat rättsmedelsdirektiv,57 ändringsdirektivet, vilket 

antogs 2007. Som lösning på de belysta problemen förordar ändringsdirektivet bland annat

införande av en obligatorisk ogiltighetssanktion vilken skall tillämpas mot offentliga kontrakt 

som har ingåtts mellan en upphandlande myndighet och en leverantör, när kontraktet har 

tilldelats till följd av den upphandlande myndighetens allvarliga regelöverträdelse.58 Vidare 

förespråkas införandet av en obligatorisk avtalsfrist59 om tio respektive femton dagar, inom 

vilken ett offentligt kontrakt, från och med att beslut om tilldelning har meddelats berörda 

leverantörer, inte får ingås.60

5.2 Obligatorisk ogiltighet enligt ändringsdirektivet

I ändringsdirektivet och i gemenskapsrättslig praxis identifieras otillåten direkttilldelning som 

den allvarligaste överträdelsen av de upphandlingsrättsliga regelsystemen. För att förhindra 

                                               
55 En företeelse som i gemenskapsrättsliga sammanhang ofta benämns “race to signature”.
56 Clifton, s. 165.
57 KOM (2006)195 slutlig.
58 Direktiv 2007/66/EG, art. 2d samt preambel (13) och (18).
59 Skillnaden mellan den i svensk rätt redan stadgade tiodagarsregeln och den i ändringsdirektivet stadgade 
avtalsfristen är att den förstnämnda endast reglerar tiden inom vilken överprövning är möjlig. Inom denna period 
finns inget som hindrar att ett civilrättsligt bindande avtal ingås.
60 Direktiv 2007/66/EG, art. 2a.2.
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företeelsen föreskrivs i ändringsdirektivet införandet av effektiva, proportionella och 

avskräckande sanktioner. Utifrån detta konstateras att ett avtal som ingåtts till följd av 

otillåten direkttilldelning i princip bör anses vara ogiltigt. Ogiltighet är enligt 

ändringsdirektivet det effektivaste medlet för att upprätthålla konkurrens och för att skapa nya 

affärsmöjligheter för de leverantörer som har berövats sina konkurrensmöjligheter till följd av 

en upphandlande myndighets regelöverträdelse.61

Förutom vid otillåten direkttilldelning skall avtal som ingås till följd av åsidosättande av den 

obligatoriska avtalsfristen anses ogiltiga; detta förutsätter att överträdelsen kombineras med 

överträdelser av något av upphandlingsdirektiven samt att överträdelsen har haft en negativ 

inverkan på en leverantörs möjligheter att erhålla det aktuella kontraktet.62

Slutligen lämnar ändringsdirektivet öppet för medlemsstaterna att avgöra huruvida

ogiltighetssanktionen skall infalla om en leverantör har missgynnats till följd av en 

överträdelse av bestämmelserna om förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal, eller vid 

andra överträdelser av formella krav än de som nu nämnts. Om medlemsstaterna väljer att inte 

tillämpa ogiltighetssanktionen i dessa fall skall enligt ändringsdirektivet alternativa 

sanktioner, det vill säga böter eller förkortad avtalstid, tillämpas.63

5.3 Ogiltighetssanktionens innebörd i svensk upphandlingsrätt

Ändringsdirektivet anger att ogiltighetssanktionen inte bör infalla automatiskt, varför 

medlemsstaterna skall utse ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande 

myndigheten och som skall ges behörighet att förklara ett felaktigt ingånget avtal ogiltigt. 

Vidare anger direktivet att ogiltighetssanktionen skall medföra att avtalsparternas rättigheter 

och skyldigheter enligt det ogiltigförklarade avtalet upphör. Ändringsdirektivet lämnar dock 

till medlemsstaterna att själva avgöra de närmare följderna av att ett offentligt kontrakt 

förklaras ogiltigt. Medlemsstaterna får exempelvis själva bestämma huruvida ogiltigheten

skall medföra ett retroaktivt upphörande av avtalsskyldigheterna.64

                                               
61 Direktiv 2007/66/EG, art. 2d.1a, preambel (13) och (14).
62 Ibid., art. 2d.b, preambel (18).
63 Ibid., art. 2e.2, preambel (9) och (19).
64 Ibid., art. 2d.1, art. 2d.2, preambel (21).
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Enligt regeringens förslag i promemorian ”Ds 2009:30” skall den upphandlingsrättsliga 

ogiltigheten inte regleras särskilt, utan således följa allmänna avtalsrättsliga och 

obligationsrättsliga principer. Vidare föreslås att ogiltigheten ges en retroaktiv rättsverkan.65

5.3.1 Ogiltighet enligt allmänna avtalsrättliga och obligationsrättsliga
principer

Även om det inte finns ett allmänt vedertaget ogiltighetsbegrepp i svensk rätt, sägs en 

rättshandling vara ogiltig när denna på grund av något fel inte kan göras gällande. För 

ogiltighet krävs förekomsten av en ogiltighetsgrund, vilken kan anta olika former. Beroende 

på om prestationer till följd av avtalet har hunnit utväxlas kan upphörandet av avtalet te sig 

olika – det är framförallt i situationer när prestationer har ägt rum som komplikationer och 

problem av praktisk karaktär kan uppstå vid avtalets upphörande. Frågor av dylik karaktär 

behandlas närmast i obligationsrätten, och till stor del uppkommer samma frågor som när 

avtal vid kontraktsbrott skall gå åter på grund av hävning.66 I ett dylikt fall krävs, för att 

hävning skall vara möjlig, att den aktuella prestationen är av sådant slag att den rent praktiskt 

kan återställas.67

Förslaget att den kommande ogiltighetssanktionen på det upphandlingsrättsliga området skall 

ha en retroaktiv rättsverkan motiveras med att leverantörer torde ges starkare incitament att 

föra talan mot en upphandlande myndighet, om resultatet av en sådan överprövning innebär 

en chans att vid en ny upphandling tilldelas hela kontraktet, och inte bara de delar som återstår

efter det tidigare samarbetet.68 Kritik har från många håll framförts på denna punkt i förslaget,

framför allt med motiveringen att återgång av utväxlade prestationer i många fall kan blir en 

omöjlighet.69

                                               
65 Ds 2009:30, s. 151 f.
66 Adlercreutz, s. 229 ff.
67 Rohde, s. 195.
68

Ds 2009:30, s. 152.
69 Se remissvar till Ds 2009:30 från bland annat: Stockholms Handelskammare, avsnitt 6.2.1, Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, dnr SU 302-1651-09, s.2, och Domstolsverket, dnr 1118-2009, s. 2.
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6 Sammanfattande slutsatser – konsekvenser av 
ogiltighetssanktionen

Ändringsdirektivet medför att det i svensk upphandlingsrätt skall införas en 

ogiltighetssanktion, vilken skall träffa upphandlingskontrakt som har tilldelats till följd av 

vissa särskilt allvarliga överträdelser av de upphandlingsrättsliga regelverken. Det framgår 

explicit av direktivet att ogiltighet skall träffa avtal som ingåtts genom otillåten 

direkttilldelning samt sådana avtal som har tilldelats efter förbiseende av avtalsspärren, om en 

dylik överträdelse kombineras med en överträdelse av upphandlingsdirektiven. Ogiltighetens 

rättsverkningar föreslås bli att avtalet inte kan göras gällande till sitt innehåll och att utförda 

prestationer skall återgå.

Den svenska lagstiftaren har tidigare ansett att en ogiltighetssanktion på det 

upphandlingsrättsliga området vore ett ohanterligt rättsmedel. Trots att de två 

rättsmedelsdirektiven har lämnat öppet för införandet av en ogiltighetssanktion har man i 

Sverige således undvikit att ge domstol behörighet att ogiltigförklara ett redan ingånget 

offentligt kontrakt. Att ogiltighetssanktionen nu införs på det upphandlingsrättsliga området 

kan konstateras riskera att leda till praktiska problem och ingripande konsekvenser framför 

allt för den upphandlande myndigheten, men även för den leverantör som har tilldelats det 

avtal som drabbas av ogiltighet. Den nya ogiltighetssanktionen möjliggör ett scenario där den 

leverantör som från början har tilldelats ett civilrättsligt bindande offentligt kontrakt, blir 

fråntagen detta på grund av att den upphandlande myndighetens regelöverträdelse.70 Eftersom 

ogiltighetens rättsverkningar är att utväxlade prestationer skall gå åter, riskerar komplicerade 

situationer med svåröverblickbara konsekvenser att uppstå.71

Intresset av att ett offentligt kontrakt upprätthålls och genomförs kan komma från olika håll. I 

första hand drabbas naturligtvis parterna av att det mellan dem träffade avtalet inte kan göras 

gällande till sitt innehåll. Leverantören torde påverkas ekonomiskt av att förpliktelserna enligt 

det avtal som ingåtts inte kan utföras och att tänkta planer för samarbetet därmed fallerar. 

Beträffande den upphandlande myndigheten får antas att denna främst, som en följd av

                                               
70 Dock med beaktande av vissa tidsfrister för ansökan om överprövning av avtal, se Ds 2009:30 s. 191 ff., samt 
direktiv 2007/66/EG, preambel (25).
71 Detta speciellt i situationer när det handlar om sådana tjänster som till sin karaktär inte kan återgå, exempelvis 
olika typer av konsulttjänster, se remissvar avseende Ds 2009:30 från Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet, 2009-10-01, Dnr SU 302-1651-09, s. 2.
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ogiltigförklaringen och det faktum att en ny upphandling måste företas, riskerar att drabbas av 

kostnader och förseningar.

Såsom antytts ovan är det inte bara parterna av det ogiltighetsförklarade kontraktet som 

riskerar att påverkas av ogiltighetsförklaringen. Att en upphandlande myndighet drabbas kan, 

beroende på vilket typ av avtal det rör sig om, leda till att samhällsmedborgarna påverkas på 

grund av att den upphandlande myndigheten, till följd av ogiltighetsförklaringen, inte är i 

stånd att exempelvis på ett tillfredsställande vis tillhandahålla viktiga samhällstjänster. 

Möjlighet att tillämpa ogiltighetssanktion på ett flexibelt sätt, där hänsyn kan tas till 

omständigheterna och följderna av ogiltigheten i specifika fall torde, mot bakgrund av 

ovanstående, vara av stort intresse för såväl den upphandlande myndigheten och den

leverantör som har tilldelats avtalet som för övriga intressenter som påverkas av att avtalet 

inte kan fullgöras på det sätt som från början var tänkt. Direktivet erbjuder i detta avseende ett

möjligt medel - att hänvisa till att det på grund av att det föreligger tvingande hänsyn till 

allmänintresset av att ett offentligt kontrakt upprätthålls, finns skäl att bortse från 

ogiltigförklaring avseende det aktuella kontraktet.

Frågan är under vilka omständigheter och på vilka grunder en domstol kan undanta ett 

offentligt kontrakt från ogiltighet, på grund av att det föreligger tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Vilka intressen skall, och får, domstolen beakta i bedömningen?

Pedersen uttryckte i Europarättslig Tidskrift, angående definitionen av ” tvingande hänsyn till 

allmänintresset” såsom den framställdes i det förslag som förekom ändringsdirektivet,72 att 

”den exakta avgränsningen av skyddsvärda intressen får anses oklar”.73 Att det även i 

dagsläget är oklart hur tvingande hänsyn skall uppfattas och tillämpas på det 

upphandlingsrättsliga området synliggörs i Stockholms Stads remissvar angående regeringens 

promemoria ”Ds 2009:30”. Häri sägs att situationer när ogiltigförklaring får långtgående 

konsekvenser för avtal inom vård och omsorg, exempelvis när ogiltigförklaringen riskerar att 

påverka stadens möjlighet att erbjuda lagstadgad vård, får antas kunna hanteras via 

möjligheten att underlåta ogiltigförklaring om det föreligger tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Stadsledningskontoret ställer sig dock frågande till i vilken omfattning 

                                               
72 Se KOM (2006)195 slutlig.
73 Pedersen, EUT nr 4 2006, s. 591.
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undantag kommer att kunna göras på den grunden, och avslutar stycket med att ange att det 

kan förutsättas att det ”ytterligare förtydligas hur situationer av denna karaktär ska 

hanteras.”74

Uppsatsen går härefter över i avdelning tre, vari frågeställningarna kretsar kring innebörden 

och omfattningen av begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset”. Inledningsvis 

presenteras undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” såsom den framställs i 

ändringsdirektivet. Redogörelsen följs av ett resonemang beträffande hur undantagsgrunden 

bemöts av den svenska lagstiftaren på det upphandlingsrättsliga området.

                                               
74 Remissvar avseende Ds 2009:30 från kommunstyrelsen Stockholm stad, tjänsteutlåtande daterat den 12 
augusti 2009, PM 2009:RI, Dnr 001-1516/2009.
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Avdelning III

7 Tvingande hänsyn till allmänintresset

7.1 Alternativ till ogiltigförklaring

Som alternativ till en tillämpning av ogiltighetssanktionen vid upphandlande myndigheters 

överträdelser av upphandlingslagstiftningen ges medlemsstaterna i vissa fall möjlighet att 

stipulera om alternativa sanktioner, vilka enligt ändringsdirektivet anges vara straffavgift och

förkortad avtalstid.75 Möjligheten att bestämma om alternativa sanktioner infaller dels när det 

handlar om mindre allvarliga överträdelser,76 dels när tvingande hänsyn till allmänintresset 

kräver att ett specifikt offentligt kontrakt upprätthålls.77 Trots att ändringsdirektivet utgör 

detaljerad lagtext snarare än en ramlagstiftning,78 ger direktivet således medlemsstaterna ett 

visst utrymme för flexibilitet vid tillämpningen av ogiltighetssanktionen.

7.2 Tvingande hänsyn enligt ändringsdirektivet

Eftersom gemenskapslagstiftaren har ansett det vara viktigt att proportionella sanktioner 

säkerställs för vissa typer av avtal, lämnar ändringsdirektivet medlemsstaterna utrymme att 

införa undantag från ogiltighet när tvingande hänsyn till allmänintresset kräver att verkan av 

ett offentligt kontrakt upprätthålls. Det handlar om offentliga kontrakt som visserligen har 

tilldelats på ett fördragsstridigt vis men som likväl, på grund av ett det föreligger 

exceptionella omständigheter som gör det nödvändig att respektera tvingande hänsyn till 

allmänintresset, inte skall bli föremål för ogiltigförklaring. Undantaget ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset” ger således domstolen möjlighet att, efter att ha undersökt alla relevanta 

omständigheter i ett specifikt fall, inte ogiltigförklara det aktuella kontraktet.79

I förslaget till ändringsdirektivet angavs avseende undantagsgrunden att undantag från 

ogiltighet får medges ”om ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande 

myndigheten finner att iakttagandet av vissa oavvisliga eller tvingande krav som följer av ett 
                                               
75 Direktiv 2007/66/EG, art. 2e.
76 Med mindre allvarliga överträdelser menar jag vad direktiv 2007/66/EG i preambel (19) uttrycker som ”andra 
överträdelser än formella krav”. Det handlar om andra överträdelser än otillåten direkttilldelning och andra 
överträdelser än vissa förbiseende av den obligatoriska avtalsfristen. 
77 Direktiv 2007/66/EG, art. 2d.3.
78 Clifton, s. 169.
79 Direktiv 2007/66/EG, art. 2d.3, preambel (22).
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icke-ekonomiskt allmänintresse i det enskilda fallet kräver att vissa verkningar av avtalet inte 

skall ifrågasättas”.80

7.3 Ekonomiska intressen som tvingande hänsyn enligt 
ändringsdirektivet

Ändringsdirektivet anger att ekonomiska intressen av att ett avtal upprätthålls endast får 

betraktas som tvingande hänsyn till allmänintresset om ogiltighet i den specifika situationen 

riskerar att medföra oproportionerliga följder. Möjligheten att undanta offentliga kontrakt 

från ogiltigförklaring på grund av att ekonomiska intressen begränsas ytterligare genom att 

ändringsdirektivet anger att ekonomiska intressen, vilka har en direkt koppling till det 

ifrågavarande avtalet, inte skall anses utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset. I en icke 

uttömmande lista ges exempel på ekonomiska intressen som skall anses ha direkt koppling till 

avtalet. Uppräkningen inkluderar kostnader för förseningar i samband med fullgörandet av 

avtalet, kostnader i samband med inledandet av ett nytt upphandlingsförfarande, kostnader i 

samband med byte av ekonomisk aktör samt kostnader för rättsliga skyldigheter i samband 

med ogiltighet.81

Eftersom ekonomiska intressen som är direkt kopplade till det aktuella avtalet enligt 

ändringsdirektivet inte kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset, konstaterar Clifton i 

Public Procurement Law Review, att ekonomiska intressen e contrario endast kan utgöra 

tvingande hänsyn till allmänintresset om de är indirekt kopplade till avtalet i fråga.82

I ytterligare en artikel i nyss nämnda tidskrift anger Golding och Henty att det torde vara svårt 

att visa att ekonomiska intressen utgör tvingande hänsyn till allmänintresset; detta dels 

eftersom det ekonomiska intresset måste vara indirekt kopplat till kontraktet, dels eftersom det 

måste handla om exceptionella omständigheter som i det specifika fallet leder till 

oproportionerliga konsekvenser. Vidare förstås, enligt artikelförfattarna, att rekvisitet ”direkt 

kopplad” har en vidsträckt innebörd, framför allt till följd av exemplifieringen av sådana 

ekonomiska intressen som skall anses vara direkt kopplade till kontraktet i fråga.83

                                               
80 KOM 2006 195 Slutlig, art. 2f.3.
81 Direktiv 2007/66/EG, art. 2d.3 st. 2, preambel (24).
82 Clifton, s. 172.
83 Golding och Henty, s. 151.
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7.4 Införandet av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till 
allmänintresset” på upphandlingsområdet

Eftersom undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” lämnar öppet för 

medlemsstaterna att tillämpa ogiltighetssanktionen på ett mer flexibelt sätt, menar Clifton i sin 

artikel att det är troligt att medlemsstaterna kommer att utnyttja möjligheten att införa 

undantagsgrunden i nationell lagstiftning.84 Ändringsdirektivet innehåller dock ingen 

definition av begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” och ger inte heller någon 

direkt vägledning, förutom vad som redogjorts för ovan, i fråga om vad begreppet skall 

omfatta på upphandlingsområdet. Att bedömningen åligger den nationella domstolen och att 

omständigheterna i det specifika fallet skall vägas in i bedömningen, har framkommit ovan. 

7.4.1 Förslag avseende undantagsgrundens införande i svensk rätt

Advokat Helena Rosén och Christina Ramberg uttrycker i tidskriften Offentliga Affärer att

eftersom det av ändringsdirektivet följer att upphandlingskontrakt inte skall ogiltigförklaras 

när tvingande hänsyn till allmänintresset kräver att kontraktets verkan bör upprätthållas, det i 

svensk rätt förr eller senare måste bestämmas i vilka fall ogiltighetspåföljden inte skall 

tillämpas. Rosén och Ramberg ställde sig i artikeln vidare frågan hur specifik den svenska 

lagstiftaren kommer att vara i formuleringen av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset”. Artikeln författades således innan det att regeringens promemoria ”Ds 

2009:30”, avseende de förestående ändringarna i LOU och LUF, utkom.85

För Sveriges del föreslås nu att den aktuella undantagsgrunden införs i den nationella 

lagstiftningen,86 med motiveringen att ”bestämmelser om ogiltigförklaring av avtal utan 

möjlighet till undantag beroende på omständigheterna i ett enskilt fall bedöms kunna få 

oproportionerliga följder.” I ”Ds 2009:30” uttrycks att undantagsgrunden ”tvingande hänsyn 

till allmänintresset” skall fungera som en ventil, vilken ger domstol möjlighet att avstå från 

ogiltighetsförklaring på grund av att tvingande hänsyn till allmänintresset kräver att 

kontraktets verkan upprätthålls.

                                               
84 Clifton, s. 172.
85 Rosén Andersson och Ramberg, s. 32.
86 Ds 2009:30, s. 154.
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Det konstateras vidare i regeringens promemoria att undantag för ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset” utgör skäl för undantag från den fria rörligheten. Härav anges att begreppet 

skall tolkas restriktivt, vilket innebär att endast exceptionella omständigheter skall kunna 

medföra att ett felaktigt tilldelat offentligt kontrakt kan upprätthållas.87

Eftersom det föreslås att ogiltighetssanktionen skall kunna träffa även offentliga 

upphandlingar som hamnar utanför upphandlingsdirektivens tillämpningsområde, föreslås att 

undantag från ogiltighetsförklaring på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset skall 

vara möjligt också vid dylika upphandlingar. Vidare konstateras att, i fråga om tvingande 

hänsyn som undantagsgrund från ogiltighetsförklaring, endast begränsad vikt får läggas vid 

ekonomiska intressen och att ekonomiska intressen med en direkt koppling till avtalet i fråga 

inte skall anses utgöra tvingande hänsyn. Det anges dock att ekonomiska intressen av att ett 

avtal upprätthålls får beaktas om ogiltighet skulle få orimliga eller oproportionerliga följder. 

Vidare sägs att, beträffande undantagsbedömningar som inkluderar ekonomiska intressen, stor 

vikt i detta avseende bör läggas vid de upphandlande myndigheternas möjligheter att 

tillhandahålla allmän service till samhället.88

I promemorian görs vidare, beträffande förståelsen av begreppet ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset”, två hänvisningar till gemenskapsrätten; dels hänvisas till rådets direktiv 

2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, härefter benämnt tjänstedirektivet, dels till 

artikel 30 EG-fördraget.89

7.5 Sammanfattande slutsatser

Det har framkommit ovan att det av ”Ds 2009:30” inte direkt framgår vilka särskilda intressen 

som skall anses utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset. Konstateras kan dock att 

domstolen i bedömningen huruvida undantag skall medges på grund av tvingande hänsyn till 

allmänintresset har att företa en proportionalitetsbedömning, där omständigheterna i det 

specifika fallet skall beaktas och att, till stöd för hur denna bedömning skall företas, det 

hänvisas till artikel 30 EG-fördraget samt till tjänstedirektivet. 

                                               
87 Ds 2009:30, s. 155 f.
88 Ibid., s. 154 ff. och s. 335.
89 Ibid., s. 155 och s. 334.
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Mot bakgrund av uppsatsens inledande del, där upphandlingsrättens syfte och nära anknytning

till gemenskapsrätten förklarades, förstås att avvägningen huruvida undantag från ogiltighet 

på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset skall medges i ett specifikt fall måste göras 

med beaktande av det gemenskapsrättsliga syftet att värna om den gemensamma marknaden 

och att främja den fria rörligheten inom unionen. Artikel 30 EG-fördraget samt aktuell 

gemenskapsrättslig praxis, vilken tjänstedirektivet exemplifierar, blir här aktuella, eftersom

dessa möjliggör för undantag från den grundläggande principen om fri rörlighet. 

Sammanfattningsvis presenterar jag därmed fortsättningsvis, under rubriken 

”gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunder”, aktuell gemenskapsrätt och gemenskapsrättslig 

praxis vilken kan rättfärdiga nationellt vidtagna åtgärder som strider mot den fria rörligheten 

inom unionen. För att ge en bakgrund till hur domstolen kan företa avvägningarna avseende 

undantag för tvingande hänsyn till allmänintresset redogör jag dock inledningsvis för den 

gemenskapsrättsliga proportionalitetsprincipen.
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8 Proportionalitetsprincipen

8.1 Allmänt om proportionalitetsprincipen

I uppsatsen inledande del presenterade jag kort de gemenskapsrättsliga grundprinciperna för 

att påvisa deras betydelse på rättsområdet offentlig upphandling. En av de ovan presenterade 

principerna var proportionalitetsprincipen - en rättsäkerhetsprincip som präglar i princip hela 

gemenskapsrätten. Principen kan generellt sägas innebära att nationella åtgärder, vilka är av 

ett gemenskapsrättsligt intresse, inte får vara mer betungande eller mer långtgående än vad 

som är nödvändigt för att uppnå det syfte som de aktuella åtgärderna strävar efter att uppnå.90

Proportionalitetsprincipen är av väsentlig betydelse inom gemenskapsrätten, eftersom den 

avgör bland annat i vilken utsträckning medlemsstaterna kan upprätthålla åtgärder som strider 

mot den fria rörligheten inom unionen. Proportionalitetsbedömningen blir direkt avgörande 

för svaret på frågan om en specifik åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat är laglig eller 

inte, med hänsyn till huvudregeln om fri rörlighet.91 Genom ett så kallat proportionalitetstest 

kan det utifrån tre olika faktorer bedömas om en nationell åtgärd skall anses vara 

proportionell: om åtgärden är ägnad att tillgodose ändamålet, om åtgärden är nödvändig för 

att uppnå ändamålet och slutligen, om den fördel som åtgärden tillgodoser står i rimlig 

proportion till den skada den åsamkar. Proportionalitetsbedömningen omfattar därmed en 

bedömning av den aktuella åtgärdens ändamålsenlighet och dess nödvändighet. Vidare görs 

en avvägning mellan de olika omständigheterna i det specifika fallet.92

Beträffande proportionalitetsbedömningar som syftar till att svara på frågan om nationellt 

vidtagna åtgärder är rättfärdigade eller inte, uttrycks i doktrinen att EG-domstolen överlag 

tillämpar en strikt proportionalitetsbedömning där gemenskapens intressen vägs mot 

nationella särintressen. Domstolens restriktiva inställning till proportionalitetsbedömningar

bottnar i att, när det är fråga om eventuellt rättfärdigande, det handlar om en 

undantagssituation vilken inskränker den fria rörligheten.93

                                               
90 Bernitz och Kjellgren, s. 109.
91 Hettne och Otken Eriksson, s. 152.
92 Bernitz och Kjellgren, s. 110.
93 Ibid.
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Det har dock visat sig att proportionalitetsbedömningarna i praxis ibland har varierat beroende 

på exempelvis vilken typ av åtgärd som har granskats. Gemenskapslagstiftaren ges till 

exempel ett omfattande utrymme att göra skönsmässiga bedömningar vid frågor som 

inkluderar politiska, ekonomiska och sociala aspekter. I dessa situationer har bedömningen 

främst rört sig om huruvida de aktuella åtgärderna är uppenbart olämpliga. Nationella åtgärder 

som inskränker den fria rörligheten har däremot i proportionalitetsbedömningen ofta bedömts 

mycket strängt.94

8.2 Proportionalitetsprincipen i nationell rättstillämpning

Proportionalitetsprincipens fördel är att den utgör en flexibel möjlighet att anpassa ett 

specifikt fall efter de särskilt föreliggande omständigheterna. Därmed kan bedömningar som 

företas enligt proportionalitetsprincipen minska risken för beslut som leder till orimliga

resultat.95

Under senare år har EG-domstolen valt att i större utsträckning överlämna 

proportionalitetsbedömningar till de nationella domstolarna, ett faktum som väcker frågan hur

de nationella domstolarna skall gå tillväga för att genomföra proportionalitetsbedömningen. 

Även om ledning kan hämtas från EG-domstolens rättspraxis på närliggande områden, kan det 

vara mycket svårt att avgöra vilken typ av måttstock som skall tillämpas i bedömningen samt

att uppskatta hur omfattande bedömningen skall vara i ett enskilt fall.96

Problemet är vidare att EG-domstolen har utformat proportionalitetsbedömningen på olika 

sätt och att det därför är oklart om vilka moment som faktiskt ingår i denna. Frågan försvåras 

ytterligare som en följd av att EG-domstolens domar innefattande resonemang om 

proportionalitet är relativt kortfattade och i många fall saknar förklarande motiveringar. 

Avgörandena begränsas ofta till en prövning, där EG-domstolen utreder huruvida en åtgärd 

skall anses nödvändig eller inte. Allt som allt kan dessa omständigheter ge upphov till 

rättsosäkerhet, eftersom utfallet av proportionalitetsbedömningen kan vara svårt att förutse.97

                                               
94 Bernitz och Kjellgren, s. 110.
95 Hettne och Otken Eriksson, s. 159.
96 Ibid., s. 155 f.
97 Ibid.
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Proportionalitetsprincipen uttrycks endast i begränsad omfattning i EG-fördraget.98

Fortsättningsvis presenteras dock de två så kallade rättfärdigandegrunderna, vilka har ansetts

utgöra exempel på bestämmelser som införlivar proportionalitetsprincipen med

gemenskapsrätten.99

                                               
98 Se exempelvis art. 5 EG-fördraget.
99 Tridimas, s. 65.
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9 De gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna

9.1 Allmänt

I EG-fördraget och gemenskapsrättslig praxis finns bestämmelser som ger medlemsstaterna 

vissa möjligheter att i undantagsfall behålla nationella regler eller upprätthålla nationellt 

vidtagna åtgärder, trots att dessa står i strid med principen om fri rörlighet. Undantag för 

nationella åtgärder som inskränker den fria rörligheten på den inre marknaden kan ske 

antingen med stöd av de i artikel 30 EG-fördraget uppräknade särskilt skyddsvärda intressena,

eller söka rättfärdigas genom åberopande av den så kallade doktrinen om tvingande hänsyn.100

I det förstnämnda fallet handlar det om nationella åtgärder som strider mot den fria 

rörligheten för varor, medan det i det senare fallet rör sig om rättfärdigande av åtgärder som 

täcker även övriga stadganden om fri rörlighet inom unionen.101

Artikel 30 EG-fördraget och doktrinen om tvingande hänsyn utgör två olika typer av 

rättfärdigandegrunder; dessa två skiljer sig åt främst beroende på om den ifrågavarande

nationella åtgärden ur gemenskapsrättslig synvinkel är att anse som diskriminerande eller inte. 

I båda fallen krävs dock, för undantag, att de av en medlemsstat vidtagna åtgärderna framstår

som rättfärdigade och proportionerliga i förhållande till syftet med den aktuella åtgärden.102

9.2 Artikel 30 EG-fördraget

I EG-fördragets artikel 30 finns en lista som rymmer ett antal särskilt skyddsvärda intressen.

När en nationell åtgärd handlar om att värna om ett sådant intresse kan dessa motivera att 

vidtagna nationella åtgärder, som ur ett gemenskapsperspektiv annars anses vara 

diskriminerande, är rättfärdigade. I en dylik situation åsidosätts således den fundamentala 

gemenskapsrättsliga principen om fri rörlighet. Enligt Bernitz och Kjellgren tolkas artikel 30 

EG-fördraget snävt, varför den traditionella synen är att syften som inte direkt framgår av 

artikeltexten inte heller kan åberopas som aktuell rättfärdigandegrund avseende 

                                               
100 Bernitz och Kjellgren, s. 230 f. och s. 245.
101 Van de Gronden, s. 82.
102 Bernitz och Kjellgren, s. 230 f.
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diskriminerande åtgärder.103 Frågan huruvida listan med skyddsvärda intressen angiven i

artikel 30 EG-fördraget skall anses uttömmande har dock på senare tid varit omdiskuterad.104

De särskilt skyddsvärda intressen som uppräknas i artikel 30 EG-fördraget utgör således 

sådana nationella särintressen vilka kan vara av stor vikt för den enskilda medlemsstaten, och 

som även inom gemenskapsrätten har ansetts utgöra giltiga rättfärdigande och beaktansvärda 

omständigheter. De särskilt skyddsvärda intressena uppräknade i artikel 30 EG-fördraget är 

hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, intresset av att skydda 

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

konstnärligt - historiskt - och arkeologiskt värde, eller att skydda industriell eller kommersiell 

äganderätt.105

Rättfärdigande enligt artikel 30 EG-fördraget innebär således att en medlemsstats nationellt 

vidtagna åtgärder under vissa omständigheter kan anses tillåtna, även om det rör sig om 

diskriminerande sådana. Rättfärdigande enligt artikel 30 innebär följaktligen ett undantag från 

förbuden enligt artiklarna 28 och 29 EG-fördraget, vilka innehåller regleringar om förbud mot 

kvantitativa import- och exportrestriktioner samt mot åtgärder med motsvarande verkan. 

Nämnda artiklar syftar till att upprätthålla den fria rörligheten för varor.106

Bevisbördan för att en åtgärd är rättfärdigad enligt något av de skyddsvärda intressena 

uppräknade i artikel 30 EG-fördraget åligger den medlemsstat som hävdar att 

rättfärdigandegrund föreligger. Artikeln tillämpas restriktivt och en åtgärd måste, för att vara

rättfärdigad, ha ett proportionellt syfte. Frågan om åtgärden skall anses vara proportionell 

avgörs även den av den medlemsstat som avser att åberopa att rättfärdigandegrund föreligger. 

Med proportionalitetskravet följer att det ställs krav på att de åtgärder som vidtas endast i 

minsta möjliga mån inskränker den fria rörligheten;107 diskriminerande åtgärder får med andra 

ord, för att kunna rättfärdigas enligt de särskilt skyddsvärda intressena i artikel 30 EG-

fördraget, inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå syftet med den aktuella åtgärden.

Slutligen kan även sägas att nationellt vidtagna åtgärder som inskränker principen om fri 

rörlighet inte heller får rättfärdigas med stöd av de särskilt skyddsvärda intressena i artikel 30 

                                               
103 Bernitz och Kjellgren, s. 236.
104 Se exempelvis generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i C-379/98, p. 225-238.
105 Se uppräkning i art. 30 EG-fördraget.
106 Horspool och Humphreys, s. 312 f., EG-fördraget art.28 och 29.
107 Horspool och Humphreys, s. 312, 3.13.
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EG-fördraget, om åtgärderna utgör medel för godtycklig diskriminering eller medför en dold

begränsning av samhandeln.108

9.3 Doktrinen om tvingande hänsyn

Förutom de särskilt skyddsvärda intressena uppräknade i artikel 30 EG-fördraget finns ett 

antal rättfärdigandegrunder vilka har framkommit som en följd av att EG-domstolen har 

accepterat vissa rättfärdigande omständigheter på andra grunder än de som uttrycks explicit i 

EG-fördraget. Dessa specifika grunder brukar benämnas doktrinen om tvingande hänsyn.109

Doktrinen om tvingande hänsyn omfattar undantag som har växt fram i gemenskapsrättslig 

praxis, och som kan åberopas av medlemsstater som vill upprätthålla samhandelshindrande 

åtgärder vilka annars skulle vara förbjudna. Det rör sig således i detta fall inte om 

diskriminerande åtgärder som i fall av rättfärdigande enligt artikel 30 EG-fördraget, utan i 

stället om åtgärder som, trots att de inte är diskriminerande, enligt den så kallade ”Cassis-

doktrinen” utgör hinder för den fria handeln inom unionen.110

9.3.1 Målet ”Cassis de Dijon”

Doktrinen om tvingande hänsyn har utvecklats som en följd av målet Cassis de Dijon.111

Målet rörde en fransk likör som inte fick lanseras som en sådan på den tyska marknaden,

eftersom detta stod i strid med tysk lagstiftning. Problemet var att den franska likören innehöll 

en för låg alkoholhalt för att få betecknas som likör i Tyskland. Tyskland försvarade sina 

nationella regler med att hävda att syftet med dessa var att hindra alkoholsvaga drycker på den 

inhemska marknaden, vilket därmed skulle begränsa den nationella alkoholkonsumtionen. 

Drycker med svag alkoholhalt riskerade, enligt Tyskland, att leda till att grupper som annars 

kunde anses vara lågkonsumerande anpassade sig till och vande sig vid att dricka mer eller 

starkare varor. Vidare angav Tyskland att en sänkning av alkoholhalten för likör skulle 

innebära en obefogad priskonkurrens på den nationella marknaden.112

                                               
108 Falk, s. 39.
109 Begreppet återfinns i den utländska juridiska doktrinen under olika benämningar. Vanligt förekommande är:
Cassis list of mandatory requirements, overriding reasons, overriding reasons to a general interest och principle 
of rule of reason.
110 Bernitz och Kjellgren, s. 245 f.
111 C-120/78 (Hänvisat till från Bernitz och Kjellgren, s. 242).
112 Ibid., p. 9, 10 och 12.
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Domstolen ansåg att en vara som på ett lagligt vis har tillverkats i en medlemsstat inte kan

utestängas från i en annan medlemsstats marknad (principen om ömsesidigt erkännande), ett 

faktum som enbart kan begränsas när det handlar om att skydda vissa tvingande hänsyn.113

Tysklands försök att motivera sina nationella bestämmelser med skäl som värnandet om den 

allmänna hälsan och skydd för konsumenter ansågs dock inte utgöra sådana tvingande 

hänsyn.114

Målet utvidgade således kretsen av otillåtna åtgärder från diskriminerande till icke 

diskriminerande och med detta uppstod behovet av fler undantag än de i artikel 30 EG-

fördraget uppräknade.115 Doktrinen om tvingande hänsyn har således utvecklats i rättspraxis 

som en följd av målet Cassis de Dijon och utgör grund för att legitimera likabehandlande men 

ändock samhandelshindrande åtgärder.116

9.3.2 Doktrinen om tvingande hänsyn som rättfärdigandegrund

Doktrinen om tvingande hänsyn innefattar utöver vad som stadgas i artikel 30 EG-fördraget

ett antal mer eller mindre definierade möjliga skyddsvärda intressen. De aktuella 

rättfärdigandegrunderna enligt doktrinen om tvingande hänsyn skall dock inte betraktas som 

en utvidgning av de i artikel 30 EG-fördraget uppräknade undantagsgrunderna. Det handlar 

därmed om två från varandra skilda gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunder.117

Oberoende av vilken av de två rättfärdigandegrunderna som åberopas gäller att den 

medlemsstat som åberopar att en, enligt medlemsstaten, rättfärdigande omständighet

föreligger, måste kunna styrka sina uttryckliga orsaker till att så är fallet. För att undantag 

skall bli aktuellt fordras, enligt rättspraxis, att vissa förutsättningar är uppfyllda: åtgärderna 

skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade av tvingande 

hänsyn till allmänintresset, åtgärderna skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av det

syfte som de strävar efter att uppnå, och slutligen, åtgärderna skall vara proportionella, det vill 

säga inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå deras respektive syften.118

                                               
113 C-120/78, Ibid., p. 8.
114 Ibid., p. 14.
115 Bernitz och Kjellgren, s. 242.
116 Ibid., s. 245. 
117 Horspool och Humphreys, s. 320, 13.26.
118 C-55/94, p. 37.
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Rättfärdigande med stöd av doktrinen om tvingande hänsyn måste vidare vara förenligt med

de allmänna rättsprinciperna.119 Sammantaget förstås att det ställs höga krav för rättfärdigande 

enligt doktrinen om tvingande hänsyn.

9.3.3 Av EG-domstolen accepterade tvingande hänsyn

Det finns ingen uttömmande uppräkning av möjliga skyddsvärda intressen som innefattas av

doktrinen om tvingande hänsyn, eftersom olika områden och skilda omständigheter kan anses 

olika beaktansvärda i olika medlemsstater.120 EG-domstolen har dock i flera fall tagit ställning 

till frågan huruvida en nationell handelshindrande åtgärd kan anses utgöra tvingande hänsyn, 

och som följd härav kan exempel där tvingande hänsyn har accepterats att urskiljas.121

Förutom de exempel som framkom redan av målet Cassis de Dijon, nämligen hänsyn till 

effektiv skattekontroll, goda handelsseder och konsumentskydd,122 har EG-domstolen i senare 

domar vidgat sin exemplifiering av möjliga skyddsvärda intressen som innefattas av doktrinen 

om tvingande hänsyn. Som exempel kan nämnas sparande av offentliga resurser,123 värnande

om pressens mångfald,124 skyddande av den ekonomiska balansen i sociala trygghets - och 

socialförsäkringssystem125 samt skydd för mänskliga rättigheter126. 

Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” förekommer vidare inom flera rättsområden 

inom gemenskapsrätten. Europaparlamentet och Europarådet har exempelvis i ett direktiv 

avseende tjänster på den inre marknaden, tjänstedirektivet,127 exemplifierat vissa intressen 

som i rättspraxis har ansetts omfattas av doktrinen om tvingande hänsyn. Tjänstedirektivet 

anger att begreppet åtminstone bör omfatta bland annat hänsyn till allmän ordning, allmän 

säkerhet och folkhälsa, upprätthållande av ordning i samhället, socialpolitiska mål, 

konsumentskydd, arbetarskydd, djurskydd, bedrägeribekämpning, förebyggande av illojal 

konkurrens etc.128

                                               
119 C-368/95, p. 24.
120 Bernitz och Kjellgren, s. 246.
121 Craig och De Búrca, s. 641 f.
122 C-120/78, p. 8. 
123 C-238/82, se bland annat p. 16. 
124 C-368/95, se bland annat p. 6. 
125 C-120/95, se bland annat p. 39. 
126 C-112/00, se bland annat p. 78 (Målen i fotnot 123-136 har hänvisat till från Bernitz och Kjellgren, s. 246).
127 Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006.
128 Se uppräkning i direktiv 2006/123/EG, preambel (40).
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9.4 Ekonomiska rättfärdiganden

9.4.1 Den allmänna inställningen till ekonomiska intressen som 
rättfärdigandegrund

EG-domstolens traditionella inställning är att samhandelsbegränsande eller diskriminerande

åtgärder inte kan rättfärdigas på grund av föreliggande ekonomiska intressen. Inställningen

gäller således såväl för de i EG-fördraget explicita undantagen som för den i praxis framväxta

doktrinen om tvingande hänsyn.129 Den allmänna inställningen till ekonomiska 

rättfärdiganden synliggörs i generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C-73/08. 

Sharpston uttalar häri att det av rättspraxis följer att en omständighet av ren ekonomisk 

karaktär normalt sett inte kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset och således inte kan 

motivera en begränsning av en fördragsstadgad grundläggande frihet.130

9.4.2 Accepterade ekonomiska intressen som tvingande hänsyn

Trots den allmänna gemenskapsrättsliga inställningen till ekonomiska intressen som 

rättfärdigandegrund, har domstolen i vissa fall inte varit beredd att klandra nationellt vidtagna 

åtgärder, trots att dessa har vidtagits med hänsyn till ekonomiska intressen. Sammantaget kan 

sägas att i de fall domstolen har frångått sin allmänna inställning till ekonomiska intressen 

som möjlig rättfärdigandegrund, har den ansett att de ekonomiska intressena har varit

försvarbara med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.131

Rättspraxis angående ekonomiska intressen illustrerar hur EG-domstolen inte fullt ut har

kunnat följa den strikta linjen att ekonomiska intressen inte skall beaktas som 

rättfärdigandegrund. Domstolen har således inte kunnat följa en fast uppdelning mellan 

ekonomiska och icke ekonomiska intressen varför, i vissa avgöranden, ett tämligen vacklande

resonemang har förts.132 Nedan illustrerar jag ett antal exempel på dylika avgöranden.

                                               
129 Snell, s. 38.
130 Generaladvokat Sharpston, förslag till avgörande i C-73/08, p. 90.
131 Snell, s. 40.
132 Ibid., s. 56.
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Målet ”Duphar”

EG-domstolens avgörande i Duphar133 rörde holländska regler vilka förbjöd inköp av vissa 

specifika farmaceutiska produkter i ett sjukförsäkringssystem. Reglerna, som hade införts i 

syfte att spara offentliga resurser, konstaterades av EG-domstolen utgöra ett potentiellt hinder 

för samhandeln. Eftersom det rörde sig om medlemsstaternas rätt att själva utforma sina 

sociala trygghetssystem, eller att i syfte att uppnå ekonomisk stabilitet i sina 

sjukförsäkringssystem anta bestämmelser som reglerar konsumtionen av farmaceutiska 

produkter, ansåg dock EG-domstolen att det inte handlade om diskriminerande åtgärder enligt 

artikel 28 EG-fördraget.134 Avgörandet har kommenterats av Jukka Snell, professor i EG-rätt 

vid Swansea University; denne menar att den enda förklaringen till varför EG-domstolen

konstaterade att de aktuella restriktionerna föll utanför tillämpningsområdet för artikel 28 EG-

fördraget, är att domstolen kände sig manad att göra ett undantag från sin annars så restriktiva 

hållning att ekonomiska intressen inte kan utgöra giltiga rättfärdigandegrunder.135

Målen ”Campus Oil” och ”Nertsvvoederfabriek”

I avgörandet Campus Oil136, vilket rörde Irlands inköp av petroleumprodukter, accepterade

EG-domstolen ekonomiska rättfärdiganden på grund av att dessa kunde hänföras till det 

allmänna intresset. I detta fall konstaterade domstolen att ekonomiska intressen inte hindrar

att rättfärdigande medges, så länge de är underställda eller bidrar till att främja det allmänna 

intresset. Domstolen menade således att om rättfärdigandegrund med hänsyn till det allmänna 

intresset konstateras, det inte spelar någon roll om den nationella åtgärden möjliggör att 

hänsyn tas också till ekonomiska intressen.137

EG-domstolens slutsats i Campus Oil har i senare avgöranden bekräftats och även till viss del 

utvidgats. I målet Nertsvvoederfabriek138 konstaterade domstolen att den princip som 

framkommit av avgörandet i Campus Oil, att ekonomiska hänsyn inte hindrar rättfärdigande 

om det även föreligger hänsyn till allmänintresset, gäller i än högre grad när de ekonomiska 

intressena är nödvändiga för att möjliggöra en åtgärd som kan hänföras till allmänintresset.139

                                               
133 C-238/82 (hänvisats till från Snell, s. 39).
134 Ibid., p. 16.
135 Snell, s. 40.
136 C-72/83 (hänvisats till från Snell, s. 42).
137 Ibid., p. 7.
138 C-118/86 (hänvisats till från Snell, s. 42).
139 Ibid., p. 15.
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Målen ”Decker” och ”Kohll”

Målen Decker och Kohll140 rörde en medlemsstats regleringar avseende möjligheten att få

ersättning för vård utförd i en annan medlemsstat. Möjligheten till ersättningen hade i det 

aktuella fallen gjorts beroende av att patientens system för social trygghet gav tillstånd till den 

ifrågavarande behandlingen. Generaladvokat Tesauro konstaterade i sitt förslag till avgörande 

att det i de aktuella fallen inte var fråga om nationella åtgärder vars syften härrörde från ett 

allmänintresse. Vidare konstaterade generaladvokaten att ekonomiska intressen inte kan 

utgöra rättfärdigade hinder för handeln inom unionen. Han menade dock att det inte var

omöjligt att tänka sig att skyddet av den finansiella balansen i ett socialförsäkringssystem kan 

utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset.141 EG-domstolen avgjorde målet enligt

generaladvokatens linje och konstaterade att rena ekonomiska intressen utgör otillåtna 

rättfärdigande omständigheter, men likväl att skyddet av de finansiella balanserna i ett 

socialförsäkringssystem inte skall anses vara att hänföra till ett ekonomiskt intresse. 

Domstolen ansåg således att omständigheterna i det aktuella fallet kunde utgöra rättfärdigande 

hänsyn.142

Snell har kommenterat även detta avgörande och anger att EG-domstolen här godkände ett 

ekonomiskt syfte som rättfärdigandegrund, samtidigt som den nekade till att det var just det 

den gjorde. Alternativt ignorerade domstolen, enligt Snell, helt enkelt den aktuella åtgärdens 

ekonomiska beskaffenheten.143

9.5 Upphandlingsrätten i relation till de gemenskapsrättsliga 
rättfärdigandegrunderna 

Till skillnad från harmoniserade rättsområden regleras icke harmoniserade rättsområden av de 

grundläggande reglerna i EG-fördraget, det vill säga av den gemenskapsrättsliga 

primärrätten144. När det i regeringens promemoria hänvisas till artikel 30 EG-fördraget, 

avseende undantag från ogiltighet på det upphandlingsrättsliga området, handlar det således 

om en hänvisning till den gemenskapsrättsliga primärrätten.

                                               
140 C-120/95 och C-158/96 (hänvisats till från Snell, s. 43).
141 Generaladvokat Tesauro, förslag till avgörande i C-120/95 och C-158/96, p. 51-53.
142 C-120/95, p.39, C-158/96, p. 41.
143 Snell, s. 43.
144 Nordback, s. 422.
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Det har framkommit ovan att de särskilt skyddsvärda intressena som uppräknas i artikel 30 

EG-fördraget utgör möjliga intressen som skall kunna rättfärdiga nationellt vidtagna 

diskriminerande åtgärder, trots att detta kan innebära inskränkningar i den fria rörligheten för 

varor.145 Artikel 30 EG-fördraget, som alltså är ett centralt stadgande om undantag från den 

fria rörligheten för varor, kan i hög grad bli direkt tillämplig på rättsområdet offentlig 

upphandling. Rättspraxis har visat att det i en offentlig upphandling kan företas åtgärder som 

direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, utgör hinder för samhandeln inom unionen.146

Begreppet ”diskriminerande åtgärder” behöver således inte uteslutande innebära förekomsten 

av nationella diskriminerande lagregler. I en offentlig upphandling kan även krav och 

specifikationer fångas upp av begreppet ”diskriminerande åtgärder” vilket, om så sker, 

innebär att även artikel 30 EG-fördraget kan aktualiseras om fråga uppkommer huruvida 

dessa aktuella åtgärder kan anses vara rättfärdigade.147

Angående doktrinen om tvingande hänsyn har i den upphandlingsrättsliga litteraturen 

konstaterats att vikten av denna såsom rättfärdigandegrund på området offentlig upphandling 

beror av i vilken utsträckning aktuella upphandlingsåtgärder är att betrakta som 

handelshindrande. En handelshindrande åtgärd på det upphandlingsrättsliga området skulle 

exempelvis kunna utgöras av en upphandlande myndighets användande av otillåtna eller 

otillräckliga kravspecifikationer.148

Sammanfattningsvis infaller den aktuella ogiltighetssanktionen enligt ändringsdirektivet dels 

vid otillåtna direkttilldelningar, dels vid vissa överträdelser av avtalsfristen. Med detta sagt 

handlar det troligtvis inte om förekomsten av sådana åtgärder som i direkt mening aktualiserar 

EG-fördragets artiklar 28 och 29, och som i sin tur kan aktualisera artikel 30. Inte heller torde 

röra sig om sådana handelshindrande åtgärder som i direkt mening kan rättfärdigas enligt 

doktrinen om tvingande hänsyn.

De upphandlingsrättsliga regelverken, i egenskap av att utgöra sekundär gemenskapsrätt, har 

tillkommit på grundval av EG-fördragets bestämmelser. Dessa ger således uttryck för de 

grundläggande principer som EG-fördraget formar. Denna omständighet synliggörs genom att 

det huvudsakliga syftet med de upphandlingsrättsliga regelverken är att öka 

                                               
145 Se ovan kap 9.2.
146 C-8/74, p. 5.
147 C-359/93, p. 29, C-45/87, p. 27.
148 Arrowsmith och Kunzlik, s. 74.
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gränsöverskridande handel och att värna om inre marknaden. När det handlar om undantag 

från stadganden i de upphandlingsrättsliga regelverken, handlar det således i indirekt mening 

om en inskränkning av den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om fri rörlighet. 

Eventuella undantag från ogiltighetssanktionen måste således betraktas utifrån detta syfte.149

Mot bakgrund härav förstås sambandet av en hänvisning till artikel 30 EG-fördraget 

respektive till doktrinen om tvingande hänsyn och undantagsgrunden i ändringsdirektivet, 

vilka ju båda utgör undantag från principen om fri rörlighet. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att artikel 30 EG-fördraget aktualiseras, med 

hänvisning till den normhierarki som råder mellan gemenskapsrättens rättskällor, om en 

upphandlande myndighet vidtar en åtgärd som innebär att den grundläggande principen om fri 

rörlighet för varor diskrimineras. Doktrinen om tvingande hänsyn aktualiseras jämförelsevis i 

de fall det handlar om handelshindrande åtgärder. Med denna relation utredd kan noteras att 

det, avseende eventuellt undantag från ogiltighet på upphandlingsområdet, endast kan handla 

om att hämta vägledning från dessa två gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunder.

9.6 Sammanfattande slutsatser

I avdelning tre har jag redogjort dels för ändringsdirektivets stadganden om undantagsgrunden 

”tvingande hänsyn till allmänintresset”, dels för regeringens promemoria ”Ds 2009:30” 

beträffande införandet av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” såsom 

undantag från ogiltighet på upphandlingsområdet. Med bakgrund härav har jag även 

presenterat de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna - artikel 30 EG-fördraget och

doktrinen om tvingande hänsyn.  

Angående regeringens promemoria ”Ds 2009:30” kan jag konstatera att det av denna i princip 

inte framkommer något ytterligare än vad som redan stadgas i ändringsdirektivet.150

Regeringen har således valt att inte precisera frågan, utan att istället införa ändringsdirektivets 

generella uttryck av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”. En hänvisning 

görs dock, som nämnts, till artikel 30 EG-fördraget, vilken jag har konstaterat innehåller en 

                                               
149 Se ovan avd. I. 
150 Se ovan kap. 7.4.
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uppräkning av vissa för medlemsstaterna särskilt skyddsvärda intressen som kan rättfärdiga 

nationellt vidtagna åtgärder, trots att gemenskapsrätten anser dessa vara diskriminerande.151

Vidare hänvisas i promemorian till tjänstedirektivet, i vilket ytterligare möjliga skyddsvärda 

intressen uppräknas. I detta fall handlar det om specifika skyddsvärda intressen vilka kan 

rättfärdiga nationellt vidtagna åtgärder, trots att dessa inskränker den fria rörligheten för 

tjänster respektive inskränker etableringsfriheten. Det handlar i detta fall om exempel på 

sådana särskilt skyddsvärda intressen som jag i uppsatsen har presenterat som doktrinen om 

tvingande hänsyn.152

Efter att ha presenterat artikel 30 EG-fördraget samt doktrinen om tvingande hänsyn, kan jag 

fastställa att vad regeringen hänvisar till är en mängd exempel på möjliga skyddsvärda 

intressen som rättfärdigar nationellt vidtagna diskriminerande eller handelshindrande åtgärder.

Nedan ställer jag mig frågan huruvida dessa gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunder kan 

vara vägledande i frågan beträffande hur undantag från ogiltighet på grund av tvingande 

hänsyn till allmänintresset skall uppfattas på det upphandlingsrättsliga området. Med detta 

sagt övergår uppsatsen i avdelning fyra, vilken innebär att den deskriptiva delen övergår i 

analys.

                                               
151 Se ovan kap. 9.2.
152 Se direktiv 2006/123/EG, preambel (40) samt ovan kap. 9.3.
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Avdelning IV

10 Tvingande hänsyn som undantag från ogiltighet på 
upphandlingsområdet 

10.1 Inledning

Beträffande den direktivstadgade ogiltighetssanktionen och frågan hur undantagsgrunden 

”tvingande hänsyn till allmänintresset” skall uppfattas på upphandlingsområdet, har ett 

kortfattat resonemang förts i Public Procurement Law Review. Artikelförfattaren framför här 

åsikten att undantag för tvingande hänsyn på det upphandlingsrättsliga området bör kunna 

utformas på ett liknande sätt som undantagsgrunderna i artikel 30 EG-fördraget. Han menar

att frågan om vad som på upphandlingsområdet skall avses med begreppet ”tvingande hänsyn 

till allmänintresset” på så vis blir klarare.153

I ytterligare en artikel i nyss nämnda tidskrift lämnar artikelförfattarna Golding och Henty 

förslag på situationer, utan att hänvisa till de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna, 

som de anser skall motivera att rättsverkan av ett felaktigt tilldelat offentligt kontrakt 

upprätthålls. De angivna situationerna utgörs till viss del av ”akutfall” och som exempel 

nämns vikten av att hantera akuta miljöhot. Artikelförfattarna preciserar exemplet genom att 

ange att undantag enligt dem kan bli aktuellt när en upphandlande myndighet exempelvis har

tilldelat ett kontrakt genom otillåten direkttilldelning, när kontraktet berör saneringstjänster 

avseende ett allvarligt oljeutsläpp. Författarna anger ytterligare exempel som enligt dem bör 

kunna omfattas av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”; bland annat 

nämns undantag med hänsyn till den allmänna eller den nationella säkerheten.154

Sammantaget indikerar de båda artiklarna att det inte finns något entydigt svar på frågan hur

undantag för tvingande hänsyn skall utformas på det upphandlingsrättsliga området. Inte 

heller finns något klart svar på frågan vilken vikt som i bedömningen om undantag från 

ogiltighet skall läggas vid de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna.

                                               
153 Clifton, s. 173.
154 Golding och Henty, s. 151.
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10.2 Vilken vägledning ger de gemenskapsrättsliga 
rättfärdigandegrunderna i frågan?

10.2.1 Allmänt

Till en början kan sägas att eftersom de upphandlingsrättsliga regelverken har utformats med 

utgångspunkt i EG-fördraget och de gemenskapsrättsliga grundprinciperna, får det antas att 

undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”, vilken möjliggör att ett felaktigt 

tilldelat offentligt kontrakt kan upprätthållas, har utformats med utgångspunkt i såväl artikel 

30 EG-fördraget som gemenskapsrättslig praxis. Att tolka undantagsgrunden på det 

upphandlingsrättsliga området med artikel 30 EG-fördraget samt doktrinen om tvingande 

hänsyn i beaktande är därav enligt mig en korrekt första åtgärd, när regleringar och praxis 

avseende den aktuella undantagsgrunden saknas på det upphandlingsrättsliga området. Hur 

som helst kan undantag för ”tvingande hänsyn till allmänintresset”, såsom undantag från 

ogiltigförklaring på upphandlingsområdet, aldrig tolkas i strid med EG-fördraget eller de 

gemenskapsrättsliga grundprinciperna.

De särskilt skyddsvärda intressena uppräknade i artikel 30 EG-fördraget är vidare allmänt 

uttryckta, varför det torde vara möjligt att utifrån dessa identifiera beaktansvärda intressen 

som skall kunna undanta offentliga kontrakt från ogiltighet. Som exempel kan nämnas skydd 

för människors hälsa, vilket är ett skyddsvärt intresse angivet i artikel 30 EG-fördraget (och

även omfattat av doktrinen om tvingande hänsyn). Undantag från ogiltighetssanktionen, med

bakgrund av nyss nämnda fördragsstadgade skyddsvärda intresse, torde kunna medges 

exempelvis när ogiltighetsförklaring av ett offentligt kontrakt riskerar att leda till förseningar 

och brister beträffande upphandlande myndigheters möjligheter att tillhandahålla viktiga 

vårdtjänster. Situationen kan jämföras med gemenskapsrättslig praxis, där inskränkningar av 

den fria rörligheten har konstaterats vara motiverade med hänsyn till folkhälsan. I mål C-6/05 

konstaterade domstolen att en upphandlande myndighet, som i fallet var ett sjukhus, kunde 

tillåtas att tillfälligtvis vidta vissa åtgärder, vilka krävdes för att införskaffa sådana produkter 

som var särskilt nödvändiga för driften av det aktuella sjukhuset; detta trots att åtgärderna 

medförde inskränkningar i den fria rörligheten för varor.155

Undantagsgrunden på upphandlingsområdet torde kunna komma att handla om situationer där 

ogiltighetsförklaring leder till orimliga konsekvenser och där det beroende på 

                                               
155 C-6/05, p. 60-61.
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omständigheterna, likt fallet ovan, vidare är möjligt att hänvisa till något av de allmänt hållna 

skyddsvärda intressena angivna i artikel 30 EG-fördraget. Situationer när undantag från 

ogiltighetsförklaring av ett offentligt kontrakt kan komma i fråga skulle exempelvis kunna 

identifieras även utifrån något av de skyddsvärda intressena hänsyn till allmän ordning eller 

allmän säkerhet. Här kan hänvisas till exempelvis EG-domstolens avgörande i C-238/82,156

där en medlemsstats möjlighet att garantera bränsleförsörjningen inom landet ansågs utgöra 

hänsyn till allmän säkerhet. Även fall när ogiltighetsförklaring av ett offentligt kontrakt leder 

till allvarliga konsekvenser på andra områden, såsom exempelvis allvarlig miljöpåverkan, kan 

identifieras med artikel 30 EG-fördragets angivna intresse av att skydda djurs hälsa eller av att 

bevara växter. 

Att det på det upphandlingsrättsliga området kan bli fråga om undantag från ogiltighet med 

hänsyn till omständigheter som kan återspeglas i ett generellt uttryckt gemenskapsrättsligt 

skyddsvärt intresse, angivet i artikel 30 EG-fördraget eller omfattat av doktrinen om 

tvingande hänsyn, är således enligt mig klart. Jag anser dock att frågan till vilken grad det ska 

vara möjligt att undanta offentliga kontrakt från ogiltighet med hänsyn till nämnda intressen 

inte besvaras med blott en hänvisning till de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna. Jag 

kan här återkoppla till avgörandet i exemplet ovan, C-6/05, och påpeka att EG-domstolen i 

målet angav att den fria rörligheten endast fick inskränkas om driften av det offentliga 

sjukhuset äventyrades, vilket därigenom innebar risker för folkhälsan.157 Därtill uttalade 

generaladvokat Sharpston i sitt förslag till avgörande, att det endast kan handla om undantag 

på ”mycket restriktiva grunder och under en begränsad tid”.158 Jag vill även i detta 

sammanhang framhålla vad som framkommit i uppsatsens deskriptiva del, att det generellt 

ställs höga krav för undantag enligt de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna. Att de 

gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna tillämpas restriktivt har vidare avseende 

undantag med hänsyn till exempelvis allmän hälsa visat sig i en rad avgöranden.159

Med hänsyn härav kan jag vidare ställa mig frågan om det för undantag från ogiltighet på 

upphandlingsområdet måste, liksom för rättfärdigande enligt exempelvis artikel 30 EG-

                                               
156 Se även ovan kap. 9.4.2.
157 C-6/05, p. 62.
158 Generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i mål C-6/05, p. 118.
159 Som exempel kan nämnas C-270/02, se p. 23-26, där en medlemsstat inte lyckades visa att en aktuell åtgärd 
angående förhandstillstånd för försäljning av ett visst livsmedel inte var nödvändig för att värna om 
allmänhälsan, och C-95/01, p. 50, där domstolen konstaterade en nationell åtgärd, för undantag med hänsyn 
allmän hälsa enligt artikel 30 EG-fördraget, skall kunna backas upp med vetenskapliga bevis.
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fördragets skyddsvärda intresse av att skydda ”människors hälsa”, handla om direkta hot mot 

folkhälsan? Eller utgör det faktum att ogiltighetsförklaring riskerar att resultera i att störningar 

uppstår i exempelvis en vårdinrättning skäl nog för undantag från ogiltighetssanktionen? 

Och vad skall gälla i andra fall när problematiska situationer uppstår till följd av att ett 

offentligt kontrakt förklaras ogiltigt? Det skulle kunna röra sig om ogiltighetsförklaring av

kontrakt avseende exempelvis tillhandahållande av skolmat eller upprätthållande av 

kollektivtrafik. Att de konsekvenser som riskerar att uppstå i dessa fall inte torde vara av 

sådan dignitet att det är möjligt att hänvisa till de gemenskapsrättsliga 

rättfärdigandegrunderna är enligt mig, mot bakgrund vad som framkommit tidigare i 

uppsatsen, klart. Dock utgör dessa situationer exempel på fall där ogiltighetssanktionen

faktiskt kan medföra problematiska konsekvenser, och där det enligt mig inte borde vara 

uteslutet att undantagsgrunden skall kunna inträda. Kraven för undantag från ogiltighet på 

upphandlingsområdet bör därför kunna ställas lägre än kraven för rättfärdigande enligt de 

gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna. I nästföljande kapitel motiverar jag denna 

ståndpunkt.

10.2.2 De gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrundernas restriktiva
tillämpning

Efter att ha konstaterat att de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna tillämpas 

restriktivt, menar jag att det avseende de särskilt skyddsvärda intressena uppräknade i artikel 

30 EG-fördraget måste beaktas att det i detta fall handlar om undantag för nationellt vidtagna

diskriminerande åtgärder som i direkt mening inskränker den fördragsstadgade principen om 

fri rörlighet. Vidare måste beaktas att doktrinen om tvingande hänsyn omfattar undantag för 

åtgärder som i direkt mening utgör hinder för samhandeln. I ändringsdirektivets mening rör

det sig om undantag från att ett offentligt kontrakt, som har tilldelats till följd av otillåten 

direkttilldelning eller efter överträdelse av avtalsfristen, förklaras ogiltigt av domstol. 

I uppsatsens deskriptiva del framkom det faktum att bedömningar enligt 

proportionalitetsprincipen har varierat exempelvis beroende på vilken typ av åtgärd som har 

granskats. Det framkom här att nationella åtgärder som inskränker den fria rörligheten 

traditionellt har bedömts mycket strängt.160 Med beaktande av upphandlingslagstiftningens 

huvudsakliga syfte - att värna om den gemensamma marknaden och den fria rörligheten inom 
                                               
160 Se ovan kap. 8.2.
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unionen - medför samtliga överträdelser av upphandlingsdirektiven att den fria rörligheten 

inom unionen inskränks. Otillåten direkttilldelning eller överträdelse av avtalsfristen innebär 

dock inte nödvändigtvis att åtgärderna är att betrakta som diskriminerande eller 

handelshindrande. Med detta sagt menar jag att proportionalitetsbedömningen avseende 

undantag från ogiltighet torde kunna göras ”mildare”, i jämförelse med rättfärdigande av

diskriminerande åtgärder som strider mot artikel 28 EG-fördraget och därmed kan aktualisera 

artikel 30. Denna omständighet blir än tydligare om man betänker att ogiltighetssanktionen i 

Sverige föreslås gälla även på det icke direktivstyrda området. Jag anser det vara rimligt att en 

annorlunda ”måttstock” kan tillämpas i proportionalitetsbedömningen avseende dylika 

upphandlingar, eftersom dessa faller utanför upphandlingsdirektivens tillämpningsområde och 

således generellt sett torde ha ansetts vara av mindre vikt för upprätthållandet av den inre 

marknaden och den fria rörligheten inom unionen. Det bör här påpekas att de 

gemenskapsrättsliga principerna och aktuella artiklar i EG-fördraget måste beaktas även vid 

dessa upphandlingar. Tillämpning av EG-fördraget och de gemenskapsrättsliga principerna

förutsätter dock att de aktuella upphandlingarna är av ett starkt gränsöverskridande intresse.161

Undantag för ogiltighet på upphandlingsområdet torde således kunna utgöras av situationer 

som inte omfattas av exemplifieringen i artikel 30 EG-fördraget eller om de så gör, inte 

omfattas enligt de krav som artikel 30 EG-fördraget uppställer för möjligt rättfärdigande. 

Doktrinen om tvingande hänsyn kommer här in i bilden, i egenskap av att påvisa ytterligare 

flexibilitet avseende möjliga rättfärdiganden. Jag har dock ovan konstaterat att det även enligt 

doktrinen om tvingande hänsyn ställs höga krav för rättfärdigande.162

10.2.3 Svårtillämplig rättspraxis avseende de gemenskapsrättsliga 
rättfärdigandegrunderna

I uppsatsens deskriptiva del framkom att medlemsstaterna, vid utförande av 

proportionalitetsbedömningar beträffande potentiellt rättfärdigade nationella åtgärder, har att

söka vägledning i rättspraxis på närliggande områden. Avseende rättspraxis beträffande

artikel 30 EG-fördraget är jag tveksam till om god vägledning i enskilda fall står att finna. Till 

en början, vilket jag har konstaterat ovan, tolkas undantagen i artikel 30 EG-fördraget 

restriktivt. Vidare har jag funnit att de undantag som har medgivits med stöd av artikel 30 EG-

                                               
161 Se exempelvis C-376-08, p. 24.
162 Se ovan kap. 9.3.2.
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fördraget ofta är av mycket specifik karaktär, eftersom rättsfallen till stor del beror av mycket 

specifika omständigheter.

När det på upphandlingsområdet skall företas en proportionalitetsbedömning avseende frågan 

huruvida undantag från ogiltighet skall medges eller inte, tror jag således att praxis avseende 

artikel 30 EG-fördraget i enskilda fall blir svårtillämplig. Detsamma kan sägas om doktrinen 

om tvingande hänsyn, vilken ju omfattar gemenskapsrättslig praxis avseende rättfärdigande av 

handelshindrande åtgärder. Det är möjligt att enligt doktrinen om tvingande hänsyn finna en 

lång och icke uttömmande lista innehållande exempel på särskilt skyddsvärda intressen. Även 

dessa fall av medgivna undantag handlar om situationer som är av specificerad karaktär. Att 

så är fallet förstås bland annat av tjänstedirektivets omfattande exemplifiering av vad 

doktrinen om tvingande hänsyn åtminstone bör innefatta:

hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa, upprätthållande av ordning i samhället, 

socialpolitiska mål, skydd av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd, inbegripet arbetstagarnas 

sociala trygghet, djurskydd, bevarande av finansiell balans i socialförsäkringssystemen, bedrägeribekämpning, 

förebyggande av illojal konkurrens, miljöskydd och skydd av stadsmiljön, inbegripet samhällsplanering, skydd 

av långivare, säkrad sund förvaltning av rättsväsendet, trafiksäkerhet, skydd av immaterialrätten, 

kulturpolitiska mål, inbegripet skydd av yttrandefriheten med avseende på samhällets olika delar, behovet av 

att garantera en hög utbildningsnivå, upprätthållande av pressmångfald och främjande av det nationella 

språket, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära frågor.

Sammanfattningsvis kan sägas att, eftersom praxis kring artikel 30 EG-fördraget och 

doktrinen om tvingande hänsyn är av sådan specifik karaktär, jag anser att undantag från 

ogiltighet på upphandlingsområdet endast kan konkretiseras utifrån de gemenskapsrättsliga 

rättfärdigandegrunderna såsom generella uttryck för särskilt skyddsvärda intressen, 

exempelvis hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Vidare anser jag att det på det 

upphandlingsrättsliga området beträffande undantag från ogiltighet, med tanke på de krav som 

uppställs för rättfärdigande enligt artikel 30 EG-fördraget respektive doktrinen om tvingande 

hänsyn, även kan komma att handla om undantag med hänsyn till intressen vilka är av lägre 

betydelsegrad. Regeringen ger i sin promemoria ”Ds 2009:30” inga antydningar om huruvida 

detta skall vara möjligt. Tvärtom indikeras att undantagsgrunden, med hänvisning till de 

gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna, skall tillämpas mycket restriktivt. Frågan är i 

vilken utsträckning det är möjligt att beakta dylika intressen, vilka kan sägas vara av lägre 
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betydelsegrad i jämförelse med de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna, samt vad 

som skall gälla specifikt på upphandlingsområdet?

10.3 Vilka möjligheter finns att beakta intressen av lägre dignitet?

Om undantag från ogiltighet på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset endast kan 

medges när det handlar om att värna om sådana samhällsintressen som omfattas av artikel 30 

EG-fördraget och därmed när det handlar om liknande krav som har ställts upp för 

rättfärdigande enligt den ifrågavarande artikeln, menar jag att undantag från ogiltigförklaring 

kan komma i fråga i endast ett fåtal situationer. Om en sådan tillämpning av 

undantagsgrunden är avsedd, anser jag det vara långsökt att samtidigt tala om 

undantagsgrunden såsom ett medel att undvika oproportionerliga följder, vilka riskerar att 

uppstå till följd av ogiltigförklaringen. Jag instämmer dock i att undantagsgrunden ”tvingande 

hänsyn till allmänintresset” bör tillämpas restriktivt, i synnerhet för att ändringsdirektivet 

skall uppnå sin åsyftade preventiva effekt, men även eftersom en dylik tillämpning av 

undantagsgrunden får anses ligga i led med de upphandlingsrättsliga regelverkens 

huvudsakliga syfte. Samtidigt vill jag dock understryka att undantagsgrunden är frivillig för 

medlemsstaterna att införa, och varför så göra om det inte är tänkt att den också skall fylla en 

praktisk funktion?

I sammanhanget kan nämnas att Pedersen i Europarättslig Tidskrift, beträffande 

tillämpningen av undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”, uttalar att de 

skyddsvärda intressen som skall kunna upprätthålla ett felaktigt slutet avtal enligt honom bör 

omfattas av skydd för allmän ordning, säkerhet och hälsa i enlighet med EG-fördraget. Även 

Pedersen menar dock att kraven torde kunnas ställas något lägre än de som ställs i EG-

fördraget och därmed att samhällsintressen av lägre betydelsegrad borde vara möjliga att 

beakta på det upphandlingsrättsliga området. Han hänvisar till stöd här till lydelsen av det 

förslag163 som förekom ändringsdirektivet.164

Som stöd för att det finns utrymme att vid tillämpningen av undantagsgrunden ”se bortom” de 

gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna och beakta intressen av lägre betydelsegrad kan 

hänvisas till EG-domstolens uttalande att, när harmoniserade bestämmelser saknas på ett visst 

                                               
163 Se ovan kap. 7.2.
164 Pedersen, Offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna, EUT nr 4 2006 s.591.
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område, det är upp till medlemsstaterna själva inom EG-fördragets krav på fri rörlighet

fastställa på vilken nivå de vill säkerställa olika skyddsvärda intressen.165 Medlemsstaterna 

ges således en viss frihet att själva avgöra skyddsgraden av ett särskilt intresse. Utifrån 

exempelvis skydd för människors hälsa, vilket ju användes som exempel ovan, kan 

medlemsstaterna således lägga vikt vid för dem särskilt viktiga och beaktansvärda 

omständigheter. Med tanke på att detta har uttryckts beträffande rättfärdigande av 

diskriminerande åtgärder vilka står i strid med EG-fördragets uttryckta regler om fri rörlighet,

och att det därav rör sig om rättfärdigandegrunder som tillämpas restriktivt, torde 

flexibiliteten vara åtminstone densamma på upphandlingsområdet beträffande undantag från 

ogiltighet. Jag anser således att medlemsstaterna i det avseendet har ett visst utrymme att 

utforma undantagsgrunden på ett sätt som passar dem, och det således finns utrymme att 

bestämma att vissa intressen av lägre dignitet skall kunna motivera en tillämpning av 

undantagsgrunden.

I Sverige har det i ”Ds 2009:30” framhållits att särskild vikt beträffande undantag från 

ogiltighet skall läggas vid upphandlade myndigheters möjligheter att tillhandahålla allmän 

service. Jag kan dock konstatera att uttalandet är av en mycket allmän karaktär och att det mot 

bakgrund av ovanstående resonemang finns ett kvarvarande utrymme att dels ta ställning till 

ytterligare möjliga intressen som skall kunna motivera undantag från ogiltighet, dels precisera 

vilken ”skyddsgrad” dessa olika intressen skall ha. 

Avseende de omständigheter som skall kunna upprätthålla ett felaktigt tilldelat offentligt 

kontrakt menar jag att det vore fördelaktigt om lagstiftaren utnyttjade det utrymme som finns 

att precisera vilka intressen som skall ges särskild vikt vid bedömningen om undantag för 

ogiltighet. Jag anser att det vore ett välkomnat klargörande att, i stället för att ange att stor vikt 

bör läggas vid upphandlande myndigheters möjligheter att tillhandahålla allmän service till 

samhället, exemplifiera vilken typ av allmän service det kan komma att röra sig om och på 

vilken nivå man vill säkerställa olika intressen. Exempelvis, något som jag anser vore väl till 

pass, varför inte ange att till exempel upphandlande myndigheters möjligheter att 

tillhandahålla vårdtjänster skall vara ett prioriterat intresse i undantagsbedömningen? Och 

varför inte ange i vilken utsträckning det ska vara möjligt att undanta offentliga kontrakt från 

ogiltighet med hänsyn till nämnda intresse? Vidare, skall det handla om samma krav för 

                                               
165 Se exempelvis C-143/06, p. 27.
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undantag på det direktstyrda området som avseende upphandlingar under tröskelvärdena? Jag 

har ovan uttryckt att denna sistnämnda fråga enligt mig bör besvaras nekande.

I andra avseenden är dock ändringsdirektivet betydligt mer restriktivt och lämnar ur dessa 

aspekter endast ett begränsat utrymme för medlemsstaterna att tillämpa undantagsgrunden och 

därmed att undanta ett offentligt kontrakt från ogiltighetsförklaring Det handlar om 

möjligheten att beakta ekonomiska intressen, en fråga som jag anser vara av stor praktiskt 

vikt. Resonemanget rör sig fortsättningsvis kring denna frågeställning.

10.4 Vilka möjligheter finns att beakta ekonomiska intressen?

10.4.1 Ändringsdirektivets restriktiva hållning

Att ogiltighetsförklaring riskerar att medföra höga kostnader för såväl den upphandlande 

myndighet som den leverantör som drabbas av att ett ingånget kontrakt inte kan fullgöras 

konstaterade jag i kapitel 6. Det har dock vidare, i uppsatsens deskriptiva del, framkommit att 

den traditionella gemenskapsrättsliga inställningen är att ekonomiska intressen inte kan 

rättfärdiga åtgärder som inskränker den fria rörligheten inom unionen.166 Jag kan fastställa att 

denna allmänna inställning återspeglas i ändringsdirektivet, vari undantag från ogiltighet på 

grund av tvingande hänsyn till allmänintresset har begränsats. Att så är fallet förstås av 

ändringsdirektivets stadgande att det endast kan bli fråga om ekonomiska intressen med såväl 

”direkt koppling” till avtalet som av vad som enligt ändringsdirektivet, genom sin 

exemplifiering i artikel 2d.3 st.3, skall avses med detta begrepp.167

I Public Procurement Law Review uttrycker Golding och Henty att de har mycket svårt att 

förutspå situationer där tvingande hänsyn till allmänintresset inte kommer att involvera 

ekonomiska intressen.168 Om undantagsgrunden betraktas på en mer konkret nivå anser även 

jag att ekonomiska intressen i praktiken kommer att vara involverade i de allra flesta 

situationer, när fråga om potentiellt undantag från ogiltighet aktualiseras. Att en upphandlande 

myndighet som drabbas av ogiltighetssanktionen kommer att drabbas av kostnader till följd av 

att ett nytt upphandlingsförfarande måste äga rum torde vara en oundviklig och även en ur ett 

gemenskapsrättsligt perspektiv önskvärd effekt. Ändringsdirektivets restriktiva hållning 

                                               
166 Se ovan kap. 9.4 .
167 Se även ovan kap. 7.3.
168 Golding och Henty, s. 151.
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avseende ekonomiska intressen såsom tvingande hänsyn torde således vara en naturlig 

konsekvens härav. Tanken är ju att ändringsdirektivet, med sitt preventiva syfte, skall medföra 

att de upphandlingsrättsliga regelverken efterlevs i högre omfattning. Dock är syftet med 

undantagsgrunden att minska risken för oproportionerliga konsekvenser till följd av ogiltighet. 

Enligt mig torde situationer kunna uppkomma när de ekonomiska konsekvenserna som 

uppstår till följd av ogiltigförklaring av ett offentligt kontrakt blir så omfattande att de kan 

anses vara oproportionerliga. Frågan är i vilken utsträckning ekonomiska intressen i dylika 

situationer kan beaktas, när fråga om undantag från ogiltighet uppkommer? 

10.4.2 Ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet

Golding och Henty menar att förutom att de flesta fall av undantag från ogiltighet kommer att 

involvera ekonomiska intressen, kommer det även i de allra flesta situationer att handla om 

ekonomiska intressen som har en direkt koppling till det aktuella offentliga kontraktet. 

Författarna menar således att eftersom det handlar om ekonomiska intressen med en direkt 

koppling till avtalet i fråga, dessa inte kan beaktas i bedömningen avseende huruvida 

undantag från ogiltighet skall medges i ett specifikt fall. Vidare konstaterar författarna att det 

med hänsyn till ändringsdirektivets lydelse angående ekonomiska intressen med ”direkt 

koppling”, inte heller torde vara möjligt att beakta kostnader som påförs den drabbade 

leverantören till följd av ogiltigförklaringen. Inte heller kostnader som drabbar eventuella 

underleverantörer, om sådana har hunnit kontrakteras, torde enligt artikelförfattarna kunna 

beaktas i en potentiell undantagssituation.169

Jag instämmer i att det till övervägande del, när fråga om undantag på grund av ekonomiska 

intressen uppkommer, kommer att handla om ekonomiska intressen vilka har en direkt 

koppling till det aktuella kontraktet. Ändringsdirektivet anger, som nämnts, i en icke 

uttömmande lista, vilka omständigheter som skall anses utgöra ekonomiska intressen med

direkt koppling till avtalet. Den aktuella uppräkningen får anses täcka in flertalet situationer; 

det handlar bland annat om kostnader vid byte av en ekonomisk aktör samt kostnader som 

uppstår i samband med att ett nytt upphandlingsförfarande måste företas. 

                                               
169 Golding och Henty, s. 151 f.
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Jag anser dock att det inte är en helt tillfredsställande lösning att strikt konstatera att om det är 

fråga om ekonomiska intressen som har en direkt koppling till det aktuella avtalet, dessa inte 

kan beaktas vid en bedömning huruvida undantag från ogiltighet skall medges. Att 

avgränsningen inte är fullt så enkel illustrerar jag nedan.  

10.4.3 Fördelning mellan ekonomiska och allmänna intressen

Trots att jag i uppsatsen har identifierat den allmänna gemenskapsrättsliga inställningen att 

ekonomiska intressen inte kan rättfärdiga diskriminerande eller handelshindrande åtgärder, 

har jag samtidigt konstaterat att EG-domstolens resonemang i vissa fall har avvikit från denna 

allmänna inställning. I sammanhanget kan en återkoppling göras till domstolens avgörande i 

Campus Oil, vari de ekonomiska intressena ansågs vara underlåtna ett allmänt intresse. Med 

anledning härav kunde den aktuella diskriminerande åtgärden rättfärdigas, trots det 

föreliggande starka ekonomiska intresset.170 Vidare konstaterade jag att det av målet

Nertsvvoederfabriek har framkommit att ekonomiska intressen i än mindre utsträckning

hindrar rättfärdigande, när de ekonomiska intressena är nödvändiga för att möjliggöra

åtgärder som kan hänföras till allmänintresset.171

På det upphandlingsrättsliga området skulle, avseende undantag från ogiltighet med hänsyn 

till ekonomiska intressen, ett liknande resonemang kunna föras. Det kan exempelvis handla 

om en situation där den upphandlande myndigheten har ett ekonomiskt intresse av att det 

aktuella kontraktet upprätthålls, det vill säga ett ekonomiskt intresse som är direkt kopplat till 

det aktuella avtalet, men där intresset av att kontraktet upprätthålls även kan hänföras till 

allmänintresset. Ett tydligt exempel är en situation där höga kostnader riskerar att drabba en 

upphandlande myndighet till följd av att en ny upphandling måste företas, men där 

ogiltighetsförklaring av det aktuella offentliga kontraktet samtidigt riskerar att drabba 

samhällsmedborgarna, exempelvis genom att den upphandlande myndighetens möjligheter att 

tillhandahålla vård, allmän service eller andra tänkbara samhällstjänster påverkas. Om det 

allmänna intresset är tillräckligt starkt för att motivera att undantag medges, utgör de aktuella 

ekonomiska intressena härrörande från den upphandlande myndigheten, om man ser till EG-

domstolens resonemang i bland annat Campus Oil, således i vart fall inte hinder mot undantag 

                                               
170 Se C-72/83, p. 7, samt ovan kap. 9.4.2.
171 Se C-118/86, p. 15, samt ovan kap. 9.4.2.
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från ogiltigförklaring. Frågan huruvida det allmänna intresset är primärt i förhållande till det 

ekonomiska intresset torde dock i enskilda fall riskera att uppkomma.

Även övriga avgöranden som jag har presenterat i kapitel 9.4.2 ger en indikation på att 

uppgiften att särskilja ekonomiska intressen från allmänna intressen inte alltid är helt 

oproblematisk, och att det kan vara svårt att följa en fast uppdelning mellan dylika intressen. 

Målen rör dock specifika fall, där det har handlat om ekonomiska intressen som i direkt 

mening rättfärdigar nationella åtgärder som inskränker den fria rörligheten inom unionen. 

Oaktat detta faktum anser jag att fallen kan beaktas för att påvisa att det även på det 

upphandlingsrättsliga området beträffande undantag från ogiltighet kan bli svårt att avgöra när 

undantag från ogiltighet kommer att kunna involvera ekonomiska intressen och inte; detta

trots ändringsdirektivets restriktiva lydelse avseende ekonomiska intressen i egenskap av att 

utgöra möjlig undantagsgrund. 

10.4.4 Oproportionerliga ekonomiska intressen

Jag konstaterade i uppsatsens inledande del att den upphandlingsrättsliga lagstiftningen ur ett 

ekonomiskt perspektiv kan sägas syfta till att öka medborgarnas nytta. Nyttomaximeringen 

innefattar bland annat att medborgarnas skattemedel förvaltas på bästa möjliga vis samt att 

kvaliteten på sådana samhällstjänster som det offentliga ställer till förfogande blir så hög som 

möjligt. Motsatsvis kan sägas att ogiltighetsförklaring på grund av en upphandlande 

myndighets regelöverträdelse riskerar att medföra att offentliga resurser tas i anspråk. Det 

torde kunna röra sig om höga värden, framför allt på grund av det faktum att ett nytt 

förfarande måste genomföras och att samarbetet enligt det upphävda kontraktet kan ha 

påbörjats och fortgått. En fråga som jag anser vara av vikt är därav vad som skall gälla när 

kostnader som till följd av ogiltigförklaringen drabbar den upphandlande myndigheten blir så 

höga, att det på grund av dessa i sig kan anses vara i det allmänna intresset att det offentliga 

kontraktet upprätthålls. I detta fall handlar det således inte om ett allmänt intresse som är 

primärt i förhållande till det ekonomiska intresset, utan snarare om ekonomiska konsekvenser 

vilka är av sådan omfattning att dessa med hänsyn till allmänintresset motiverar att det

aktuella offentliga kontraktet upprätthålls.

Jag menar att undantag från ogiltigförklaring i en dylik situation torde vara möjligt. 

Ändringsdirektivet förbjuder endast undantag för ekonomiska intressen med en direkt 
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koppling till avtalet, vilket inte blir fallet i nämnda scenario. I ”Ds 2009:30” nämns dock inget 

i frågan. Jag anser att ett resonemang hade varit intressant och ett ställningstagande

förtydligande dels beträffande huruvida undantagsgrunden över huvud taget skall kunna 

inträda i ett dylikt fall, och om den kan det, dels hur mycket ogiltighetssanktionen skall 

”tillåtas kosta” innan undantagsgrunden skall inträda.
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11 Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska lagstiftaren enligt förslaget i ”Ds 2009:30” har 

valt att, efter att ha hänvisat till de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna, lämna frågan

om när undantag på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset skall kunna medges att 

avgöras i rättspraxis. Jag har ovan konstaterat att de gemenskapsrättsliga 

rättfärdigandegrunderna kan utgöra riktlinjer och således ge viss vägledning i frågan avseende 

hur undantagsgrunden skall uppfattas på upphandlingsområdet, men dock att rättspraxis 

avseende de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna torde bli svårtillämplig i enskilda 

fall samt att kraven som ställs för rättfärdigande enligt dessa är höga. Som en följd av 

sistnämnda omständighet konstaterade jag att det för undantag på upphandlingsområdet även 

torde kunna bli fråga om hänsyn till intressen av lägre betydelsegrad, i jämförelse med dem

som framkommer av de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna.

Jag menar att införande av den allmänt hållna undantagsgrunden, såsom den lyder enligt

ändringsdirektivet, medför en osäkerhet i frågan beträffande med vilken flexibilitet 

ogiltighetssanktionen kommer att kunna tillämpas i enskilda fall. Som förslaget ser ut i 

dagsläget är undantagsgrunden enligt mig lite av ett ”oskrivet blad”, där jag har svårt att 

förutspå potentiella situationer i vilka den kommer att kunna tillämpas. Dock kan sägas att 

situationer när ogiltighetsförklaring av ett offentligt kontrakt i direkt mening riskerar att hota 

exempelvis den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten, och när upprätthållandet 

av ett offentligt kontrakt därav bottnar i ett starkt samhällsintresse, torde utgöra fall när 

undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset” bör inträda.

Jag anser dock att det inte är i ovannämnda fall som särskilt svårbedömda situationer riskerar 

att uppstå beträffande huruvida undantag från ogiltighet skall medges eller inte. Vidare tror 

jag inte heller att det är dessa situationer som kommer att utgöra majoriteten av de frågor som 

uppstår beträffande tillämpningen av undantagsgrunden. Jag menar att frågor om möjliga 

undantag från ogiltighetsförklaring till övervägande del troligtvis kommer att omfattas av

situationer där problem av framför allt praktisk karaktär riskerar att uppkomma till följd av 

ogiltighetsförklaringen. Genom endast en hänvisning till de gemenskapsrättsliga 

rättfärdigandegrunderna, utan någon form av precisering, undviker lagstiftaren att ta ställning 

till de mer svårbedömda fallen och lämnar därmed ett stort ansvar till domstolarna som, 
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utifrån de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrunderna och med beaktande av den 

gemenskapsrättsliga proportionalitetsprincipen samt övriga grundläggande 

gemenskapsrättsliga principer, har att avgöra om undantag i det specifika fallet skall medges

eller inte.

Mot bakgrund härav tror jag att det vore fördelaktigt att i det utrymme som ändringsdirektivet 

lämnar, föra en diskussion kring sådana icke önskvärda konsekvenser som riskerar att inträffa 

när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras, och därmed vilka intressen som, om de inte 

beaktas, riskerar att leda till oproportionerliga följder. En viktig fråga är således huruvida det 

med hänsyn till ändringsdirektivets lydelse och gemenskapsrätten i övrigt finns utrymme för 

medlemsstaterna att utforma undantagsgrunden ”tvingande hänsyn till allmänintresset”, såsom 

den skall tillämpas specifikt på upphandlingsområdet. Jag har ovan visat dels att det inte finns 

något självklart svar avseende de gemenskapsrättsliga rättfärdigandegrundernas roll i 

bedömningen, dels att medlemsstaterna inom ramen för de gemenskapsrättsliga skyddsvärda 

intressena kan bestämma skyddsgraden av ett för dem särskilt beaktansvärt intresse, så länge 

detta sker med beaktande av principen om fri rörlighet. Kontentan blir således att det finns

utrymme för flexibilitet avseende utformningen av undantagsgrunden.

Med tanke på att det tidigare har funnits ett motstånd hos den svenska lagstiftaren avseende 

införandet av en ogiltighetssanktion på upphandlingsområdet, med motiveringen att en sådan 

ur en praktisk synvinkel vore olämplig, vore enligt mig en naturlig följd att, nu när 

ogiltighetssanktionen är obligatorisk att införa, det finns intresse av att påverka tillämpningen 

av denna i så stor utsträckning som möjligt. Här anser jag att utformningen av

undantagsgrunden är ett medel att uppnå detta syfte. Jag ställer mig frågande till varför en 

diskussion rörande undantagsgrunden inte har getts större utrymme i arbetet med att utforma 

den nya upphandlingslagstiftningen. En möjlig förklaring är att lagstiftaren vill undvika att 

lagstifta utöver vad gemenskapsrätten tillåter och att man därav istället väljer det ”säkra” 

alternativet, att införa den generella lydelse som återfinns i ändringsdirektivet. En annan 

förklaring är att man helt enkelt inte ansett en vidare diskussion nödvändig.

Jag anser dock att en diskussion kring hur undantagsrunden ”tvingande hänsyn till 

allmänintresset” skall tillämpas på upphandlingsområdet kan öka flexibiliteten avseende 

tillämpningen av ogiltighetssanktionen och därmed medföra att undantagsgrunden i större 

utsträckning kan avpassas för att förhindra uppkomsten av oproportionerliga konsekvenser i 
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enskilda fall. Jag menar således att den bristande utredningen avseende undantagsgrundens 

tillämpningsområde medför en osäkerhet i frågan beträffande hur hårt den nya 

ogiltighetssanktionen kommer att tillämpas. Frågan om när och huruvida ekonomiska 

intressen skall kunna beaktas kommer här in i bilden. Ändringsdirektivet är på den punkten 

restriktivt, men jag har ovan visat att det trots detta inte är helt klart avseende i vilka 

situationer ekonomiska intressen kan beaktas och i så fall i vilken omfattning. Jag kan förutse 

situationer där ogiltighetsförklaring får stora ekonomiska konsekvenser, men har svårt att 

avgöra i vilken omfattning dylika konsekvenser kommer att kunna beaktas när fråga om 

undantag från ogiltighet uppkommer.

Slutligen kan sägas att förslaget avseende tillämpningen av undantagsgrunden tvingande 

hänsyn till allmänintresset, som det ser ut i dagsläget, antyder att det generellt kan röra sig om 

ytterst få situationer i vilka undantagsgrunden kommer att kunna tillämpas. Även om det 

sannolikt vore en svår uppgift att täcka in samtliga potentiella undantagssituationer genom 

precisering i lagtext, anser jag att i varje fall en förtydligande diskussion rörande i vilken 

omfattning undantagssituationen skall kunna bli aktuell är önskvärd. Frågor liksom den som 

uppkommit i det tidigare angivna remissvaret från Stadsledningskontoret Stockholms Stad,

där man öppet undrar i vilken omfattning undantag kommer att kunna göras på grund av 

tvingande hänsyn till allmänintresset, skulle förmodligen i ett sådant fall bli mer 

lättbesvarade. Därmed skulle vidare osäkerheten beträffande den kommande 

ogiltighetssanktionens tillämpningsområde bli något klarare.
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Källförteckning

Offentligt tryck

Svenskt

SFS (2007:1091) Lag om offentlig upphandling

Prop. 1992/93:88 Om offentlig upphandling

Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.

Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och 
upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster

Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m på upphandlingsområdet

EG-rättsligt

EG-fördraget Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, av den 25 mars 1957

Direktiv 2007/66/EG Av den 11 december 2007 om ändring av rådets 
direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller 
effektivare förfaranden för prövning av offentlig 
upphandling

Direktiv 2006/123/EG Av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden

Direktiv 89/665/EEG Av den 21 december 1989 om samordning av lagar 
och andra författningar för prövning av offentlig 
upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten

KOM (2006)195 slutlig Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv 
om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 
92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för 
prövning vad gäller offentlig upphandling
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Rättspraxis

Svensk

RÅ 2005 ref 10

EG-rättslig

Mål C-376/08 Serrantoni Srl, Consorzio stbile edili Scrl mot
23 december 2009 Comune di Milano

Mål C-143/06 Ludwigs - Apotheke München Internationale 
8 november 2007 Apotheke mot Juers Pharma Import-Export 

GmbH

Mål C-6/05 Medipac-Kazantzidis AE mot Venizeleio-
21 november 2006 Pananeio (PE.S.Y. KRITIS)

Mål C-270/02 Kommissionen mot Italien
5 februari 2004

Mål C-95/01 Brottmål mot John Greenham och Léonard Abel
5 februari 2004

Mål C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte
12 juni 2003 und Planzüge mot Republik Österreich

Förenade målen C-285/99 och C-286/99 Impresa Lombardini SpA - Impresa
27 november 2001 Generale di Costruzioni mot ANAS - och
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