
 

 

 

 

Juridiska institutionen  

Vårterminen 2015 

 

 

Examensarbete i EU-rätt, särskilt offentlig upphandling  

30 högskolepoäng 
 

 

Tjänstekoncessioner – en analys 
 

 

 

Författare: Linnéa Louhija 

Handledare: Professor Olle Lundin 
 



 

 

  



 

3 

 

 

Förord 

 
I samband med detta examensarbete gjorde jag uppsatspraktik på kammarrätten i 

Stockholm. Min tid där var oerhört lärorik och jag vill tacka alla som jag fick möjlighet 

att lära känna och jobba med där. Min handledare på kammarrätten var Charlotte 

Dahlman och till henne vill jag rikta ett särskilt tack för värdefulla råd och tips. 

 

Med detta examensarbete avslutar jag min juristubildning på Uppsala universitet och jag 

vill därför passa på att även tacka en vän till mig som funnits med under alla dessa år, 

Erik Jansson. Tack för all motivation, stöd och för alla de otaliga gånger du 

korrekturläst mina uppsater under utbildningen.  

 

Slutligen vill jag tacka Olle Lundin vid Uppsala universitet som varit en utmärkt 

handledare samt Eskil Nord för en givande konversation och inspiration till att skriva 

om offentlig upphandling. 

 

 

Uppsala, juni 2015  

Linnéa Louhija 

 

 

 

  



 

4 

 

 

Förkortningar 

 

Direktiv 2004/18/EG  Europaparlamentets och Rådets direktiv   

Det klassiska direktivet  2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

   samordning av förfarandena vid offentlig 

   upphandling av byggentreprenader, varor och 

   tjänster 

 

Direktiv 2004/17/EG  Europaparlamentets och Rådets direktiv 

Försörjningsdirektivet  2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 

   samordning av förfarandena vid upphandling 

   på områdena vatten, energi, transporter och 

   posttjänster 

 

Direktiv 2014/23/EU  Europaparlamentets och Rådets direktiv 

Koncessionsdirektivet  2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 

   tilldelning av koncessioner 

 

 

FEU   Fördraget om Europeiska Unionen 

 

 

FEUF   Fördraget om Europeiska Unionens 

   funktionssätt 

 

Rättighetsstadgan    Europeiska unionens stadga om de 

   grundläggande rättigheterna 

 

 

LOU   Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

 

 

LOV   Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

 

 

LUF   Lag (2007:1092) om upphandling inom  

   områdena vatten, energi, transporter och 

   posttjänster 

 

ÄLOU   Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 

 

 

 

 



 

5 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 7 

1.2 Syfte ................................................................................................................... 8 

1.3 Metod ................................................................................................................. 9 

1.4 Avgränsning ..................................................................................................... 10 

1.5 Disposition ....................................................................................................... 11 

2 Allmänt ................................................................................................................... 11 

2.1 Det EU-rättsliga regelverket ............................................................................ 12 

2.1.1 Förfarandedirektivet ................................................................................. 13 

2.1.2 Rättsmedelsdirektivet ............................................................................... 15 

2.1.3 EU-rättsliga principer ............................................................................... 15 

2.2 Det svenska regelverket ................................................................................... 17 

2.3 Tjänstekoncessioner ......................................................................................... 18 

2.3.1 Avsaknaden av reglering .......................................................................... 19 

2.3.2 Rättsosäkerhet ........................................................................................... 22 

3 Definitionen ............................................................................................................ 22 

3.1 Bakgrund .......................................................................................................... 22 

3.1.1 Gränsdragningsproblematik ..................................................................... 23 

3.2 Definitionens olika beståndsdelar .................................................................... 24 

3.3 Ersättningsformen ............................................................................................ 25 

3.3.1 Indirekt ersättning ..................................................................................... 26 

3.3.2 Kontrakt med blandad ersättningsform .................................................... 26 

3.4 Risken .............................................................................................................. 28 

3.4.1 Begreppet verksamhetsrisk ....................................................................... 28 

3.4.2 Riskövergång och riskbedömning ............................................................ 30 

3.5 Viss ekonomisk frihet ...................................................................................... 31 



 

6 

 

3.6 De olika kravens inbördes förhållande ............................................................ 33 

3.6.1 Tidig praxis med betoning på ersättningskravet ....................................... 34 

3.6.2 Senare praxis och betoning på verksamhetsrisken ................................... 35 

3.6.3 Sammanfattning av praxis ........................................................................ 36 

4 Direkt ersättning ..................................................................................................... 38 

4.1.1 LOV .......................................................................................................... 41 

5 Den primärrättsliga regleringen .............................................................................. 42 

5.1 Särskilt om skyldigheten att lämna insyn ........................................................ 43 

5.2 Undantag vid avsaknad av ett gränsöverskridande intresse ............................. 45 

6 Överprövning och rättsmedel ................................................................................. 46 

6.1 Rätten till effektiva rättsmedel ......................................................................... 47 

6.2 Svensk praxis ................................................................................................... 48 

7 Koncessionsdirektivet ............................................................................................. 50 

7.1 Ny definition .................................................................................................... 52 

7.1.1 Risken ....................................................................................................... 53 

7.2 Ersättningens härkomst .................................................................................... 55 

7.2.1 Direkt ersättning ....................................................................................... 55 

7.2.2 LOV .......................................................................................................... 57 

7.3 Införande av rättsmedel ................................................................................... 58 

8 Avslutande diskussion ............................................................................................ 59 

9 Källförteckning ....................................................................................................... 62 

 

  



 

7 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En tjänstekoncession är ett kontrakt enligt vilket ett företag åtar sig att ansvara för 

tillhandahållandet av en tjänst till allmänheten och där ersättningen för detta utgår i 

form av en rätt att ta betalt av användarna för utnyttjandet av tjänsten. Ett exempel på en 

tjänstekoncession är en leverantör som av en kommun tilldelats ett 

tjänstekoncessionskontrakt avseende skötsel av en parkeringsplats.  Som ersättning får 

leverantören ta ut parkeringsavgifter av användarna. Sättet leverantören får ersättning på 

skiljer sig mot vanliga upphandlingar där den upphandlande myndigheten direkt ersätter 

den ekonomiska aktören som tilldelats kontrakt. En upphandlande myndighets 

tilldelning av en tjänstekoncession utgör således en särskild typ av upphandling.
1
 

Regelverket för offentlig upphandling bygger på ett antal EU-direktiv. EU-

medlemsstaterna har därför alla liknande regler om offentliga upphandlingar i sina 

nationella rättsordningar. Tilldelningen av en tjänstekoncession är en typ av 

upphandling som för närvarande inte regleras i sekundärrätten. Tjänstekoncessioner är 

således ett område inom upphandlingsrätten som idag inte kännetecknas av 

harmoniserade regler såsom upphandlingsrätten i övrigt gör.  

Att tjänstekoncessioner inte regleras i nuvarande upphandlingsdirektiv beror bl.a. på 

oenighet avseende vad begreppet faktisk innefattar. Sedan 2004 har det i 

upphandlingsdirektiven funnits en definition av begreppet tjänstekoncession, men trots 

en existerande unionsrättslig definition finns det fortfarande ingen enhetlig uppfattning 

om begreppets exakta innebörd. Både utformning av definitionen samt EU-domstolens 

praxis på området har ansetts vara otydliga.  

Trots avsaknaden av direktivreglering omfattas tjänstekoncessioner dock av 

primärrätten; d.v.s. av bestämmelser i FEUF och de grundläggande EU-rättsliga 

principerna som kan härledas ur dessa bestämmelser. Ett problem med den 

primärrättsliga reglering är att det inte är helt klart hur fördragets bestämmelser och 

principer ska beaktas i ett upphandlingsförfarande avseende tjänstekoncessioner. 

                                                 
1
 I och med att myndigheten vid tilldelningen av en koncession skaffar sig något den efterfrågar, utgör 

även en koncession en form av anskaffning genom upphandling, se SOU 2014:69, s 102. 
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 I och med att tjänstekoncessioner är undantagna upphandlingsdirektiven omfattas de 

inte heller av de särskilda rättsmedelsdirektiven för upphandlingar. Att få till stånd en 

rättslig prövning avseende tilldelningsbeslut om tjänstekoncessioner har exempelvis i 

Sverige visat sig vara svårt.  

Tjänstekoncessioner har mot bakgrund av det ovan sagda kommit att bli ett område 

inom upphandlingsrätten som präglas av rättsosäkerhet. Detta har uppmärksammats av 

unionslagstiftaren som redan en längre tid ansett att en reglering av tjänstekoncessioner 

behövs. Det har dock varit lite av ett moment 22; reglering har ansetts behövas för att 

eliminera osäkerhet, men reglering har inte kunnat uppnås p.g.a. att området är så 

kringgärdat av osäkerhet. 2014 kunde dock rådet rösta igenom ett direktiv om 

koncessioner som ska implementeras i medlemsstaterna senast i april 2016.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de problem som förknippas med upphandling av 

tjänstekoncessioner i och med avsaknaden av en tydlig definition och en 

sekundärrättslig reglering på området. En stor del av uppsatsen handlar om just 

definitionen, eftersom osäkerheterna som finns kring tjänstekoncessioner på många sätt 

är hänförliga till just den. Begreppet tjänstekoncession analyseras genom att lyfta fram 

vägledande praxis samt presentera och jämföra olika åsikter i doktrin. Analysen av 

definitionen väcker ett antal frågor som kommer att diskuteras mer ingående. Dessa är: 

 

- Vilka kriterier är nödvändiga respektive tillräckliga för att uppfylla kraven som 

definitionen enligt praxis har?  

- Finns det en skillnad i EU-domstolens praxis kring innebörden av definitionen i 

tidig praxis jämfört med senare praxis? 

- Kan ersättningen till leverantören i en tjänstekoncession vara direkt?  

 

Utöver definitionen behandlas i uppsatsen även svårigheter som har att göra med den 

primärrättsliga regleringen av tjänstekoncessioner; såsom tillämpningen av de 

grundläggande rättsprinciperna samt frågor som avsaknaden av särskilda rättsmedel 

väcker. Ett övergripande syfte med arbetet är slutligen att jämföra de problem som 
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identifieras i gällande rätt med de förändringar som det nya direktivet kan tänkas föra 

med sig. 

 

1.3 Metod  

I arbetet används den rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att gällande rätt 

fastställs med hjälp av den traditionella rättskälleläran, dvs. rättskällor granskas och 

värderas efter en inbördes hierarkiskt bestämd ordning. De traditionella svenska 

rättskällorna är i rangordning: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Eftersom denna 

uppsats i stor grad behandlar EU-rätt kommer unionsrättens källor att ha en 

framträdande roll. De svenska rättskällorna skiljer sig i vissa väsentliga delar ifrån de 

EU-rättsliga. EU-rätten delas in i primärrätt och sekundärrätt. Med primärrätten avses 

de grundläggande fördragen; dvs unionsfördraget (FEU), funktionsfördraget (FEUF) 

samt rättighetsstadgan. Med sekundärrätt åsyftas de rättsakter som meddelas av EU:s 

institutioner med stöd av de grundläggande fördragen; förordningar, direktiv och beslut.  

De två största skillnaderna  mellan svensk rätt och EU-rätt hänför sig till förarbetena 

och rättspraxis.  

EU-rätten är i stor grad en domarskapt rätt där EU-domstolen, som den yttersta 

uttolkaren av EU-rätten, har en viktig roll. Gällande rätt återfinns således på vissa 

områden till övervägande del i rättspraxis. Upphandlingsrätten är ett sådan område. Av 

denna anledning är också största delen av praxis som behandlas i uppsatsen i från EU-

domstolen. I analysen av begreppet tjänstekoncession har endast EU-praxis tagits upp 

eftersom begreppets innebörd och omfattning är en fråga som uteslutande ska prövas av 

EU-domstolen. I avsnittet om rättsmedel behandlas svensk praxis, eftersom nationell 

praxis här har betydelse i och med att det är upp till medlemsstaterna att utforma sina 

nationella processregler så att skyddet för enskildas rättigheter säkerställs.  

Förarbeten/motivuttalanden från unionslagstiftaren förekommer inte alls i lika stor 

grad i EU-rätten jämfört med svensk rätt. Det som närmast kan liknas den svenska 

lagstiftarens motivuttalanden i propositioner är de kortfattade skäl, s.k. beaktandesatser, 

som finns i direktivens inledning. Dessa är inte juridiskt bindande och är inte heller av 

lika stor betydelse för tolkningen av EU-rätten som förarbetsuttalanden har för svensk 
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rätt. De kan likväl utgöra värdefull tolkningsdata för förståelsen av direktivtext.
2
 

Speciellt i analysen av det nya direktivet om koncessioner hänvisar jag till 

beaktandesatserna, eftersom direktivet än inte har trätt i kraft. EU-domstolen har 

därmed inte ännu meddelat några avgöranden som baseras på det nya direktivet. 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns två typer av koncessioner; byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. 

Definitionerna av dessa är nästintill identiska och det som är utmärkande för båda är den 

särskilda ersättningsformen.
3
 Ersättningen består i rätten att utnyttja det som 

koncessionen avser och det är denna ersättningsform som skiljer bygg- och 

tjänstekoncessioner ifrån offentliga bygg- och tjänstekontrakt. I detta arbete behandlas 

främst tjänstekoncessioner, men p.g.a. likheterna kan definitionen av byggkoncessioner 

ge vägledning för analysen av begreppet tjänstekoncession och därför används praxis 

om byggkoncessioner delvis analogt i detta arbete. I och med att uppsatsens senare del 

handlar om det nya koncessionsdirektivet, och eftersom detta direktiv gäller både bygg- 

och tjänstekoncessioner, handlar denna del i större grad än övrigt om byggkoncessioner.  

Denna uppsats är avgränsad till endast sådana tjänstekoncessioner som omfattas av 

begreppets definition i upphandlingsdirektiven
4
. Av dessa upphandlingsdirektiv ligger 

fokus på det av direktiven som reglerar den s.k. klassiska sektorn.
5
 De regelverk som 

främst är aktuella är således direktiv 2004/18/EG (det klassiska direktivet), direktiv 

89/665/EEG (rättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn) samt den svenska lagen 

om offentlig upphandling, LOU, som genomför nämnda direktiv. Anledningen till detta 

fokus är att den klassiska sektorn till skillnad från försörjningssektorn har en allmän 

räckvidd. Den omfattar de flesta typer av upphandlingar medan försörjningssektorn 

endast reglerar vissa särskilda typer.  

                                                 
2
 Bernitz m.fl, Europarättens grunder, s 187. 

3
 Se definitionen av byggkoncessioner artikel 1.3 samt definitionenen av tjänstekoncessioner artikel 1.4 

direktiv 2004/18/EG. 
4
 Detta är ett samlingsbegrepp varmed i detta arbete avses både direktiv 2004/18/EG, det s.k. klassiska 

direktivet samt direktiv 2004/17/EG, det s.k. försörjningsdirektivet. 
5
 Om skillnaden mellan de olika sektorerna se nedan avsnitt 2.1. 
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1.5 Disposition 

Efter detta kapitel följer en översiktlig redogörelse av offentlig upphandling. Jag tar upp 

både EU-rättslig och svensk lagstiftning på området och går igenom tillämpligheten och 

omfattningen av dessa. Utöver detta presenteras även tjänstekoncessioner, deras roll 

inom upphandlingsrätten samt de problemområden som i efterföljande kapitel kommer 

att behandlas mer ingående. Jag diskuterar bl.a. varför tjänstekoncessioner är oreglerade 

och vad haft för konsekvenser. Kapitel två är tänkt att ge läsaren nödvändig information 

och en grund att stå på inför de efterföljande kapitlen.  

I kapitel tre redogörs för definitionen av begreppet tjänstekoncession. I detta kapitel  

presenteras flertalet avgöranden ifrån EU-domstolen som ansetts vara av betydelse för 

de frågor som behandlas. Syftet med kapitlet är inte att dra några bestämda slutsatser 

om EU-domstolens praxis utan snarare att visa på hur svårt detta kan vara att göra. I det 

fjärde kapitlet behandlas frågorna om s.k. direkt ersättning som egentligen anknyter till 

definitionen av begreppet tjänstekoncession. Anledningen till att jag valt att behandla 

frågorna om direkt ersättning i ett särskilt kapitel är för att detta kriterium på många sätt 

skiljer sig från de övriga. Dessutom har jag velat ha diskussionen om direkt ersättning 

först efter en genomgång av de övriga tre kriterierna, eftersom den kan sägas vara 

beroende av vad man intar för ställning till de förstnämnda. 

I kapitel fem och sex behandlar jag den primärrättsliga regleringen av 

tjänstekoncessioner och i samband där med särskilt kravet på insyn. Dessutom 

diskuteras begreppet gränsöverskridande intresse. Jag går också in på överprövning av 

offentlig upphandling samt avsaknaden därav vid tjänstekoncessioner. I synnerhet 

svensk praxis tas upp här. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 

2 Allmänt  

Med offentlig upphandling avses enligt 2 kap. 13 § LOU de åtgärder som vidtas av en 

upphandlande myndighet när den tilldelar ett kontrakt eller ingår ett ramavtal avseende 

varor, tjänster eller byggentreprenader. Upphandlingsrätten omfattar ett detaljerat och 

komplicerat  regelverk för hur offentliga upphandlingar ska genomföras. Eftersom 

bestämmelserna återfinns i direktiv har alla medlemsstater samma grundregler på 
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området. Den totala offentliga upphandlingen i EU står för betydande ekonomiska 

summor och de offentliga upphandlingarna är av central betydelse för den inre 

marknaden. Syftet med gemensamma bestämmelser om upphandling i EU är att främja 

fri rörlighet för varor och tjänster samt att skydda intressena hos de näringsidkare i en 

medlemsstat som önskar erbjuda varor eller tjänster till upphandlande myndigheter i en 

annan medlemsstat.
6
 Att medlemsstaternas upphandlingslagar grundar sig på direktiv 

innebär att de måste tolkas och tillämpas enligt direktivens syften, EU- domstolens 

praxis samt de allmänna unionsrättsliga principerna. 

 

2.1 Det EU-rättsliga regelverket 

Den EU-rättsliga offentliga upphandlingen är ett relativt nytt område. Det första EU-

direktivet avseende upphandling var om offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och 

anläggningsarbeten och antogs 1971.
7
 Efter detta har föremålen för regleringen utökats  

och ett antal olika direktiv har sedan 1970-talet antagits inom olika områden.  

Unionsrättsligt regleras upphandlingar för närvarande främst
8
 i två direktiv som 

antogs 2004; det klassiska direktivet respektive försörjningsdirektivet.
9
 Dessa direktiv 

reglerar förfarandet vid upphandlingsprocessen och kallas därför också ibland för 

förfarandedirektiv. Förfarandedirektiven är väsentligen lika till utformning och innehåll, 

men de reglerar olika områden.  Det klassiska direktivet reglerar förfarandet i den s.k. 

klassiska sektorn som omfattar offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 

tjänster. Försörjningsdirektivet reglerar förfarandet vid upphandlingar inom den s.k. 

försörjningssektorn; dvs. områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.  2014 

antogs nya upphandlingsdirektiv som ska ersätta de nuvarande. Även ett helt nytt 

direktiv antogs som avser koncessioner, ett område inom upphandlingsrätten som hittills 

stått utanför sekundärrättslig reglering. 

I tillägg till förfarandedirektiven finns det tre rättsmedelsdirektiv: ett för den 

klassiska sektorn, ett annat för försörjningssektorn samt ett tredje, ett s.k. 

                                                 
6
 Se mål C-507/03, Kommissionen mot Irland, p 27. 

7
 Rådets direktiv 71/305/EEG. 

8
 Det finns även sedan 2009 ett direktiv som reglerar upphandling inom försvarssektorn, direktiv 

2009/81/EG. Denna omfattar dock endast en liten del av alla upphandlingar och styrs av delvis andra 

hänsyn än övriga upphandlingsdirektiv.  
9
 Direktiv 2004/18/EG (det klassiska direktivet), 2004/17/EG (försörjningsdirektivet). 
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ändringsdirektiv, som gäller de båda förstnämnda.
10

 Både förfarandedirektiven och 

rättsmedelsdirektiven utgör s.k. minimidirektiv. Detta innebär att de endast reglerar 

vissa delar av förfarandet vid tilldelningen av offentliga kontrakt. I de delar där det 

saknas specifika bestämmelser är det möjligt för medlemsstaterna att själva bestämma 

hurdana regler som ska gälla.
11

 I det följande kommer enbart hänvisas till det klassiska 

förfarandedirektivet och det rättsmedeldirektiv som är kopplat till det. 

 

2.1.1  Förfarandedirektivet 

De som omfattas av förfarandedirektivet i den klassiska sektorn benämns upphandlande 

myndigheter. Med upphandlande myndigheter avses enligt direktivet inte enbart statliga 

och kommunala myndigheter utan även andra offentligt styrda organ: bolag, föreningar, 

delägarförvaltningar, samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det 

allmännas intresse.
12

 Direktivet reglerar dessa upphandlande myndigheters tilldelningar 

av offentliga kontrakt. Med begreppet offentliga kontrakt åsyftas ”skriftliga kontrakt 

med ekonomiska villkor som slutits mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en 

eller flera upphandlande myndigheter och som avser utförande av byggentreprenad, 

leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster […]”.
13

 De typer av offentliga 

kontrakt som omfattas av det klassiska direktivet har alltså indelats i varu-, tjänste-, och 

byggentreprenadkontrakt.   

Förfarandeirektivet gäller enbart upphandlingar som överskrider vissa fastställda 

ekonomiska värden, s.k. tröskelvärden. Tröskelvärdena varierar beroende på 

kontraktstyp och vem som ska genomföra upphandlingen. Syftet med tröskelvärdena är 

att fånga in de upphandlingar som är av ett s.k. bestämt gränsöverskridande intresse
14

, 

dvs. sådana upphandlingar som kan tänkas vara intressanta för utländska ekonomiska 

                                                 
10

 Direktiv 89/665/EEG, direktiv 92/13/EEG samt direktiv 2007/66/EG. Båda rättsmedelsdirektiven 

ändrades genom direktiv 2007/66/EG. 
11

 Sundstrand, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s 62. 
12

 Artikel 1.9 direktiv 2004/18 EG. 
13

 Se artikel 1.2 direktiv 2004/18/EG. 
14

 Se om detta begrepp mål C-507/03, An post, p 29. 
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aktörer.
15

 Upphandlingar över tröskelvärdena är med andra ord av ett bestämt 

gränsöverskridande intresse medan upphandlingar under tröskelvärdena inte är det.
16

  

Utöver kontrakt under tröskelvärdena finns vissa typer av tjänster som uttryckligen, 

helt eller delvis, är undantagna direktivets tillämpningsområde. Till kategorin som 

delvis är undantagna direktivens tillämpningsområde hör s.k. B-tjänster. Alla tjänster 

har i direktivet indelats i A- och B-tjänster.
17

 A-tjänster är sådana som ansetts vara av ett 

bestämt gränsöverskridande intresse och de inkluderas därför fullt ut i bestämmelserna i 

direktivet.
18

 Till B-tjänster hör bl.a. de s.k. välfärdstjänsterna; sjukvårdstjänster, 

utbildningstjänster samt socialtjänster. Denna typ av tjänster har bedömts vara av endast 

ett begränsat gränsöverskridande intresse.
19

 Med anledning härav omfattas B-tjänster 

tillsvidare
20

 endast av ett fåtal bestämmelser i direktivet såsom bestämmelserna om 

tekniska specifikationer och efterannonsering.
21

 Här bör nämnas att både kontrakt under 

tröskelvärdena och kontrakt avseende B-tjänster av EU-domstolen i vissa fall har ansetts 

kunna vara av intresse för leverantörer i andra medlemsstater (trots att de alltså som 

huvudregel inte är det). I sådana fall omfattas de fortfarande inte av direktiven, men 

dock av primärrättens bestämmelser.
22

  

Tjänstekoncessioner hör till kategorin av tjänster som uttryckligen helt och hållet står 

utanför direktivets tillämpningsområde.
23

 Anledningen är dock inte avsaknaden av ett 

bestämt gränsöverskridande intresse såsom var fallet med de övriga undantagen. 

Tvärtom anses tjänstekoncessioner vanligtvis vara av ett bestämt gränsöverskridande 

intresse.
24

 De har förblivit oreglerade och står utanför direktiven för att medlemsstaterna 

och EU-kommissionen (hädanefter kommissionen) fram till nyligen inte har lyckats 

                                                 
15

 Se Konkurrensverket, Tjänstekoncessioner När, var, och hur? s 42 samt Bovis, EU public procurement 

law, s 460. 
16

 Primärrättens reglering av offentliga kontrakt – en avhandling inom offentlig upphandling (Ny juridik), 

s 43 samt  mål C-507/03,  An post,  p 25. 
17

 Uppdelningen av tjänster i A-och B-tjänster har tagits bort i de nya upphandlingsdirektiven. Direktiven 

innehåller dock särskilda bestämmelser för många av de tjänster som idag kategoriserar under B-tjänster, 

vilket innebär att de likväl inte kommer att omfattas av procedurlagstiftning i lika stor grad som övriga 

typer av tjänster. Se beaktandesats 53 i direktiv 2014/23/EU. 
18

 Pedersen, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s 56 och 174. 
19

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 20. 
20

 Se beaktandesats 18 i direktiv 2004/18/EG. 
21

 Artikel 21 direktiv 2004/18/EG. 
22

 Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt – en avhandling inom offentlig upphandling 

(Ny juridik), s 43. 
23

 Det finns även kontrakt som är undantagna p.g.a. att de exempelvis omfattas av andra regelverk samt 

kontrakt som undantagits av politiska skäl.  
24

 Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt – en avhandling inom offentlig upphandling 

(Ny juridik), s 43. 
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enas om en unionsrättslig reglering.
25

 Eftersom tjänstekoncessioner per se anses vara av 

ett gränsöverskridande intresse omfattas de automatiskt av primärrättens bestämmelser. 

Tilldelningar av kontrakt under tröskelvärdena och kontrakt avseende B-tjänster 

omfattas däremot av primärrätten endast om de har ett bestämt gränsöverskridande 

intresse.  

 

2.1.2 Rättsmedelsdirektivet 

Av rättsmedelsdirektivet
26

 följer bestämmelser om överprövning, skadestånd och 

upphandlingsskadeavgift vid överträdelser av upphandlingsreglerna. Av artikel 2 i 

dierktivet följer att vissa rättsmedel obligatoriska medan andra är frivilliga. Till de 

obligatoriska rättsmedlen hör bl.a. att interimistiska åtgärder ska kunna vidtas med 

anledning av den upphandlande myndighetens beslut, att olagliga beslut ska kunna 

undanröjas samt att skadestånd ska kunna utgå till den som lidit skada av en 

överträdelse.  

En viktig förutsättning för berörda leverantörer att kunna begära överprövning av en 

upphandlande myndighets beslut har varit införandet av en s.k. avtalsspärr. 

Avtalsspärren löper under 10 respektive 15 dagar från det att tilldelningsbeslut skickats 

till samtliga leverantörer.
27

 Under spärrtiden kan den upphandlande myndigheten inte 

ingå ett bindande kontrakt med någon leverantör. Under den tid som avtalsspärren gäller 

kan därför en leverantör som anser sig ha lidit skada av något beslut under 

upphandlingsförfarandet ansöka om överprövning. 

Rätts-medelsdirektivet gäller endast beslut som omfattas av förfarandedirektivet.
28

 Detta 

innebär att leverantörer som anser sig förfördelade vid kontrakt som är undantagna 

förfarandedirektivet inte heller kan åberopa bestämmelserna i rättsmedelsdirektiven. 

 

2.1.3 EU-rättsliga principer 

Upphandlingsdirektiven är uppbyggda kring bestämmelserna i FEUF om de 

grundläggande friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster, kapital och 

                                                 
25

 A a s 43. 
26

 Direktiv 89/665/EEG. 
27

 Artikel 2 a  direktiv 2007/66/EG samt 16 och 17 kap. LOU. 
28

 Artikel 1 direktiv 2004/18/EG och artikel 72  direktiv 2004/17/EG. 
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etableringsfrihet. Ur dessa bestämmelser härleds de allmänna EU-rättsliga principerna 

vilka utgör grunden för upphandlingsdirektiven. De av dessa rättsprinciper som är av 

särskild betydelse för offentlig upphandling är enligt EU-domstolens praxis principerna 

om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet samt ömsesidigt 

erkännande. Dessa principer utgör basen för all upphandling.
29

  

Principen om likabehandling innebär att lika situationer inte får behandlas olika och 

att olika situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en 

sådan behandling. Denna princip är fundamental och kommer till uttryck i ett antal 

andra grundläggande artiklar i FEUF: artikel 18  (förbudet mot diskriminering), artikel 

34 (fri rörlighet för varor), 49 (etableringsfrihet), samt artikel 56 (frihet att tillhandahålla 

tjänster). I upphandlingssammanhang innebär principen att alla leverantörer ska 

behandlas lika och ges lika förutsättningar i alla skeden under förfarandet. Samtliga 

leverantörer måste exempelvis ges tillgång till samma information samtidigt. 

Principen om icke-diskriminering finns lagstadgad i artikel 18.1 i FEUF. En 

upphandlande enhet eller myndighet får inte ställa krav som gynnar lokala eller det egna 

landets företag. Anbudsgivare och anbudssökande ska behandlas lika oavsett vilken 

medlemsstat de är verksamma i. Principen omfattar all typ av diskriminering; såväl 

direkt och öppen diskriminering som indirekt och potentiell diskriminering.  

Det kan tilläggas att principen om icke-diskriminering anses vara ett särskilt uttryck 

för principen om likabehandling. Likabehandlingsprincipen syftar till att förbjuda all 

form av olik behandling medan icke-diskrimineringsprincipen förbjuder diskriminering 

p.g.a. nationalitet. Förhållandet principerna emellan kan beskrivas så att 

likabehandlingsprincipen utgör en positiv förpliktelse att behandla alla lika medan 

principen om icke-diskriminering utgör en negativ förpliktelse att inte diskriminera 

någon.
30

  

Principen om insyn kallas även för öppenhetsprincipen eller principen om 

transparens och förutsebarhet. Principen syftar till att säkerställa att upphandling omges 

av sådan offentlighet att marknaden är öppen för konkurrens och att det går att 

kontrollera att förfarandena kring upphandlingar är opartiska.
31

  För att uppnå detta 

syfte innehåller principen krav på bl.a. annonsering, förutsebarhet, tydlighet samt 

kontrollerbarhet - alla upphandlingar ska som huvudregel annonseras, krav samt 

                                                 
29

 Se beaktandesats  2 i direktiv 2004/18/EG, beaktandesats  9 i direktiv 2004/17/EG samt 1 kap. 9 § LOU  

respektive 1 kap. 24 § LUF.  
30

 A a s 38 f. 
31

 Mål C-324/98, Telaustria, punkterna 60-62. 
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tilldelningskriterier ska utformas och tillämpas på ett förutsebart sätt och det ska vara 

möjligt att i efterhand kontrollera att en upphandling gått rätt till.
32

    

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som genomsyrar alla delar av 

unionsrätten. I upphandlingssammanhang innebär principen bl.a. att krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget måste ha ett samband med och stå i rimlig proportion till det 

som upphandlas.
33

 De måste också vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet med den aktuella upphandlingen.  

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att ett intyg eller certifikat som 

utfärdats av en myndighet i ett EU-medlemsland måste godtas av myndigheterna i andra 

EU-länder (och EES-länder).
34

 I upphandlingssammanhang gäller således ömsesidigt 

erkännande av bl.a. utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis när det 

exempelvis krävs bevis på särskilda kvalifikationer för att kunna delta i ett 

upphandlingsförfarande.  

 

2.2 Det svenska regelverket 

Det upphandlingsrättsliga regelverket i Sverige har sedan 1994 i samband med inträdet i 

EES (och senare EU) byggt på EU-rättslig grund.
35

 Den första svenska 

upphandlingslagen som genomförde EU-direktiv var lag (1992:1528) om offentlig 

upphandling (ÄLOU). Till grund för ÄLOU låg fyra förfarandedirektiv som då 

reglerade den offentliga upphandlingen inom EU.
36

 Samtliga dessa direktiv från 1990-

talet ersattes under 2000-talet av de två nuvarande förfarandedirektiven vilka 

implementerats i svensk lag genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 

samt lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (LUF). LOU och LUF trädde i kraft 2008 och ersatte samtidigt ÄLOU. Få 

rättsområden i Sverige är i lika stor grad uppbyggda kring unionsrätten som 

upphandlingsrätten numera är.
37

 

                                                 
32

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 41. 
33

 A a s 42. 
34

 A a s 44. 
35

 A a s 35. 
36

 Tidigare tjänstedirektiv: direktiv 92/50/EEG. Tidigare varudirektiv: 93/36/EEG, Tidigare byggdirektiv: 

93/37/EEG samt tidigare försörjningsdirektiv: 93/38/EEG. 
37

 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 24. 
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Det finns alltså tre olika faser i EU avseende den gemensamma regleringen av 

offentliga upphandlingar som varit relevanta för Sveriges del; en uppsättning direktiv 

kom på 90-talet, den nu gällande kom under 2000-talet och den kommande antogs och 

börjar gälla på 2010-talet. Rättsmedelsdirektiven har i svensk rätt implementerats i 

samma lagar som förfarandedirektiven, men i skilda kapitel. Bestämmelserna om 

överprövning och rättsmedel återfinns i 16 och 17 kap.  LOU respektive LUF. 

LOU är en s.k. procedurlagstiftning som reglerar förfarandet vid den offentliga 

sektorns anskaffningar av varor, byggentreprenader och tjänster inom det klassiska 

upphandlingsområdet. LOU innehåller en mängd detaljerade regler om bl.a. val av 

upphandlingsförfarande, annonsering, tidsfrister för att inkomma med anbud och 

handlingar, kvalificering av leverantörer, anbudsutvärdering, tilldelning av kontrakt 

samt bestämmelser om sanktioner mot fel i upphandlingar. 

 

2.3 Tjänstekoncessioner 

Det som utmärker koncessioner är ersättningsformen som består av en rätt för 

leverantören att utnyttja det som koncessionen avser. Koncessioner är ofta långvariga 

och komplicerade kontrakt som omfattar stora summor pengar och de är betydelsefulla 

inom samhällsområden som är av stor vikt för såväl enskilda som näringsidkare.
38  

En 

orsak för den offentliga sektorn att använda sig av koncessionsformen är att den inte 

själv ska behöva finansiera verksamheten. Koncessionsformen gör det möjligt att 

konstruera ersättningsdelen så att leverantören som bygger en bro eller sköter driften av 

ett badhus å det offentligas vägnar får ta ut ersättning från de som använder bron eller 

badhuset. Leverantören ersätts alltså genom att han ges en rätt att ekonomiskt utnyttja 

tjänsterna han utför åt allmänheten. Den upphandlande myndigheten är ansvarig för att 

tillhandahålla den ifrågavarande verksamheten men överlåter utförandet till en 

ekonomisk aktör utan att, i någon större mån, själv behöva ersätta denne. Resultatet kan 

sägas gynna båda parter. 

 Byggkoncessioner är en typ av koncessioner som i dag i någon mån regleras i 

upphandlingsdirektiven. Tjänstekoncessioner omfattas däremot i gällande rätt 

                                                 
38

 Bovis, EU-public procurement law, s 463. 
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uttryckligen inte av något av de upphandlingsrättsliga regelverken.
39

 Avsaknaden av 

reglering innebär att tjänstekoncessionskontrakt inte behöver upphandlas enlig de 

detaljerade bestämmelser som gäller vid övriga upphandlingar. Det innebär även att 

rättsmedelsdirektiven samt de svenska bestämmelserna om rättsmedel 16 och 17 kap. 

LOU inte är tillämpliga.  

 

2.3.1 Avsaknaden av reglering 

Att tjänstekoncessioner är undantagna bestämmelserna i upphandlingsdirektiven blev 

klarlagt i EU-domstolens första avgörande på området, Teleaustria
40

 från 2000. Utöver 

fastställandet av detta undantag var det i detta avgörande som EU-domstolen klargjorde 

att tjänstekoncessioner trots undantaget likväl omfattas av bestämmelserna i fördraget 

och de grundläggande principer som följer av dessa, dvs. av primärrätten. Innan 

Teleaustria hade det unionsrättsligt aldrig prövats vad som faktiskt avsågs med 

tjänstekoncessioner eller vilka bestämmelser de omfattas av.
41

 Teleaustria lade 

följaktligen grunden till praxis på området.
42

 Anledningen till att tjänstekoncessioner 

omfattas av primärrätten är för att de utgör en central del av den inre marknaden..
43

  

Tjänstekoncessioner omfattas således inte desto mindre av EU-rätten även om de 

faller utanför upphandlingsdirektivens tillämpningsområde och den sekundärrättsliga 

regleringen. Eftersom den primärrättsliga regleringen enbart går ut på att vissa allmänna 

principer ska iakttas finns det dock ingen harmonisering mellan medlemsstaterna 

avseende upphandlingsförfarandet vid tjänstekoncessioner. De grundläggande 

principerna fungerar mer som generella vägledande normer och tolkningen av hur de 

styr förfarandet vid tilldelning av tjänstekoncessioner har inte varit likformigt i 

medlemsstaterna.  

Avsaknaden av en direktivreglering av tjänstekoncessioner har inte att göra med att 

det inte ansetts önskvärt eller funnits behov av gemensam lagstiftning på området. Det 

har i stället berott på att medlemsstaterna och kommissionen inte kunnat enas om hur en 

                                                 
39

 Artikel 17 direktiv 2004/18/EG samt artikel 18 direktiv 2004/17/EG. Av de svenska upphandlings-

lagarna följer detta av 1 kap. 2 § LOU samt 1 kap. 11 § LUF. 
40

 Mål C-324/98, Teleaustria. 
41

 Sundstrand, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s 114. 
42

 Se härom Steincke, Regulation of consessions – a new territory for the public procurement directives, s 

40. 
43

 Se Bovis, EU public procurement lav, s 457 samt Sundstrand, Offentlig upphandling − primärrättens 

reglering av offentliga kontrakt, s 18. 
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sådan reglering skulle vara utformad.
44

 Man har framförallt varit oense om vad 

begreppet tjänstekoncession innefattar.
45

 De olika nationella definitionerna av begreppet 

som finns i medlemasstaternas rättsordningar idag är väldigt olika.
46

  

Frågan om direktivreglering av tjänstekoncessioner har ett flertal gånger övervägts 

av kommissionen.
47

 Kommissionen föreslog redan vid antagandet av de 

upphandlingsdirektiv som föregick de nuvarande att det skulle införas 

procedurbestämmelser för tjänstekoncessioner.
48

 Förslagen avvisades dock av rådet med 

motiveringen att skillnaderna i de nationella regelverken kring koncessioner var för 

stora för att en enhetlig reglering skulle kunna åstadkommas.
49 

Kommissionen har även på andra sätt, utöver konkreta lagstiftningsförslag, 

uppmärksammat tjänstekoncessioner. År 2000, några månader innan EU-domstolen 

meddelade sitt avgörande i Teleaustria, hade kommissionen presenterat ett s.k. 

tolkningsmeddelande avseende koncessioner.
50

 Detta tolkningsmeddelande utgjorde 

under en tid den enda vägledning från EU avseende tjänstekoncessioner som fanns att 

tillgå. Trots ett tolkningsmeddelandes icke-bindande karaktär får det därför antas ha 

varit av stor betydelse. I meddelandet förklarade kommissionen bl.a. vad den ansåg att 

begreppet tjänstekoncession innefattade och hur den ansåg att tjänstekoncessioner skulle 

upphandlas. Det som kommissionen uttalade i sitt tolkningsmeddelande var i princip 

samma saker som senare fastställdes i praxis. Kommissionen menade bl.a. att 

bestämmelserna i upphandlingsdirektiven inte var tillämpbara på tjänstekoncessioner, 

men att tilldelningen av dem ändå omfattades av primärrätten. Detta bekräftades alltså 

bara kort därefter i Teleaustria samma år.
51

 Utöver detta tolkningsmeddelande har 

kommissionen även givit ut ett flertal andra vägledande dokument varav kan nämnas 

kommissionens tolkningsmeddelande om offentligt-privata partnerskap
52

 och 

                                                 
44

 Sundstrand, Kommissionens tolkningsmeddelande om IOPP, s 56. 
45

 Se SOU 2014:69 s 91, Sundstrand, Kommissionens tolkningsmeddelande om IOPP, s 56 samt 

Steinicke, Regulation of consessions – a new territory for the public procurement directives, s 45. 
46

 Se Bovis, EU public procurement law, s 457. 
47

 Kommissionen misslyckades även med att inkludera tjänstekoncessioner i direktiven 90/531/EEG samt 

direktiv 93/938/EEG. Se Bovis, EU-public procurement law, s 337. 
48

 SOU 2014:69 s 91. Se mål C-324/98,Teleaustria,  punkterna 46-49. 
49

Se dokument nr 4444/92 ADD 1 av den 25 februari 1992 p 6 med rubriken ”rådets motivering”. 
50

 Kommissionens tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten. 
51

 Se ovan avsnitt 3.1. 
52

 Kommissionens tolkningsmeddelande om offentligt privata partnerskap och EG:s lagstiftning om 

offentlig upphandling och koncessioner. 
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koncessioner samt kommissionens tolkningsmeddelande om upphandlingskontrakt som 

inte, eller bara delvis, omfattas av upphandlingsdirektiven.
53

 

I samband med att de nu gällande upphandlingsdirektiven antogs 2004 infördes dels 

en definition av begreppet tjänstekoncession, dels en bestämmelse som anger att 

tjänstekoncessioner inte omfattas av direktiven. Inga bestämmelser som avsåg 

förfarandet vid tilldelningen av tjänstekoncessioner infördes. P.g.a. den uteblivna 

regleringen av tjänstekoncessioner började kommissionen arbetet med att ta fram en 

grönbok
54

 om offentligt privata partnerskap och koncessioner. Syftet med grönboken 

var bl.a. att ta reda på ifall det fanns ett behov av föreskrifter, vägledning eller 

lagstiftning om tjänstekoncessioner.
55

 Medlemsstaterna  gavs möjlighet att yttra sig över 

detta och av yttrandena framkom att en klar majoritet var för en lagstiftning för 

tjänstekoncessioner. Det framkom även att många upphandlande myndigheter undvek 

att använda kontraktsformen vid upphandlingar p.g.a. det oklara rättsläget. 2005 

presenterade kommissionen sedan en s.k. vitbok
56

. I den kom kommissionen slutligt 

fram till att det behövdes lagstiftning på området. Från och med 2005 och fram till 

nyligen har kommissionen arbetat med att ta fram bestämmelser som reglerar 

upphandling av koncessioner.  

Efter att ha stått på agendan under flera år inleddes 2011 till slut det konkreta arbetet 

med en unionsrättslig reglering av tjänstekoncessioner. Arbetet resulterade i ett nytt 

separat direktiv för koncessioner (både bygg och tjänstekoncessioner). 

Tjänstekoncessioer har nu inarbetats i unionslagstiftningen i ett eget direktiv som ska 

implementeras av medlemsstaterna senast i april 2016.  Ett helt separat direktiv för 

koncessioner bedömdes nödvändigt med tanke på kontraktsformens specifika natur.
57

  

 

                                                 
53

 Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskontrakt 

som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling. 
54

 En grönbok (”Green paper”) är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att 

stimulera till diskussion i en särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer 

och enskilda) att delta i samråd och debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för 

förslag till lagstiftning som sedan presenteras i en vitbok. Se mer härom Asplund m.fl., Överprövning av 

upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 19. 
55

 Kommissionen grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och 

koncessioner.  
56

 Kommissionens vitböcker (”White paper”) är dokument med förslag till unionsrättsliga åtgärder inom 

ett visst område. Ibland föregåtts de av en grönbok vars syfte varit att inleda en samrådsprocess på EU-

nivå. Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 19. 
57

 Bovis, EU-public procurement law, s 452. 
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2.3.2 Rättsosäkerhet 

Att tjänstekoncessioner inte omfattas av upphandlingsdirektiven har lett till att 

tilldelning av tjänstekoncessionskontrakt kommit att karakteriseras som ett område 

inom upphandlingsrätten som präglas av ständigt rättsosäkerhet.
58

 Rättsosäkerheten 

beror på avsaknaden av en tydlig EU-rättslig definition av begreppet tjänstekoncession, 

på oklarheter kring vilka krav fördragets principer faktiskt ställer på 

tilldelningsförfarandet samt på avsaknaden av tillgång till effektiva rättsmedel vid 

överprövning.
59

  

De nationella lagstiftarna har tolkat definitionen och tillämpningen av principerna på 

olika sätt och i vissa medlemsstater saknas helt och hållet lagstiftning för 

tjänstekoncessioner.
 60 

De ekonomiska aktörer som velat ta del av marknaden för 

tjänstekoncessioner i andra länder har således tvingats sätta sig in i ett komplext system 

av olika tolkningar ifråga om vad begreppet innefattar och hur de ska upphandlas. En 

konsekvens av denna oförutsebarhet är att marknaden för tjänstekoncessioner i många 

medlemsstater till övervägande del varit nationell.
61

 Bristen på en enhetlig reglering 

anses således ha påverkat EU:s inre marknad negativt. 

 

3 Definitionen  

3.1 Bakgrund  

Definitionen av begreppet tjänstekoncession är likalydande i både det klassiska 

direktivet och försörjningsdirektivet och har sedan 2004 definierats som: ”kontrakt av 

samma typ som ett offentligt tjänstekontrakt, med den skillnaden att ersättningen för 

tjänsternas utförande utgörs antingen endast av rätten att utnyttja tjänsten eller dels en 

sådan rätt, dels betalning”.
62

 Denna definition har i svensk rätt implementerats genom 

identiska paragrafer i LOU och LUF och den följande analysen gäller således för såväl 

den klassiska sektorn som försörjningssektorn.
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 Bovis, EU-public procurement law, s 452. 
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 Se beaktandesats 4 i direktiv 2014/23/EU. 
61

 Se Bovis, EU-public procurement law, s 461. 
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 Artikel 1.4 direktiv 2004/18EG  samt 2  kap. 17 § LOU. 



 

23 

 

Trots att det sedan 2004 finns en definition av begreppet tjänstekoncession  är det till 

en sådan grad är otydligt att det fortfarande inte är helt klarlagt vad som faktiskt avses 

meddet. Medlemsstaternas egna definitioner av begreppet är i sin tur också ofta oklara. 

Problemet med sådana nationella definitioner som är tydligare än den EU-rättsliga 

definitionen är ironiskt nog att det är osäkert om de är förenliga med EU-rätt.
63

 

Begreppet tjänstekoncession har alltså tolkats på olika sätt i medlemsstaterna och EU-

domstolen har därför ett flertal gånger fått ta ställning till vad det faktiskt innefattar. 

Begreppet har därmed utvecklats och preciserats i EU-domstolens praxis.  

 

3.1.1 Gränsdragningsproblematik  

För att tjänstekoncessioner ska kunna hållas utanför upphandlingsdirektivens 

tillämpningsområde är det naturligtvis nödvändigt att veta hurdana kontrakt som 

faktiskt utgör tjänstekoncessionskontrakt. Detta har som nämnts visat sig vara svårt i 

praktiken. En av orsakerna till detta är att man låtit definitionen av begreppet 

tjänstekoncession utgå från ett annat näraliggande begrepp: offentliga tjänstekontrakt. 

En tjänstekoncession är enligt definitionen samma typ av kontrakt som ett 

tjänstekontrakt förutom skillnaden i hur ersättningen för tjänsternas utförande utgår. 

Dessa kontraktsformer omfattas av olika regelverk; offentliga tjänstekontrakt regleras i 

upphandlingsdirektiven medan tjänstekoncessioner enbart regleras primärrättsligt. Ett 

kontrakt som utgör ett tjänstekontrakt, men som felaktigt klassificerats som ett 

tjänstekoncessionskontrakt, mycket väl kan utgöra en otillåten direktupphandling.
64

 EU-

domstolen har uttalat att otillåten direktupphandling är en av de mest allvarliga 

överträdelserna mot unionsrätten på området för offentlig upphandling.
65

 Det är därför 

även av denna anledning viktigt att kunna göra en korrekt klassificering av 

tjänstekoncessionskontrakt.  

Den närmare innebörden och räckvidden av definitionen är en fråga som uteslutande 

ska prövas av EU-domstolen.
66

 Domstolen har också flertalet gånger haft anledning att 

ta ställning till gränsdragningsproblematiken mellan de två kontraktsformerna. EU-

domstolen uttycker sig då ofta i termer av vad som är kännetecknande för 
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tjänstekoncessioner och inte vad som i sig utgör en tjänstekoncession. Begreppet 

tjänstekoncession har således kommit att få sitt innehåll av att ställas emot begreppet 

tjänstekontrakt och därigenom få kännetecknande drag.  

Trots att all praxis om tjänstekoncessioner har bidragit till att skapa viss klarhet kring 

den rättsliga innebörden av begreppet är den fortfarande förhållandevis oklar.  Till detta 

ska tilläggas att rättspraxis från EU-domstolen kan medföra att begrepp i direktiv med 

tiden får en innebörd som de från början inte hade. Detta är inte specifikt för just 

upphandlingsdirektiven i och med att EU-rätten är en domarskapt rätt. Det kan 

emellertid vara värt att hålla i minnet under den fortsatta framställningen av 

definitionens innebörd. Direktiven på upphandlingsområdet har omarbetats och ersatts 

med nya direktiv ett flertal gånger och EU-domstolen har under åren i ett antal 

avgöranden laborerat med begreppet tjänstekoncession och dess betydelse. Innebörden 

av begreppet behöver således inte vara exakt densamma idag som tidigare p.g.a. 

tillkommen rättspraxis. 

 

3.2 Definitionens olika beståndsdelar 

Ersättningen vid en tjänstekoncession ligger i en ”rätt at utnyttja tjänsten” och det är 

denna nyttjanderätt som enligt definitionen skiljer tjänstekontrakt ifrån 

tjänstekoncessioner. En första fråga som därmed uppstår är vad ”rätten att utnyttja 

tjänsten” innebär. Detta beskrivs inte närmare i direktivet. Trots ordalydelsen av 

definitionen är det inte heller endast ersättningen som har betydelse vid klassificeringen 

av en tjänstekoncession. EU-domstolens praxis har tolkats som att det även krävs att det 

sker en risskövergång, dvs. att riskerna kopplade till utförandet av tjänsterna i fråga (den 

s.k. verksamhetsrisken) övergår på tjänsteleverantören. En annan fråga som uppkommer 

är således vad detta krav på riskövergång innebär.  

Skillnaden mellan ett offentligt tjänstekontrakt och en tjänstekoncession är alltså 

beroende dels av hur leverantören ersätts för utförandet av tjänsterna ifråga, dels av 

vilken av parterna som tar de risker som är förenade med utförandet. Även ett krav på 

att koncessionshavaren har en ”viss ekonomisk frihet” tycks, utifrån viss praxis, 

innefattas av nyttjanderättsbegreppet. Det är dessa kriterier som i olika 

sammansättningar kännetecknar eller skiljer en tjänstekoncession i från ett 

tjänstekontrakt. Hur kriterierna förhåller sig till varandra är emellertid oklart eftersom 
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de delvis går in i varandra.  Jag ska i det följande först gå igenom innebörden av de 

olika kraven för sig för att sedan analysera deras inbördes förhållande. 

 

3.3 Ersättningsformen 

Såsom framgått har definitionen av begreppet tjänstekoncession kopplats till begreppet 

tjänstekontrakt. Dessa två begrepp omfattar alla offentliga tjänstekontrakt som kan ingås 

av myndigheter. Detta innebär att om ett kontrakt inte är ett tjänstekontrakt utgör det 

motsatsvis en tjänstekoncession och vice versa. EU-domstolen har ett flertal gånger 

slagit fast att ersättning som betalas direkt till leverantören av den upphandlande 

myndigheten är ett kriterium för att definiera ett vanligt tjänstekontrakt.
67

 Således borde 

det vara fråga om en tjänstekoncession när ersättningen inte utgår på det sättet.
68

  

Genom att beakta interaktionen mellan definitionerna av tjänstekoncessioner och 

tjänstekontrakt får man alltså reda på att ”rätten att utnyttja tjänsten” i 

tjänstekoncessioner torde ta sikte på indirekt ersättning; dvs. ersättning som härrör från 

någon annan än den upphandlande myndigheten.
69

 Det finns mycket stöd för denna 

uppfattning - i all EU-praxis hittills där ett kontrakt klassificerats som en 

tjänstekoncession har ersättningen varit indirekt. Det får ändå anses vara oklart om ett 

kontrakt där ersättningen utgår direkt från den upphandlande myndigheten skulle kunna 

utgöra en tjänstekoncession. Frågan har egentligen aldrig prövats av EU-domstolen. 

Anledningen till varför det inte är otänkbart att ersättningen, helt och hållet eller till 

övervägande del, skulle kunna utgå direkt från den upphandlande myndigheten är främst 

kopplat till kravet på riskövergång. Jag återkommer därför till frågorna om direkt 

ersättning efter genomgången av risken. 
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 Mål C-196/08, Acoset, p 39, mål C-458/03, Parking Brixen, p 39, samt mål C-382/05, Kommissionen 

mot Italien, punkterna 33 och 40. 
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 Se mål C-458/03, Parking Brixen, p 39 samt mål C-382/05, Kommissionen mot Italien, punkterna 33 

och 40. 
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 Se generaladvokat Mazaks förslag tillavgörande i domen Stadler, p 26, Bovis, EU public procurement 

law, s 334 samt Sundstrand, Offentlig upphandling – LOU och LUF, s 82. 
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3.3.1 Indirekt ersättning 

Vanligtvis kommer ersättningen i en tjänstekoncession från användarna av tjänsten, men 

den kan även komma från annan tredje man. Detta framkom i Stadler
70

 som handlade 

om ett kontrakt mellan en upphandlande myndighet och en tjänsteleverantör avseende 

offentliga räddningstjänster. Enligt kontraktet skulle leverantören inte ersättas direkt av 

de som använde tjänsterna utan via ett socialförsäkringsorgan, som hade till uppgift att 

inhämta avgifterna och överföra dem. Socialförsäkringsorgan hade ställning som 

upphandlande myndighet. Storleken på användaravgifterna skulle enligt kontraktet inte 

ensidigt fastställas av leverantören utan genom förhandlingar med 

socialförsäkringsorganet samt genom beaktande av vissa begränsningar i den aktuella 

bayerska lagen.  

Fråga i målet var bl.a. om dessa omständigheter kring ersättningen medförde att 

leverantören inte kunde anses ha rätt att utnyttja sina tjänster och att kontraktet i fråga 

därmed inte utgjorde en tjänstekoncession. EU-domstolen bedömde att 

omständigheterna inte spelade någon roll eftersom faktum kvarstod att ”samtliga 

ersättningar till tjänsteleverantören härrör[de] från andra än den upphandlande 

myndigheten som tilldelat kontraktet”.
71

 Kontraktet ansågs således utgöra en 

tjänstekoncession. Det som klart framgår av detta avgörande är att ersättningen inte 

behöver komma direkt från användarna av tjänsten. Avgörandet kan utöver det anses ge 

stöd för att det inte heller spelar någon roll att ersättningen kommer ifrån en 

upphandlande myndighet så länge det alltså inte kommer i från den upphandlande 

myndigheten som tilldelat kontraktet i fråga. I fallet kom ersättningen via ett 

socialförsäkringsorgan som hade ställning som upphandlande myndighet, men det var 

inte denna myndighet som hade tilldelat leverantören koncessionskontraktet och därmed 

hade det ingen betydelse. 

 

3.3.2 Kontrakt med blandad ersättningsform 

”Rätten att utnyttja tjänsten” har alltså tolkats som att det tar sikte på indirekt ersättning 

(hädanefter används därför ibland ordet  nyttjanderätt synonymt med indirekt 
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 Mål C-274/09, Stadler. 
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 Mål C-274/09, Stadler, p 28. 
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ersättning). Enligt definitionen av begreppet tjänstekoncession behöver dock en 

tjänstekoncession inte enbart bestå av en nyttjanderätt (enligt definitionen är en 

tjänstekoncession är ett kontrakt av samma typ som ett offentligt tjänstekontrakt, med 

den skillnaden att ersättningen för tjänsternas utförande utgörs antingen av endast rätten 

att utnyttja tjänsten eller dels en sådan rätt, dels betalning). Ersättningen vid en 

tjänstekoncession kan alltså enligt definitionen även bestå av en nyttjanderätt i 

kombination med betalning. Det finns därmed egentligen två typer av 

tjänstekoncessionskontrakt; dels sådana där ersättningen uteslutande består av en rätt att 

utnyttja tjänsten, dels sådana som består av denna nyttjanderätt i kombination med 

betalning. Med ordet ”betalning” avses ersättning från den upphandlande myndigheten, 

s.k. direkt ersättning.
72

  

Att leverantören vid en tjänstekoncession i vissa fall delvis kan få betalt av den 

upphandlande myndigheten har motiverats med att tjänsten annars skulle kunna bli 

orimligt dyr.
73

 En orimligt dyr tjänst skulle kunna leda till att användare inte har råd att 

använda den. De tjänstekoncessioner med blandad ersättningsform har vållat störst 

huvudbry i praktiken. När ersättningen är både indirekt och direkt uppstår frågan om ett 

sådant kontrakt ska klassificeras som en tjänstekoncession eller om det finns 

omständigheter som gör att kontraktet istället ska klassificeras som ett offentligt 

tjänstekontrakt. Hur stor del av ersättningen som kan vara direkt utan att kontraket 

ändrar karaktär och istället bör klassificeras som ett vanligt tjänstekontrakt är inte 

klarlagt. Av definitionen framgår endast att ersättningen delvis kan vara direkt, den 

säger ingenting om hur stor del som får vara det. Frågan har inte heller besvarats av EU-

domstolens och i doktrin finns olika synpunkter. Det är i doktrin exempelvis omtvistat 

huruvida det förutsätts att ersättningen åtminstone till en väsenlig del måste vara 

indirekt för att ett kontrakt ska kunna klassificeras som en tjänstekoncession.
74

  

Sammanfattningsvis finns det alltså två typer av tjänstekoncessioner. I den första 

typen utgörs ersättningen av en nyttjanderätt (indirekt ersättning) och i den andra av en 

nyttjanderätt kombinerat med betalning från myndigheten (indirekt och direkt 

ersättning). Den indirekta ersättningen utgår oftast från användarna av de i frågavarande 
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 Sällfors, Tjänstekoncessioner, s 422. 
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tjänsterna, men den behöver inte komma direkt från användarna så länge den härrör från 

någon annan än den upphandlande myndigheten.33 

  

3.4 Risken 

Kommissionen uttalade redan år 2000 i sitt tolkningsmeddelande om koncessioner att 

ersättningsformen är ett viktigt element i en koncession, men att det är risken kopplat 

till utnyttjandet av tjänsten som är den avgörande faktorn vid klassificeringen av ett 

koncessionskontrakt.
75

 Med denna risk åsyftas den risk det innebär att vara verksam på 

marknaden och därmed bli utsatt för marknadens nycker.
76

 Risken uppkommer av att 

leverantören bär kostnaderna för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna och får intäkter 

genom att utnyttja dem. Till följd av detta är leverantörens vinst beroende av hur 

framgångsrik han själv är i utnyttjandet av tjänsterna.
77

  

I sitt tolkningsmeddelande påtalade kommissionen också att riskmomentet i 

synnerhet var avgörande i de fall där ersättningen var både indirekt och direkt.att så 

skulle vara fallet tycks ha visst stöd i praxis. I exempelvis Stadler uttalade EU-

domstolen att när ersättningen härrör från användarna är det tillräckligt att risken som 

överförs är mycket liten.
78

 Uttalandet kan tolkas som att riskbedömningen vid 

klassificeringen av ett koncessionskontrakt är beroende av hur stor del av ersättningen 

som är indirekt.
79

 

 

3.4.1 Begreppet verksamhetsrisk 

Kopplingen mellan ersättningen och risken har främst tolkats så att det är sättet 

leverantören får ersättning på som gör det möjligt att fastställa om det föreligger en 

verksamhetsrisk. Att ett riskmoment ingår i begreppet tjänstekoncession framgår inte av 

definitionen, men att det är en nödvändig förutsättning för att klassificera en 

tjänstekoncession framgår klart i praxis. Framför allt senare praxis är tydlig i detta 
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hänseende och det råder numera ingen tvekan om att riskmomentet är helt avgörande för 

att ett kontrakt ska kunna utgöra en tjänstekoncession.
80

  

De ekonomiska riskerna som är kopplade till utövandet av de tillhandahållna 

tjänsterna benämns i praxis och doktrin främst verksamhetsrisken. Ibland används 

enbart benämningen ”ekonomiska risk” med vilket i huvudsak dock avses samma sak 

som med verksamhetsrisk (det är de ekonomiska riskerna med verksamheten som utgör 

verksamhetsrisken).
81

 Det var i fallet Stadler som EU-domstolen förklaradeatt de 

ekonomiska riskerna som är förenade med utnyttjandet av tjänsten ska förstås som en 

risk att utsättas för ”marknadens nycker”.
82

 Vidare gav domstolen i Stadler ett antal 

exempel på hurdana riskfyllda situationer marknadens nycker kunde bestå av: ”en risk 

för att utsättas för konkurrens från andra ekonomiska aktörer, en risk för bristande 

jämvikt mellan utbud och efterfrågan, en risk för insolvens hos dem som är 

betalningsskyldiga för tillhandahållna tjänster, en risk för att inkomsterna inte ska täcka 

samtliga kostnader eller en risk att behöva stå ansvaret för alla sorters skador som 

uppkommer till följd av brister i tjänsten”.
83

 Det kan påpekas att denna uppräkning inte 

var uttömmande utan enbart exemplifierande.  

I Stadler gavs också exempel på vilka risker som inte kan läggas till grund för 

bedömningen av om ett kontrakt ska klassificeras som en tjänstekoncession; såsom 

brister i företagsledningen eller felaktiga bedömningar från leverantörens sida. Dessa 

risker är sådana som enligt EU-domstolen återfinns i alla typer av kontrakt och de 

särskiljer därmed inte tjänstekoncessioner ifrån tjänstekontrakt. 

EU-domstolen har också fastslagit att det måste finnas en koppling mellan risken och 

de aktuella tjänsterna. Riskerna måste med andra ord vara relevanta. Vad som inte 

räknas som relevanta risker behandlades i Helmut Müller.
84

 Fallet gällde ett kontrakt 

avseende en byggentreprenad som skulle uppföras på mark som tillhörde kommunen.  

Kommissionens ståndpunkt var att kontraktet i fråga utgjorde en byggkoncession med 

motiveringen att entreprenören tog en ekonomisk risk i och med att han inte med 

säkerhet kunde veta att byggplanerna skulle godkännas av kommunen.  EU-domstolen 

menade dock att osäkerhet kring eventuella kommunala tillstånd inte hade att göra med 
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 Konkurrensverket, Tjänstekoncessioner − När var hur?,  s 25. 
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 Sundstrand menar dock att den ekonomiska risken innefattar både en rätt att ta betalt av användarna 
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det avtalsförhållandet som följde av kontraktet och godtog därmed inte kommissionens 

ståndpunkt. Kontraktet bedömdes istället utgöra ett offentligt byggentreprenadkontrakt. 

Risker som är beroende av ett nödvändigt tillstånd från andra myndigheter räknas alltså 

inte som relevanta risker.  

 

3.4.2 Riskövergång och riskbedömning 

För att leverantören ska kunna stå för verksamhetsrisken måste det ske en riskövergång 

från den upphandlande myndigheten till tjänsteleverantröen.
85

 Frågan är då hur stor del 

av risken som måste övergå för att kravet på riskövergång ska anses uppfyllt. En 

ytterligare fråga är om det finns några krav på hur stor den ursprungliga risken i sig 

måste vara för att en riskövergång överhuvudtaget ska komma på tal.  

I Eurwasser
86

 granskades en tilldelning av en tjänstekoncession som gällde 

allmännyttiga tjänster i form av bl.a. dricksvattendistribution. Den klagande i målet 

menade att kontraktet i fråga utgjorde ett tjänstekontrakt och inte en tjänstekoncession 

p.g.a. att det inte skett någon riskövergång. Motiveringen var att den ursprungliga risken 

redan i sig var av mycket begränsad omfattning. EU-domstolen uttalade härom att det 

inte spelade någon roll att risken var begränsad så länge hela eller åtminstone ”en 

betydande del” av den överfördes.
87

 Domstolen fäste särskilt avseende vid förhållandet 

att begränsningen av risken i fråga berodde på offentligrättsliga bestämmelser som låg 

utanför den upphandlande myndighetens kontroll. En upphandlande myndighet varken 

har eller bör, enligt EU-domstolen, ha något inflytande över sådana bestämmelser.
88

 

Myndigheter ska alltså inte behöva konstruera en risk eller diktera villkoren på 

marknaden för att uppfylla kravet på riskövergång. 

Fallet Norma-A SIA
89

 handlade om ett kontrakt om upphandling av tjänster avseende 

kollektiv busstrafik. Ersättningen till tjänsteleverantören bestod till viss del av en rätt att 

utnyttja tjänsten, men de ursprungliga riskerna med verksamheten var begränsade precis 

som i Eurwasser. Fråga i målet var om kontraktet trots de begränsade riskerna kunde 

utgöra en tjänstekoncession. EU-domstolen påtalade att detta inte i sig utgjorde ett 

hinder för att klassificera det aktuella kontraktet som en tjänstekoncession. Även här var 
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det fråga om en verksamhetssektor där riskerna typiskt sett var begränsade p.g.a. 

rådande bestämmelser på området. Domstolen kom i detta avgörande dock fram till att 

kontraktet ifråga inte utgjorde en tjänstekoncession för att det inte uppfyllde kravet på 

riskövergång. En betydande del av riskerna ansågs, till skillnad från avgörandet i 

Eurwasser, inte ha övergått.
90

  Detta berodde på att dem upphandlande enheten bl.a. 

hade förbundit sig att ersätta leverantören för en rad olika typer av eventuella förluster 

som kunde uppstå i samband med utnyttjandet av tjänsten.  

Det avgörande vid riskbedömningen är alltså inte omfattningen av verksamhetsrisken 

i sig utan istället att hela eller åtminstone en betydande del av den faktiskt övergår till 

leverantören. Detta har allt sedan Eurwasser bekräftats i flera avgöranden.
91

 EU-

domstolen har dock aldrig preciserat vad som avses med ”betydande del”. Det finns 

ingen exakt gräns som avgör när en betydande del av risken ska anses ha överförts. 

Bedömningen ska istället alltid göras i det enskilda fallet. Detta har ansetts leda till 

svårigheter för de upphandlande myndigheterna. Konkurrensverket ha exempelvis i en 

rapport från 2012 konstaterat att de funnit att flertalet av de problem avseende 

gränsdragningen mellan tjänstekoncessioner och tjänstekontrakt har uppkommit till 

följd av oklarheterna kring vad som egentligen ska läggas i begreppet ”betydande 

del”.
92

  Det kan exempelvis inte uteslutas att det i vissa situationer endast går att göra en 

ordentlig bedömning av huruvida en betydande del av risken har överförts först efter 

avtalstidens utgång.
93

 Exakt vad det var som avgjorde att en betydande del av riskerna i 

Eurwasser till skillnaden från Norm-a SIA hade övergått är inte lätt att utläsa ur 

domarna. Vilken betydelse dessa avgöranden får i det enskilda fallet kan därför vara 

svårt att förutse.  

 

3.5 Viss ekonomisk frihet 

Fråga om vad rätten att utnyttja tjänsten innebär har även bedömts utifrån förhållandet 

mellan begreppen tjänstekoncession och ramavtal
94

. I förhandsavgörandet Oymanns
95

 

konstaterade EU-domstolen att det kännetecknande för en tjänstekoncession är att 
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leverantören i och med rätten att få utnyttja den aktuella tjänsten även får en ”viss 

ekonomisk frihet” att bestämma villkoren för hur denna rätt utnyttjas.
96

 Den 

ekonomiska friheten innebär enligt EU-domstolen att leverantören även i huvudsak står 

riskerna med utnyttjandet av rätten.  

Oymanns handlade om ett kontrakt som ingåtts mellan en offentlig sjukkassa och en 

leverantör. Enligt avtalet skulle leverantören tillhandahålla tjänster åt de försäkrade som 

vände sig till denne.  Priserna samt varaktigheten för de olika formerna av tjänster var 

bestämda i förväg i avtalet. Betalningen var direkt och utgick alltså i sin helhet från den 

offentliga sjukkassan till leverantören. EU-domstolen ansåg att villkoren avseende den 

ifrågavarande verksamheten i en sådan omfattning reglerades i avtalet att leverantören 

inte kunde anses ha den grad av ekonomisk frihet som kännetecknar en 

tjänstekoncession. Domstolen tillade även att leverantören inte heller var utsatt för 

någon betydande del av riskerna med verksamheten.
97

 Det bedömdes att kontraktet inte 

utgjorde en tjänstekoncession. 

Ersättningen till leverantören i fallet Oymanns var alltså direkt. Detta tycks dock inte 

ha haft någon avgörande inverkan på utgången i avgörandet. Även om 

ersättningsformen nämndes angavs anledningen till att kontraktet i fråga inte ansågs 

vara en tjänstekoncession enbart vara avsaknaden av ”viss ekonomisk frihet” och 

riskövergång. Detta är intressant eftersom riskövergång i vanliga fall kan sägas bedömas 

utifrån sättet leverantören får ersättning på och EU-domstolen har ett antal gånger 

uttryckt att indirekt ersättning innebär att leverantören står riskerna med 

verksamheten.
98

 I Oymanns sade EU-domstolen i stället att avsaknaden av viss 

ekonomisk frihet innebär att leverantören står riskerna med verksamheten. Oymanns 

skulle därför kunna tolkas som att sättet för ersättningens utgivande (indirekt ersättning) 

kan bytas ut mot ett krav på ”viss ekonomisk frihet”.  

Det är i och för sig inte konstigt att fokus vid en gränsdragningsbedömning avseende 

tjänstekoncessioner och ramavtal ligger på just ekonomisk frihet. Skillnaden mellan 

avtalstyperna ligger obestridligt i att leverantören i ett tjänstekoncessionskontrakt har en 

viss frihet att bestämma villkoren för nyttjanderätten  medan ett ramavtal innebär att 

leverantören är skyldig att följa avtalets villkor. Det intressanta ligger dock i att om 

kravet på indirekt ersättning inte är absolut för att klassificera en tjänstekoncession i 
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vissa situatioer, skulle det kunna tolkas som att det överhuvdutaget inte är ett 

nödvändigt kriterium när det gäller klassificering av ett tjänstekoncessionskontrakt.  

 

 

3.6 De olika kravens inbördes förhållande 

I doktrin finns olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet ”rätten att utnyttja 

tjänsten”. Vissa menar att nyttjanderätten innefattar ett krav på både indirekt ersättning 

och riskövergång samt att dessa krav är kumulativa. Andra menar att kriteriet indirekt 

ersättning ensamt är ett tillräckligt för att klassificera en tjänstekoncession (antingen för 

att detta samtidigt innebär att det skett en riskövergång eller för att den indirekta 

ersättningsformen i sig helt enkelt kännetecknar en tjänstekoncession). Denna kategori 

kan sägas vara den mest trogna ordalydelsen av den nuvarande definitionen. Slutligen 

finns det de som anser att endast riskövergången är ett nödvändigt krav. Till denna 

kategori hör även de som menar att direkt ersättning inte utesluter att ett kontrakt kan 

utgöra en tjänstekoncession. Det kan sägas finnas stöd för alla dessa olika tolkningar i 

praxis. Huruvida det bara finns ett rätt synsätt eller om det ”rätta synsättet” kan vara 

olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet är därför inte lätt att svara på. 

Det tycks finnas ett antal olika faktorer som kan påverka bedömningen åt olika håll: är 

det t.ex. fråga om ett kontrakt där ersättningen helt och hållet är direkt eller delvis direkt 

och delvis indirekt, är den ursprungliga verksamhetsrisken begränsad p.g.a. att 

kontraktet avser en särskild verksamhetssektor eller är det fråga om gränsdragning 

mellan tjänstekoncessioner och tjänstekontrakt eller mellan tjänstekoncessioner och 

ramavtal? 

Trots att det är svårt att dra några säkra slutsatser av EU-domstolens praxis går det 

emellertid att märka en viss skillnad mellan tidigare och senare praxis. I tidig praxis 

ligger betoningen på indirekt ersättning och i senare praxis på riskövergången. Jag ska i 

följande avsnitt ge några exempel på detta. Med tidig praxis avser jag praxis som fanns 

innan definitionen infördes 2004 samt den första praxis åren efter införandet. Med 

senare praxis syftar jag på all praxis därefter fram tills i dag.  Syftet med analysen är att 

försöka utröna vilka krav som är nödvändiga respektive tillräckliga för att klassificera 

en tjänstekoncession. 
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3.6.1 Tidig praxis med betoning på ersättningskravet 

Tealustria från år 2000 var det första avgörandet där EU-domstolen uttalade sig om vad 

som kännetecknade en tjänstekoncession. I målet hade en upphandlande enhet i 

Österrike tilldelat ett privat företag ett kontrakt om offentliga 

telekommunikationstjänster. Ersättningen för tjänsterna bestod av en rätt för 

leverantören att själv ekonomiskt kunna dra nytta av dem.  Fråga i målet var bl.a. om 

denna ersättningsform medförde att det i frågavarande avtalet inte skulle omfattas av de 

dåvarande upphandlingsdirektiven. Största delen av avgörandet handlar om hur EU-

domstolen argumenterar sig fram till att tjänstekoncessioner står utanför 

upphandlingsregelverket och bedömningen av om det aktuella avtalet var ett 

tjänstekoncessionsavtal var ytterst kortfattad. Det EU-domstolen specifikt uttalade sig 

härom var att en tjänstekoncession bl.a. ”kan definieras […] med avseende på vilket sätt 

som den som tillhandahåller tjänsten får ersättning därför”.
99

 Domstolen konstaterade 

därefter kortfattat att avtalet med anledning av den indirekta ersättningsformen i fallet 

utgjode en tjänstekoncession.
100

  

Domen i Parking Brixen meddelades 2005. Definitionen hade då hunnit träda i kraft, 

men fallet hade inkommit till EU-domstolen innan ikraftträdandet. Det var alltså det 

föregående upphandlingsregelverket som tillämpades. Avgörandet rörde ett avtal mellan 

en kommun och en leverantör avseende driften av en parkeringsplats. Enligt avtalet 

skulle bolaget sköta driften av parkeringsplatsen och som ersättning för det få ta ut 

parkeringsavgifter av användarna. Betalningen för tjänsten utgick alltså helt och hållet i 

från användarna. Denna omständighet innebar enligt EU-domstolen att det var fråga om 

en tjänstekoncession och inte ett tjänstekontrakt. I målet uttalade sig domstolen så här: 

 

I den situation som avses […] härrör däremot inte tjänsteleverantörens 

ersättning från den ifrågavarande offentliga myndigheten utan från de 

avgifter som tredjeman betalar för användningen av den ifrågavarande 

parkeringsplatsen. Detta betalningssätt innebär [min kursivering] att 

tjänsteleverantören tar verksamhetsrisken för de ifrågavarande tjänsterna, 

vilket är kännetecknande för en tjänstekoncession.
101
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Det indirekta betalningssättet ensamt räckte alltså för att klassificera det aktuella 

kontraktet som ett tjänstekontrakt. EU-domstolen nämer också att betalningssättet 

innebar att tjänsteleverantören bar riskerna med verksamheten. Av domen får man dock 

intrycket att det inte var det att leverantören samtidigt ansågs bära verksamhetsrisken 

som var avgörande för utgången i och med formuleringen ”detta betalningssätt innebär”.  

Även i två andra tidiga avgöranden, ANAV
102

 och Coditel Brabant
103

, fäste EU-

domstolen enbart vikt vid betalningssättet. I båda fallen hänvisas också till Parking 

Brixen. Domen i ANAV meddelades 2006. I avgörandet hade ett företag av en kommun 

tilldelats ett tjänstekoncessionskontrakt som avsåg tillhandahållande av allmänna 

transporttjänster. Ersättningen för tjänsternas utförande utgick åtminstone till en viss del 

från användarna genom att de köpte färdbevis för utnyttjandet av tjänsterna. 

Betalningssättet kännetecknade enligt EU-domstolen en koncession.
104

 I ANAV 

nämndes ingenting om verksamhetsrisken.  

Dom i målet Coditel Brabant meddelades 2008. Här hade en kommun i ett 

tjänstekoncessionskontrakt gett en leverantören i uppgift att driva kommunens kabel-tv-

nät. Ersättningen skulle enligt kontraktet inte härröra från kommunen utan från de 

avgifter som nätets användare betalade. Även här konstaterade EU-domstolen endast att 

betalningssättet var kännetecknande för en koncession och nämnde inget om 

verksamhetsrisken.
105

 I båda falletn bedömde EU-domstolen kontrakten i fråga utgöra 

tjänstekoncessioner. 

3.6.2 Senare praxis och betoning på verksamhetsrisken 

I senare praxis har kravet på riskövergång fått en mycket mer framträdande roll än 

innan. Den klart härskande uppfattningen numera är att riskövergång är en nödvändig 

förutsättning för att klassificera ett kontrakt som en tjänstekocession. Den indirekta 

ersättningen verkar dock alltjämt vara en viktig faktor i bedömningen. Det finns 

fortfarande inte ett enda avgörande där EU-domstolen klassificerat ett kontrakt som en 

tjänstekoncession när ersättningen inte varit indirekt. En skillnad som dock kan noteras 

är att EU-domstolen i den senare praxisen tycks behandla ersättningskravet och kravet 

på riskövergång som två separata förutsättningar som måste prövas var för sig. I tidig 
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praxis gick kraven istället in i varandra och var svåra att skilja mellan (i de fall risken 

överhuvudtaget nämndes).
106

  

I Eurwasser
107

 från 2009 konstaterade EU-domstolen inledningsvis att 

nyttjanderätten innefattar möjligheten att uppbära ersättning ifrån tredje man och att 

denna ersättningsform uppfyller kraven på ersättning i definitionen av en 

tjänstekoncession.
108

 I fråga om riskmomentet konstaterade EU-domstolen sedan att om 

ingen del av riskerna som är förenade med tillhandahållandet av tjänsten överförs på 

leverantören är det istället fråga om ett tjänstekontrakt och inte en tjänstekoncession.
109

  

I Norma
110

 från 2011 uttalade sig EU-domstolen så här: ”[d]et sätt på vilket 

ersättning utgår är visserligen en av de avgörande faktorerna vid kvalificeringen av en 

tjänstekoncession, men det följer av rättspraxis att en tjänstekoncession dessutom [min 

kursivering] innebär att koncessionären tar på sig den verksamhetsrisk som är förenad 

med utnyttjandet av de aktuella tjänsterna”.
111

 Av detta uttalande kan man notera ordet 

”dessutom”. Ersättningskravet och riskmomentet behandlas tydligt som två separata 

krav. 

 

3.6.3 Sammanfattning av praxis 

Teleaustria och Parking Brixen utgjorde den praxis som fanns innan definitionen av 

begreppet tjänstekoncession infördes 2004. Mot bakgrund av dessa två fall är det 

begripligt varför ersättningskravet fick en framträdande roll i definitionen som alltså 

infördes kort efter avgörandena − tyngdpunkten i fråga om vad som var kännetecknande 

för tjänstekoncessioner låg helt klart i ersättningens utgivande. I fallen ANAV och 

Coditel Brabant räckte det också med att leverantörerna fick ersättningen från 

användarna för att de aktuella kontrakten skulle klassificeras som tjänstekoncessioner. 

Dessa två avgöranden var bland de första domar som meddelades precis efter 

definitionens införande 2004. 

Utifrån den tidiga praxis som redogjorts för ovan verkar det finnas visst stöd för att 

indirekt ersättning ensamt har varit tillräckligt för att klassificera en tjänstekoncession. 
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Huruvida anledningen till detta var att det indirekta betalningssättet samtidigt ansågs 

innebära en riskövergång går däremot inte att svara på. EU-domstolens uttalande i 

Parking Brixen kan eventuellt tolkas så (”detta betalningssätt innebär att 

tjänsteleverantören tar verksamhetsrisken”).
112

 I de övriga redovisade fallen nämns dock 

inte ens verksamhetsrisken. Ifall anledningen till att indirekt ersättning ensamt var 

tillräckligt för att klassificera en tjänstekoncession var att ersättningsformen automatiskt 

ansågs innebära att det skett en riskövergång skulle detta också betyder att ersättningens 

utgivande och riskövergång var delar av ett och samma krav. Det behövdes således inte 

separata prövningar av de båda kraven. 

Ersättningen och riskövergången behandlades av EU-domstolen däremot i både 

Eurwasser och Norma som två separata krav. I avgörandena tycks EU-domstolen göra 

en slags tvåstegsbedömning när den prövar om de aktuella kontrakten utgör 

tjänstekoncessioner. I fallen prövar EU-domstolen först huruvida leverantören har en 

rätt att utnyttja tjänsten/får ersättning av användarna. När kraven avseende 

nyttjanderätten bedöms uppfyllda blir nästa steg i bedömningen att avgöra om det skett 

en riskövergång. Det första steget avgör således om det kan vara fråga om en 

tjänstekoncession medan det andra steget avgör om ett kontrakt ska klassificeras som ett 

tjänstekoncessionskontrakt.  Att ersättningens utgivande och riskövergång är två 

separata krav bekräftas även i andra domar från EU-domstolen. Bl.a. kan nämnas 

Stadler från 2011 samt Belgacom från 2013. I båda dessa avgörandena uttalade EU-

domstolen att klassificeringen av en tjänstekoncession kräver en kontroll av både 

huruvida leverantören har rätt att utnyttja tjänsten samt huruvida det skett en 

riskövergång.
113

  

Huruvida det egentligen har någon praktisk betydelse att nyttjanderätten och 

riskövergången omnämns som separata kriterier kan dock diskuteras. Kriterierna tycks 

ändå vara oskiljaktiga – det ena verkar inte kunna förekomma utan det andra. Att ett 

tjänstekontrakt där ersättningen varit direkt inte en enda gång i praxis har klassificerats 

som en tjänstekoncession är kanske med andra ord inte bara slumpen.   
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4 Direkt ersättning 

Som nämnts är det inte helt klart om ersättningen i ett tjänstekoncessionskontrakt måste 

komma från användarna. Tar nyttjanderätten i begreppet tjänstekoncession enbart sikte 

på indirekt ersättning eller kan den vara direkt, dvs. kan den uteslutande eller till 

övervägande del utgå i från den upphandlande myndigheten? I praxis finns inte något 

fall där EU-domstolen bedömt att ett kontrakt utgjort en tjänstekoncession när 

ersättningen varit direkt. Domstolen har dock heller aldrig uttalat att så inte kan vara 

fallet.  

Av intresse i detta sammanhang är exempelvis generaladvokaten Mazáks yttrande i 

fallet Stadler där frågan om direkt ersättning behandlades.
114

 Mazák menade att 

ersättning från den upphandlande myndigheten inte nödvändigtvis utesluter att det kan 

vara fråga om en tjänstekoncession. Det framgår enligt honom av EU-domstolens praxis 

att indirekt ersättning endast är en av de former som leverantörens rätt att utnyttja 

tjänsten ka anta.
115

 Detta var enligt generaladvokaten anledningen till att EU-domstolen 

i fallen Contse, Kommissionen mot Italien samt Oymanns undersökte om kontrakten 

kunde utgöra tjänstekoncessioner trots att ersättningen i samtliga fall var direkt.  

Sällfors menar precis som Mazák att indirekt ersättning endast är ett av sätten på 

vilket leverantören har rätt att utnyttja tjänsten.
116

 Enligt honom kan ersättningen i ett 

tjänstekoncessionskontrakt vara direkt förutsatt att en betydande del av riskerna 

samtidigt övergår på leverantören. Att direkt ersättning inte utesluter att ett kontrakt kan 

betraktas som en tjänstekoncession har enligt honom att göra med att indirekt ersättning 

är utbytbart och inte ett nödvändigt krav såsom riskövergången. Det spelar alltså varken 

enligt Mazák eller Sällfors egentligen någon roll om ersättningen är indirekt eller direkt 

så länge kravet på riskövergång är uppfyllt. 

Sundstrand har i sin doktorsavhandling uttryckt en motsatt åsikt. Enligt henne kan ett 

kontrakt där hela betalningen erläggs av den upphandlande myndigheten aldrig utgöra 

en tjänstekoncession.
117

 Hon motiverar detta bl.a. med att betalning direkt från 

myndigheten ifråga om tjänstekoncessioner inte har något stöd i EU-domstolens praxis. 

Arrowsmith anser också att direkt ersättning utesluter en tjänstekoncession. Arrowsmith 
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menar att både riskövergång och ersättning från någon annan än den upphandlande 

myndigheten är nödvändiga krav för att klassificera en tjänstekoncession.
118

  

Asplund m.fl. anser att det imte går att utläsa ur EU-domstolens praxis huruvida 

ersättningen väsentligen måste vara indirekt för kontraktet i fråga ska kunna 

klassificeras som en tjänstekoncession, även om vissa uttalanden skulle kunna tolkas 

så.
119

 Jag anser inte heller att det utifrån praxis går att säga att ersättningen måste vara 

indirekt. Jag ska i det följande ge exempel på fall som enligt mig visar hur tvetydig EU-

domstolen är i frågan. Samtliga fall behandlar direkt ersättning och i samtliga fall har 

domstolen bedömt att det inte är fråga om en tjänstekoncession. Inte i något av fallen 

har kravet på riskövergång dock heller varit uppfyllt. Direkt ersättning har alltså inte 

ensamt varit avgörande för utgången i målen. 

I målet Contse
120

 utgick betalning direkt från den upphandlande myndigheten, 

samtidigt som myndigheten enligt kontraktet också ansvarade för alla skador som kunde 

uppstå till följd av brister i den tillhandahållna tjänsten. Varken kraven på indirekt 

ersättning eller på riskövergång var uppfyllda. EU-domstolen konstaterade att båda 

dessa omständigheter talade för att det i målet inte var fråga om en tjänstekoncession.
121

  

Omständigheterna fallet Kommissionen mot Italien var liknande de i Contse; 

ersättningen till leverantören utgick direkt från den upphandlande myndigheten och 

riskerna med verksamheten ansågs inte ha övergått på leverantören. EU-domstolen 

konstaterade att kontraktet i fråga p.g.a. dessa omständigheter inte utgjorde en 

tjänstekoncession.
122

  

Även i Oymanns undersökte EU-domstolen om ett kontrakt kunde vara en 

tjänstekoncession trots att ersättningen var direkt. I och med att det rättsligt ankom på 

den upphandlande myndigheten att betala ersättningen var leverantören befriad från 

riskerna kopplade till tillhandahållandet av tjänsterna. EU-domstolen gjorde en 

sammantagen bedömning av omständigheterna i fallet och kom till slut fram till att 

kontraktet i fråga utgjorde ett vanligt tjänstekontrakt. Domstolen uttalade sig bl.a. så 

här:
 
 

 

”Sjukkassan betalar ensam hela ersättningen till leverantören. Villkoren för den 

ekonomiska aktörens verksamhet tycks alltså definieras i kontraktet i fråga, varför den 
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 Arrowsmith, The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK, s 434. 
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 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s 67. 
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 Mål C-234/03, Contse. 
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ekonomiska aktören inte har den grad av ekonomisk frihet som kännetecknar en 

tjänstekoncession eller är utsatt för någon betydande risk förenad med utnyttjandet av 

dennes prestationer.” 

 

 

Varken av Contse, Kommissionen mot Italien eller av Oymanss anser jag att man kan 

dra slutsatsen att ersättningen i ett tjänstekoncessionskontrakt inte kan vara direkt. 

Anledningen är som sagt att det inte i något av fallen, i tillägg till den direkta 

ersättningen, hade skett en riskövergång. Avgörandena lämnar därför enligt mig öppet 

om kontrakten i fråga hade kunnat anses utgöra tjänstekoncessioner ifall någondera av 

kraven hade varit uppfylld; dvs. hade den direkta ersättningen inte haft någon betydelse 

i fall riskövergång skett? Vilken betydelse just den direkta ersättningen hade för 

utgången i fallen framgår inte.
123

 

Sällfors som är av åsikten att direkt ersättning inte utesluter en tjänstekoncession har 

motiverat detta bl.a. utifrån förhandsavgörandet i Eurwasser. Han anser att fallet ger 

tydligt stöd för hans uppfattning att indirekt ersättning inte är ett nödvändigt krav, utan 

endast ett sätt på vilken form ersättningen kan anta. I Eurwasser konstaterar EU-

domstolen att rätten att utnyttja tjänsten ”innefattar […] möjligheten att 

tjänsteleverantören ersätts genom betalning från tredje man”.
124

 Användandet av ordet 

innefatta måste enligt Sällfors förstås som att ersättningen också kan ta andra former. 

Speciellt tydligt framgår det enligt honom av de engelska och tyska (rättegångsspråket i 

Eurwasser) språkversionerna av förhandsavgörandet. Enligt den engelska versionen av 

avgörandet är indirekt ersättning ”one of the means of exercising the right […] to 

exploit the service. Enligt den tyska versionen utgör indirekt ersättning ”eine der 

Formen” som rätten att utnyttja tjänsten kan anta.  

Jag håller med Sällfors i att de engelska och tyska språkversionerna ger en klarare 

bild av vad EU-domstolen troligtvis menade avseende vad ”rätten att utnyttja tjänsten” 

innebär. Ordet innefatta är onekligen vagt i jämförelse med ”one of the means” och 

”eine der formen”. Att det ursprungliga rättegångsspråket i Eurwasser var tyska kan 

anses ge tyngd åt Sällfors argument. Det hade kanske varit bättre med formuleringen 

”ett av sätten” i den svenska översättningen?   
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4.1.1 LOV 

Frågorna om direkt ersättning har varit särskilt intressanta för Sveriges del efter 

antagandet av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). LOV medför ett alternativt 

upphandlingsförfarande som kan användas av kommuner och landsting vid inköp av 

hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Efter LOV har även ett antal andra lagar om 

valfrihetssystemet antagits.
125 

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten på 

förhand ingår kontrakt med ett flertal leverantörer som ska tillhandahålla tjänsterna som 

det aktuella valfrihetssystemet avser.
126

 Efter kontraktstilldelning är det upp till 

användarna av tjänsterna att fritt välja någon av de godkända leverantörerna. Tjänsterna 

som valfrihetssystem omfattar är sådana som den upphandlande myndigheten enligt lag 

har ansvar för att tillhandahålla allmänheten. Ersättningen till leverantörerna är fast och 

samma för alla eftersom tanken är att leverantörerna ska konkurrera med kvaliteten på 

de tjänster som erbjuds för att locka till sig användare. Ersättningen utgår från den 

upphandlande myndigheten och inte av användarna. I ett valfrihetssystem ingår inga 

garantier till leverantren om att ett visst antal användare kommer att välja just denne 

honom. Den enskilde leverantören är därför beroende av att användarna är nöjda och 

väljer just dennes tjänster. 

Kännetecknande för valfrihetssystem är betalningsmodellen där endast en liten del, 

eller ingen alls, av ersättningen till leverantörerna utgår från användarna. Det är istället 

den upphandlande myndigheten som ersätter leverantören för utförandet av de i 

frågavarande tjänsterna. Det kan tyckas att tjänster som anskaffas enligt 

valfrihetssystem p.g.a. denna betalningsmodell inte borde kunna räknas som 

tjänstekoncessioner.
127

 LOV bygger dock just på antagandet att de utgör 

tjänstekoncessioner.
128

 Regeringen har motiverat detta med att tjänsteleverantörerna i ett 

valfrihetssystem står den ekonomiska risken och att det är riskkriteriet som är 

avgörande vid bedömningen av om det föreligger en tjänstekoncession.
129

 Leverantören  

bär risken i och med att användare fritt kan välja att när som helst gå till en annan 
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 Efter LOV har även införts valfrihetssystem som omfattar tjänster inom hälso-och sjukvård, 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, jobbcoacher i arbetsförmedlingen samt i fråga om 

tjänster för elektronisk identifiering. 
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leverantör som myndigheten har kontrakt med. Enligt regeringen går det inte att ur EU-

domstolens praxis utläsa att det finns ett krav på att leverantören ska få betalt av tredje 

man.
130

 EU-domstolens bedömning är enligt regeringen istället inriktad på om det skett 

en riskövergång.  

Den svenske lagstiftaren menar således att ”rätten att utnyttja tjänsten” inte måste 

betyda att ersättningen till leverantören ska komma från användarna utan att rätten även 

kan ta uttryck på andra sätt.
131

 Regeringen uppmärksammar visserligen att ett ontrakt 

med direkt ersättningen av EU-domstolen aldrig ansetts utgöra en  tjänstekoncession, 

men den menar att det inte av praxis kan utläsas att det inte skulle vara möjligt. Att 

kontrakt som tilldelats enligt LOV utgör tjänstekoncessioner grundar regeringen på 

uttalanden från kommissionen och hänvisar bl.a. till kommissionens 

tolkningsmeddelande från 2000 samt till kommissionens förberedande arbeten till 

koncessionsdirektivet.
132

 Regeringens argument baserades alltså på uttalanden från 

kommissionen och det kan därför diskuteras vilken tyngs dessa argument har.  I övrigt 

tycks regeringen främst ha stött sig på ”trenden” att frågan om riskövergång fått större 

plats i EU-domstolens praxis på senare tid. Det är dock oklart hurdan bedömning EU-

domstolen faktiskt skulle ha gjort. 

Det kan nämnas att regeringen uppfattning stötte på en del kritik vid antagandet av 

lagarna om valfrihetssystem. Bl.a. utredningen som föregick propositionen till LOV och 

lagrådet var av annan uppfattning än regeringen i saken. Dessa menade båda att ”rätten 

att utnyttja tjänsten” inte kan förstås på så sätt att hela ersättningen till 

tjänsteleverantören kan utgå från den upphandlande myndigheten.
133

 Både lagrådet och 

utredningen kom därför till slutsatserna att ett kontrakt enligt ett valfrihetssystem inte 

kunde utgöra en tjänstekoncession. 

 

5 Den primärrättsliga regleringen  

Tjänstekoncessioner regleras alltså endast primärrättsligt genom fördragets principer. 

Enligt EU-domstolens praxis ska samtliga grundläggande rättsprinciper iakttas vid 
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upphandling av tjänstekoncessioner.
134

 Principerna har en stor praktisk betydelse 

eftersom domstol ska ingripa och besluta om rättelse eller att upphandlingen ska göras 

om i fall de inte följts.
135

 I detta avsnitt beskrivs närmare vad detta innebär och vilka 

krav som följer av de grundläggande principerna. 

 

5.1 Särskilt om skyldigheten att lämna insyn 

Efter att EU-domstolen i Teleaustria hade fastställt att tjänstekoncessioner inte omfattas 

av upphandlingsdirektiven påpekade den att upphandlande myndigheter när de ingår 

sådana kontrakt ändå är skyldiga att beakta ”fördragens grundläggande bestämmelser i 

allmänhet och principen om förbud mot diskriminering i synnerhet.”
136

 Vidare uttalade 

domstolen att principen om icke-diskriminering förutsätter att varje upphandlande 

myndighet lämnar insyn i upphandlingarna, för att garantera beaktandet av principen. 

Skyldigheten att lämna insyn innebär att upphandlingen ska kringgärdas av sådan 

offentlighet att potentiella anbudsgivare kan kontrollera att upphandlingsförfarandet är 

opartiskt och att konkurrensutsättning möjliggörs.
137

  

I Teleaustria konstaterade alltså EU-domstolen att samtliga grundläggande 

bestämmelser i fördraget ska iakttas, men betonade särskilt icke-

diskrimineringsprincipen samt principen om insyn (för att garantera efterlevnaden av 

den förstnämnda). Dessa två principer medför tillsammans en skyldighet för 

upphandlande myndigheter att offentliggöra koncessioner så att utländska leverantörer 

får samma möjligheter som nationella leverantörer att ansöka om tilldelning.
138

  

I Parking Brixen
139

 påpekade EU-domstolen att icke-diskrimineringsprincipen 

särskilt ger uttryck för likabehandlingsprincipen och att likabehandling av anbudsgivare 

ska tillämpas på koncessioner även då det inte skett någon diskriminering p.g.a. 

                                                 
134

 Av lagtext får man kanske intrycket att det endast är principen om icke-diskriminering som ska iakttas 
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nationalitet.
140

 Principen om likabehandling ger enligt domstolen i sin tur uttryck för 

etableringsprincipen i artikel 49 FEUF (dåvarande artikel 43 EG) samt för friheten att 

tillhandahålla tjänster i artikel 56 FEUF (dåvarande artikel 49 EG). I Parking Brixen 

hade en tjänstekoncession tilldelats utan offentliggörande och anbudsfordran. Fråga i 

målet var bl.a. om detta stred mot unionsrätten. EU-domstolen ansåg att så var fallet och 

konstaterade att en tilldelning av en tjänstekoncession under sådana omständigheter 

stred mot såväl etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som mot 

principerna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn.
141

  

Skillnaden mellan Teleaustria och Parking Brixen var att EU-domstolen i den 

sistnämnda även hänvisade till artiklarna 49 och 56 FEUF. I senare avgöranden om 

tjänstekoncessioner har EU-domstolen upprepat samma uttalanden som i Teleaustria 

och Parking Brixen avseende tillämpningen av fördragets bestämmelser. Den har med 

andra ord betonat vilka fördragsprinciper som särskilt ska beaktas samt förklarat att 

vissa principer förutsätter att ytterligare principer iakttas. EU-domstolen har emellertid 

inte ingående förklarat hur fördragets regler ska iakttas, trots att den alltså klargjort att 

de ska beaktas.  

Praxis ger exempelvis varken ett fullständigt eller ett tydligt svar på vad som 

förutsätts av en upphandlande myndighet för att uppnå en tillräcklig grad av insyn. Ju 

mer intressant ett kontrakt potentiellt är för utländska leverantörer, desto större insyn 

förväntas antagligen myndigheten lämna. Bedömningen av om det föreligger ett 

potentiellt gränsöverskridande intresse kan dock i sig redan vara svår i och med att den 

bygger på ett hypotetiskt resonemang om hurdant intresse utländska leverantörer kan 

tänkas ha för den aktuella koncessionen. I detta sammanhang bör noteras att det inte 

heller är helt klarlagt vad som faktsikt ska beaktas i bedömningen av om ett kontrakt är 

av ett bestämt gränsöverskridande intresse. Viss vägledning finns dock att hämta i 

praxis. EU-domstolen har exempelvis angivit att avtalets ekonomiska betydelse, platsen 

tjänsten ska utföras på samt tekniska aspekter kan ha betydelse för bedömningen.
142
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45 

 

5.2  Undantag vid avsaknad av ett gränsöverskridande intresse 

Det primärrättsliga regelverket ifråga om tjänstekoncessioner utgörs alltså av fördragets 

bestämmelser om de grundläggande friheterna och de allmänna rättsprinciperna. De 

principer som är av särskild betydelse är likabehandlingsprincipen (och därmed icke-

diskrimineringsprincipen) samt principen om öppenhet. Principerna om likabehandling 

och öppenhet ska tillämpas i alla delar av tilldelningsförfarandena. I och med 

avsaknaden av en unionsrättslig reglering av tjänstekoncessioner i medlemsstaterna 

ligger ansvaret för att förfarandet vid tilldelningen av sådana kontrakt skett i enlighet 

med fördragets bestämmelser helt och hållet på de upphandlande myndigheterna. 

Principerna är dock som sagt unionsrättsligt endast tillämpliga på tjänstekoncessioner 

med ett bestämt gränsöverskridande intresse. Som nämnts anses dock 

tjänstekoncessioner huvudsakligen ha ett bestämt gränsöverskridande intresse.
143

 Det 

finns endast ett fåtal fall där EU-domstolen bedömt att så inte varit fallet.  

Skyldigheten för upphandlande myndigheter att lämna insyn föreligger således 

endast i de fall då det kan antas föreligga ett gränsöverskridande intresse.
144

 En 

upphandlande myndighet som planerar att tilldela en tjänstekoncession bör därför först 

ta reda på ifall den kan vara av intresse för utländska ekonomiska aktörer. Att insyn inte 

lämnats trots att koncessionen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse innebär att 

utländska leverantörer fråntagits möjligheten att uttrycka intresse för den aktuella 

koncessionen. Därigenom föreligger en indirekt diskriminering p.g.a. nationalitet.
145

  

Det ankommer alltså på den upphandlande myndigheten att avgöra om det finns ett 

bestämt gränsöverskridande intresse.
146

 Det finns exempel på enstaka fall i från praxis 

där EU-domstolen bedömt att sådant intresse inte funnits och i dessa fall har särskilda 

omständigheter förelegat. Så var exempelvis fallet i Coname
147

 där koncessionen var av 

”mycket ringa betydelse i ekonomiskt avseende”. EU-domstolen ansåg detta vara en 

särskild omständighet som medförde att effekterna på de berörda grundläggande 

friheterna var ”alltför slumpmässiga och indirekta” för att man skulle kunna fastställa att 

de åsidosatts.
148

 

 

                                                 
143

 Se ovan avsnitt 2.1.1. 
144

 Mål C-507/03, Kommissionen mot Irland, p 32. 
145

 Mål C-231/03, Coname, punkterna 17-19. 
146

 Konkurrensverket, Tjänstekoncessioner När, var, hur?,  s 41. 
147

 Mål C-231/03, Coname. 
148

 C-231/03, Coname, p 20. 



 

46 

 

6 Överprövning och rättsmedel 

En konsekvens av att tjänstekoncessioner inte omfattas av upphandlingsdirektiven är 

som nämnts att inte heller rättsmedelsdirektiven blir tillämpliga.
149

 De särskilda 

rättsmedel som gäller för de direktivstyrda upphandlingarna kan alltså inte åberopas av 

en förfördelad leverantör i en upphandlingsprocess avseende tjänstekoncessioner.  

En rättslig prövning i fråga om tjänstekoncessioner kan som ovan nämndes handla 

om att de grundläggande EU-rättsliga principerna påstås ha åsidosatts. Invändningar kan 

exempelvis komma från leverantörer som hävdar att de inte blivit tilldelade 

koncessionen p.g.a. ett brott mot principen om likabehandling. De kan också komma 

från leverantörer som hävdar att en myndighet inte lämnat tillräckligt god insyn i 

upphandlingsprocessen och att de därför inte getts möjlighet att visa sitt intresse för 

koncessionen. En tilldelning av en tjänstekoncession i strid med de grundläggande 

rättsprinciperna innebär att medlemsstaten som den i frågavarande upphandlande 

myndigheten hör till begår ett fördragsbrott.
150

  

Rättsmedelsdirektiven utgör som sagt liksom upphandlingsdirektiven s.k. 

minimidirektiv.
151

 Utgångspunkten är således att det är upp till varje medlemsstat att 

deras nationella processregler utformas så att skyddet för enskildas rättigheter 

säkerställs. Det är således medlemsstaterna som fastställer de mer exakta 

utformningarna av bestämmelserna i direktiven, såsom storlek på skadestånd och 

preskriptionsfrister. Det kan här uppmärksammas att vissa länder (bl.a. Frankrike, 

Portugal och Rumänien) har utvidgat tillämpningen av rättsmedelsdirektiven till att 

även gälla för tjänstekoncessioner.
152

 Flertalet länder, däribland Sverige, har dock inte 

gjort det. Detta innebär att viktiga garantier i rättsmedelsdirektiven i många länder inte 

finns till hands när det gäller tjänstekoncessioner.  

 

                                                 
149

 Se artikel 81 i direktiv 2004/18/EG och artikel 72 i direktiv 2004/17/EG. 
150

 Konkurrensverket, Tjänstekoncessioner När, var, hur?,  s 39. 
151

 Mål C-314/09, p 33. 
152

 Se härom Bovis, EU public procurement law, s 463. 



 

47 

 

6.1 Rätten till effektiva rättsmedel 

Trots att rättsmedelsdirektiven inte är tillämpliga på tjänstekoncessioner måste det 

likväl finnas ett effektivt rättsligt skydd för enskilda leverantörer som inte tilldelats 

kontrakt. Enskildas tillgång till effektiva rättsmedel ger nämligen enligt fast EU-praxis 

uttryck för en central rättighet inom unionsrätten; principen om ett effektivt 

domstolsskydd. Denna rättighet gäller alla vars fri- och rättigheter enligt EU-rätten 

blivit kränkta.
153

 Rättigheten finns fastslagen i både EU-fördraget (artikel 19.1) samt i 

rättighetsstadgan (artikel 47). I avgörandet Wall påtalade EU-domstolen att det åligger 

varje medlemsstat att i sina interna rättsordningar fastställa rättsmedel som säkerställer 

att principerna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn följs.
154

 EU-domstolen 

har ställt upp vissa minimikrav på hur dessa rättsmedel måste vara utformade. De får 

varken vara mindre förmånliga än liknande rättsmedel som grundas på nationell rätt 

(likvärdighetsprincipen) eller vara utformade på sådant sätt att det i praktiken är 

omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av EU-rätten 

(effektivitetsprincipen).
155

 

Eftersom det inte finns några unionsrättsliga bestämmelser i fråga om överprövning 

av ett koncessionsförfarande är det alltså upp till medlemsstaterna att tillhandahålla 

nödvändiga regler och förfaranden för att garantera enskilda deras rätt till effektivt 

rättsligt skydd. Det är således upp till de nationella domstolarna att pröva om en 

upphandlande myndighets koncessionstilldelning exempelvis uppfyllt kravet på 

tillräcklig insyn. Om insynen varit otillräcklig ska den nationella domstolen fastställa att 

det föreligger en särbehandling till nackdel för utländska leverantörer.
156

 

De detaljerade regler som gäller för överprövningsförfarandet i rättsmedelsdirektiven 

och i 16 och 17 kap. LOU medför att principen om effektiv rättslig prövning sällan 

torde aktualiseras i mål som omfattas av dessa upphandlingsregelverk. Principen är 

dock av desto större betydelse för upphandlingsmål som inte omfattas av regelverken på 

området såsom just tjänstekoncessioner. Detta föranleder frågan om hur rätten till 

effektiva rättsmedel i fråga om tjänstekoncessioner tillgodoses i Sverige. 
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 Se exempelvis mål C-432/05, Unibet, p 37.  
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 Mål C-91/08, Wall, punkterna 63-65. 
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 Se mål C-432/05, Unibet, p 43 och där angiven rättspraxis. 
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 Mål C-231/03, Coname, punkterna 21-22 och mål C-458/03, Parking Brixen, p 50. 
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6.2 Svensk praxis  

Som nämndes har Sverige inte utvidgat tillämpningen av rättsmedelsdirektiven till att 

gälla tjänstekoncessioner. Den svenske lagstiftaren anser att LOU:s överprövningsregler 

inte är tillämpliga på tjänstekoncessioner. Detta slogs fast av Regeringsrätten i ett 

avgörande från juni 2008.
157

 Svenska domstolar har därefter ett antal gånger fått ta 

ställning till frågan om vilka rättsmedel som istället finns tillgängliga vid prövning av 

tjänstekoncessionstilldelningar. Det finns dock endast ett fåtal fall som avgjorts i högsta 

instans. Av dessa kan särskilt nämnas två beslut meddelade av HFD den 10 maj 2012 i 

Malmö högskola
158

 och i Trafikverket.
159

 I dessa avgöranden tog HFD ställning till 

huruvida tjänstekoncessioner istället kan överprövas genom förvaltningsbesvär med 

tillämpning av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). 

I Malmö högskola hade högskolan beslutat att tilldela ett kontrakt som avsåg rätten 

att hyra dess lokaler för att där bedriva restaurang- och caféverksamhet. HFD ansåg att 

kontraktet ifråga utgjorde en tjänstekoncession eftersom ”restauratörens inkomster 

väsentligen kommer att genereras i den verksamhet som riktas mot utomstående”. I och 

med att kontraktet utgjorde en tjänstekoncession kunde det enligt HFD inte överprövas 

enligt LOU. HFD tog sedan ställning till om beslutet kunde överklagas genom 

förvaltningsbesvär. Det uppmärksammades att högskolan hade fattat beslut om att 

tilldela kontraktet i egenskap av fastighetsägare. Beslutet ansågs vara av ”privaträttslig 

karaktär” och kunde med anledning därav enligt EU-domstolen inte heller prövas som 

förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen.  

Efter att HFD hade klargjort att beslutet i fråga varken kunde överprövas enligt LOU 

eller enligt förvaltningslagen konstaterade den att de krav som EU-rätten ställer ändå 

måste beaktas; däribland kravet på att ”var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- 

och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol”. Med 

hänvisning till fallet Unibet konstaterade HFD att det EU-rättsliga kravet på effektiva 

rättsmedel kunde tillgodoses genom en skadeståndstalan i allmän domstol.
160

 HFD 

stödde sig på att EU-domstolen i Unibet hade godtagit möjligheten till skadeståndstalan 

som effektivt rättsmedel. 
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I det andra målet från HFD, Trafikverket, hade Trafikverket beslutat om tilldelning 

av ett koncessionskontrakt
161

 avseende flygtrafik enligt flygtrafikförordningen.
162

 I 

förordningen föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa att beslut enligt den ska kunna överprövas effektivt.
163

 Efter att ha meddelat 

prövningstillstånd konstaterade HFD att Trafikverkets tilldelning av det i frågavarande 

kontraktet var av ”offentligrättslig karaktär”. Med anledning härav kunde beslutet enligt 

HFD prövas i allmän förvaltningsdomstol.  

 Fallen Malmö högskola och Trafikverket ger tillsammans vid handen att en 

leverantör har rätt till överprövning i fråga om en tjänstekoncession när beslutet är av 

offentligrättslig karaktär
164

  Om beslutet däremot är av privaträttslig karaktär såsom i 

Malmö högskola anser HFD att skadeståndsmöjligheten är ett tillräckligt 

hänsynstagande till den enskildes rätt till prövning.  Vilka rättsmedel som är tillgängliga 

för potentiella leverantörer är alltså beroende av vilken typ av tjänstekoncession det är 

fråga om; en av offentligrättslig- eller privaträttslig karaktär. Detta särskiljande av olika 

typer av tjänstekoncessioner har ansetts skapa gränsdragningsproblem och 

rättosäkerhet.
165

  

HFD:s avgöranden i både Malmö högskola och Trafikverket har kritiserats på flera 

håll i doktrin.
166

 Att HFD motiverade sin ståndpunkt, om skadeståndstalan som ett 

tillräckligt effektivt rättsmedel, med att hänvisa till fallet Unibet har bl.a. ifrågasatts.
167

 I 

Unibet framgår visserligen att kravet på ett effektivt rättsmedel kan anses uppfyllt när 

möjlighet för den enskilde att föra en skadeståndstalan finns. I fallet framhöll EU-

domstolen dock att käranden också hade haft tillgång till andra rättsmedel.
168

 

Skadeståndstalan var alltså inte det enda tillgängliga rättsmedlet i Unibet såsom i 

Trafikverket. Det finns således anledning till att ifrågasätta HFD:s hänvisning till 

Unibet. Sällfors anser att HFD i fallet Malmö högskola istället borde ha vänt sig till EU-
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 Fallet behandlar en särskild form av tjänstekoncessioner, s.k. tillståndskoncessioner. Dessa regleras i 

en särskild förordning och inte i upphandlingsdirektiven. 
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 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om 

gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen. 
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 Artikel 18.1 i flygtrafikförordningen. 
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 Hurdan betydelse det kan ha att det såsom i fallet Trafikverket dessutom finns en specialreglering i en 

förordning, där det explicit föreskrivs att möjlighet till överprövning ska finnas, är inte lätt att svara på.  
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 Se Sällfors, Nytt direktiv om koncessioner s 486. 
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 Se exempelvis Södergren,  Vem dömer i gråzonen − domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig 

rätt och privaträtt, s 221 f med där angivna hänvisningar samt Stridh. Överpörvning av 

tjänstekoncessioner genom förvaltningsbesvär s 705 f. 
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 Sällfors, Tjänstekoncessioner, s 430. 
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 Mål C-432/05, Unibet, p 55 och punkterna 60-64. 
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domstolen med begäran om ett förhandsavgörande i frågan.
169

 Därigenom hade man 

enligt honom bl.a. fått klarhet i frågan om rätten till effektiva rättsmedel förutsätter en 

rätt att begära överprövning även i fråga om tjänstekoncessioner av privaträttslig 

karaktär.   

Tveksamheterna ifråga om de EU-rättsliga kraven på effektiva rättsmedel kan 

tillgodoses med skadeståndstalan har föranlett kommissionen att initiera ett 

överträdelseärende mot Sverige. I en formell underrättelse i oktober 2013 samt i ett 

motiverat yttrande 16 april 2014 har kommissionen anmärkt på de brister som den anser 

föreligga i den svenska rättsordningen.
170

 I dessa konstaterade kommissionen att 

skadeståndstalan som enda rättsmedel vid tjänstekoncessioner inte utgör ett effektivt 

rättsmedel.
171

 Tillgången till effektiva rättsmedel i Sverige avseende tjänstekoncessioner 

var således otillräcklig.  Det påpekades även att resonemanget från EU-domstolen i 

Unibet inte generellt kan tillämpas på tilldelningen av koncessionskontrakt.
172

 

Sammanfattningsvis bedömde kommissionen att Sveriges lagstiftning stred mot 

artiklarna 19.1 i EU-fördraget och 47 i rättighetsstadgan (principen om effektivt 

domstolsskydd). De otillräckliga rättsmedlen ansågs avskräcka företag från EU att 

lämna anbud i Sverige och Sverige har därför uppmanats att åtgärda problemen. Sverige 

har svarat att de problem som kommissionen tar upp kommer att lösas när det nya 

direktivet avseende koncessioner genomförs.
173

 

  

7 Koncessionsdirektivet 

2014 antogs tre nya direktiv på upphandlingsområdet; två omarbetade 

upphandlingsdirektiv samt ett helt nytt om tilldelning av koncessioner, det s.k. 

koncessionsdirektivet.
174

 Koncessionsdirektivet är tillämpligt på både bygg- och 
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 Sällfors, Tjänstekoncessioner, s 430. 
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 Formell underrättelse – överträdelse nummer 2013/4153 av den 17 oktober 2013, C(2013) 6686 
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 Europeiska kommissionens motiverade yttrande av den 16 april 2014, s 3. 
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 Det nuvarande direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling kommer att ersättas av direktiv 

2014/24/EU och direktiv 2004/17/EG om upphandling i försörjningssektorerna kommer att ersättas av 

direktiv 2014/25/EU. 
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tjänstekoncessioner. Tanken med ett särskilt direktiv för koncessioner är att minska den 

rättsosäkerhet som avsaknaden av tydliga regler på området ansetts medföra. Genom att 

skapa klara regler vill unionslagstiftaren stärka rättssäkerheten och göra 

tilldelningsförfarandet avseende koncessioner mer transparenta och rättvisa. Klarhet ska 

framförallt skapas genom att definitionen preciseras. 

Precis som de nuvarande upphandlingsdirektiven gäller koncessionsdirektivet endast 

kontrakt vars värde är lika med eller överstiger ett tröskelvärde.
175

 Detta värde är tänkt 

att motsvara vad som antas utgöra koncessioner av ett gränsöverskridande intresse till 

potentiella utländska leverantörer.
176

  

Bestämmelserna i koncessionsdirektivet är en blandning av nuvarande praxis på 

området och de centrala bestämmelserna i de omarbetade upphandlingsdirektiven. 

Direktivet har samma struktur som dessa, men det innehåller inte samma grad av 

detaljreglering.
177

 I stället har myndigheterna större frihet att själva organisera 

förfarandet kring upphandlingen. I skälen till direktivet anges att koncessioner oftast är 

långsiktiga och komplicerade arrangemang och att myndigheterna därför bör ges 

avsevärd flexibilitet vid upphandlingar av sådana kontrakt.
178

 I beaktandesats 8 i 

direktivet sammanfattas tanken med regleringen av koncessioner. 

 

För koncessioner med eller över ett visst värde är det […] lämpligt att 

föreskriva en lägsta grad av samordning av nationella förfaranden vid 

tilldelning av sådana kontrakt i enlighet med EUF-fördragets principer, för 

att garantera att koncessioner öppnas för konkurrens och skapa 

rättssäkerhet.  

 

Det är alltså ”en lägsta grad” av samordning som eftersträvats. De regler som finns är 

därför allmänt hållna och går huvudsakligen ut på att de fördragsstyrda allmänna 

principerna ska följas.  

Många bestämmelser i det nya direktivet är som sagt kodifieringar av EU-domstolens 

praxis. Dessa bestämmelser för därför inte med sig några större förändringar, eftersom 

de redan utgör gällande rätt. Betydelsen ligger i stället i att de förtydligar rättsläget. En 

klar skillnad med det nya direktivet är emellertid att även koncessioner kommer att 

omfattas av bestämmelserna i rättsmedelsdirektiven. Koncessioner kommer därför att 
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 Artikel 8 direktiv 2014/23/EU. 
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 Beaktandesats 23 i direktiv 2014/23/EU. 
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 SOU 2014:69, s 101. 
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 Beaktandesats 68 i direktiv 2014/23/EU. 



 

52 

 

kunna bli föremål för överprövning enligt samma bestämmelser som övriga 

upphandlingar. 

 

7.1 Ny definition  

I koncessionsdirektivet har det införts en ny definition av begreppet tjänstekoncession. 

Den är avsedd att vara ett förtydliganden av den nuvarande.
179

 I skälen till direktivet 

betonas att svårigheterna kring tolkningen av begreppet koncession i de nuvarande 

direktiven har skapat ständig rättsosäkerhet och att det därför är viktigt att definitionen 

förtydligas.
180

 Förtydligandet ligger särskilt i att det införts en hänvisning till risken.
181

 

Av den nya definitionen framgår alltså till skillnad från den nuvarande att det inte 

endast är ersättningsformen som kännetecknar en tjänstekoncession. Den praxis som 

bildats om risken har således fått en plats i definitionen. 

Innehållsmässigt är den nya definitionen relativt lik den i 2004-års direktiv, men i 

stället för att koppla begreppet tjänstekoncession till begreppet tjänstekontrakt har 

kriterierna för vad som utgör en tjänstekoncession explicit skrivits ut. Begreppet 

tjänstekoncession är med andra ord inte längre knutet till begreppet tjänstekontrakt 

såsom tidigare. Den nya definitionen framgår av artikel 5.1 i direktivet. Artikeln är 

uppbyggd så att den består av en del som är likadan som i 2004-års direktiv samt en del 

som är helt ny. Den första delen anger liksom tidigare att ersättningen vid 

tjänstekoncessioner utgörs av rätten att utnyttja det som koncessionen avser. Den nya 

delen handlar om verksamhetsrisken och övergången av den. Nedan följer en jämförelse 

av den nuvarande och den nya definitionen.  

 

Artikel 1.4 direktiv 2004/18/EG. Tjänstekoncession: ett kontrakt av samma typ som ett 

offentligt tjänstekontrakt med den skillnaden att ersättningen för tjänsternas utförande 

utgörs antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels 

betalning. 

 

Artikel 5.1(b) direktiv 2014/23/EU. Tjänstekoncession: skriftligt kontrakt med 

ekonomiska villkor genom vilket en eller flera upphandlande myn digheter eller 

upphandlande enheter anförtror tillhanda hållande och förvaltning av tjänster som inte 

avser utförande av byggentreprenad enligt led a till en eller flera ekonomiska aktörer, 
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 Beaktandesats 18 i direktiv 2014/23/EU. 
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 Beaktandesats 18 i direktiv 2014/23/EU. 
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där ersättningen för tjänsterna endast utgörs av rätten att utnyttja de tjänster som är 

föremål för kontraktet eller av dels en sådan rätt, dels betalning. 

 

Tilldelningen av en byggkoncession eller tjänstekoncession innefattar att 

verksamhetsrisken vid utnyttjandet av dessa byggnadsverk eller tjänster, som omfattar 

efterfrågerisken eller utbudsrisken eller bådadera, överförs till koncessionshavaren. 

Koncessionshavaren ska anses överta verksamhetsrisken om denne, vid normala 

verksamhetsförhållanden, inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts 

och de kostnader som uppstått under utnyttjandet av det byggnadsverk eller 

tillhandahållandet av de tjänster som är föremål för koncessionen. Den del av risken 

som överförs på koncessionshavaren ska omfatta verklig exponering för marknadens 

nycker, vilket innebär att eventuella uppskattade förluster för koncessionshavaren inte 

ska vara endast nominella eller försumbara. 

 

 

7.1.1 Risken 

I artikel 5.1 andra stycket anges att tilldelning av koncessionskontrakt innefattar att 

verksamhetsrisken övergår till leverantören. I motiven framhålls att denna riskövergång 

är det viktigaste kännetecknet för en koncession.
182 Av artikel 5.1 följer också 

förklarningar till både vad som avses med begreppet verksamhetsrisk och vad som 

avses med riskövergång.  

 Verksamhetsrisken kan bestå av en efterfrågerisk en utbudsrisk eller av bådadera. 

Efterfrågerisk innebär att det är osäkert hur många som kommer att använda sig av det 

koncessionen avser och med utbudsrisk avses risken för att utbudet inte överensstämmer 

med efterfrågan.
183

 I motiven anges att verksamhetsrisken bör bero på orsaker som 

ligger utanför parternas kontroll.
184

 Risker som återfinns i alla typer av kontrakt är inte 

relevanta för klassificeringen av en koncession. Till den sistnämnda kategorin hör bl.a. 

finansiella risker samt risker relaterade till dålig förvaltning och lagändringar. Här 

ansluts alltså till den praxis som finns på området om att det måste finnas en koppling 

mellan riskerna och koncessionsföremålet.
185

  

Riskövergång anses ha skett om leverantören vid normala verksamhetsförhållanden 

inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts eller de kostnader som 

uppstått. I frågan om hur stor del av risken som måste överföras för att det ska anses ha 

skett en riskövergång är det nya direktivet inte särskilt förtydligande. I gällande rätt har 
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krävts att en ”betydande del” av risken måste överföras för att det ska ha skett en 

riskövergång.
186

 Frågan är om kravet på betydande del även gäller i det nya direktivet. 

Det finns inte något uttryckligt sådant krav, det anges endast att risken som överförs ska 

”omfatta en verklig exponering för marknadens nycker”. 

Sällfors menar att det nya direktivet inte borde medföra någon ändring i frågan om 

bedömning av riskövergång och att det även fortsättningsvis förutsätts att en betydande 

del av risken överförs.
187

 Han motiverar detta bl.a. med att det i direktivet talas om ”den 

del av risken” som överförs på koncessionshavaren. Detta måste enligt honom förstås så 

att det utifrån definitionen inte förutsätts att hela risken måste överföras utan att den 

upphandlande myndigheten kan behålla en del. Att det nya direktivet inte förefaller 

kräva att hela risken överförs menar Sällfors alltså talar för att det fortfarande är en 

”betydande del” som gäller. Han hänvisar även till beaktandesats 18 där det framgår att 

överföringen av en verksamhetsrisk till leverantören kan föreligga även om en del av 

risken ligger kvar hos den upphandlande myndigheten. I och med att det nya direktivet 

enligt Sällfors inte borde medföra någon ändring i frågan anser han att det är rimligt att 

anta att EU-domstolens tidigare avgöranden på området skulle fortsätta vara av relevans 

vid en prövning under det nya direktivet.  

Det finns dock även andra synpunkter i denna fråga. Av de svenska förarbetena till 

koncessionsdirektivet framförs att det nya direktivet inte ställer något krav på att 

åtminstone en betydande del av verksamhetsrisken ska överföras.
188

 Att risken ska 

”omfatta en verklig exponering för marknadens nycker” torde enligt uttalanden i 

förarbetena inte vara avsett att tolkas så. Här kan påpekas att om en förändring inte är 

avsedd kommer de svårigheter som begreppet ”betydande del” idag anses medföra att 

kvarstå. Problemet i dagens rättsläge är att begreppet aldrig preciserats. I den saken 

skulle alltså det nya direktivet i så fall inte medföra någon skillnad. 

Jag anser att Sällfors resonemang visserligen håller för att argumentera för att det 

inte i fortsättningen heller krävs att hela risken övergår för att kravet på riskövergång 

ska vara uppfyllt. Däremot anser jag inte att hans resonemang håller för att dra 

slutsatsen att det fortfarande finns ett krav på att det fortfarande krävs att ”en betydande 

del” ska överföras. Om en kodifiering av praxis var avsett i detta hänseende kan man 

exempelvis fråga sig varför inte just formuleringen ”en betydande del” istället användes. 
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Sedan kan man diskutera om inte en verklig exponering för marknadens nycker kan 

tolkas just som att en betydande del ska överföras. Detta är dock frågor som med 

säkerhet först kan besvaras när de blir föremål för EU-domstolens bedömning.  

Något som kan noteras i sammanhanget är att det är samma begrepp ”marknadens 

nycker” som introducerades i Stadler som införts i den nya definitionen. Här kan man 

således fråga sig om användandet av samma begrepp får anses innebära att det knyts an 

till den praxis som redan finns kring det.
189

 Dvs. kommer uppräkningen av exempel som 

EU-domstolen gav i Stadler ha fortsatt relevans i framtiden?  I de svenska förarbetena 

ges uttryck för att så är fallet. Användandet av begreppet ”marknadens nycker” skulle 

alltså utgöra en kodifiering av nuvarande praxis. Om annat var avsett anser jag att det 

inte vore logiskt att använda sig av exakt samma formulering så denna uppfattning får 

anses vara rimlig.
190

  

Sammafattningsvis innebär alltså den nya riskbedömningen tre steg. För att 

klassificera ett kontrakt som en tjänstekoncession måste först bestämmas att det 

föreligger en verksamhetsrisk. Detta gör man genom att fastställa om kontraktet innebär 

en utbudsrisk en efterfrågerisk eller bådadera. Det andra steget går ut på att bedöma ifall 

det skett en riskövergång. En riskövergång anses ha skett om leverantören vid normala 

verksamhetsförhållanden inte är garanterad att få tillbaka de investeringar som gjorts 

eller de kostnader som uppstått. I det sista steget avgörs ifall den del av risken som 

överförts innebär en verkligen exponering för marknadens nycker. Vad dessa olika steg 

i praktiken innebär är inte lätt att säga. Det framgår inte tydligt vilka delar som är avsett 

att vara kodifieringar av praxis och vilka delar som är nya. 

 

7.2 Ersättningens härkomst  

7.2.1 Direkt ersättning 

Huruvida det enligt det nya direktivet finns ett krav på att ersättningen ska komma från 

någon annan än den upphandlande myndigheten är inte helt klart. Det framgår inte av 

definitionen om en ändring avsetts i detta hänseende. Arrowsmith menar att 

ordalydelsen av definitionen tyder på att ett koncessionskontrakt fortfarande förutsätter 
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att ersättningen kommer ifrån någon annan än den upphandlande myndigheten.
191

 Hon 

menar att unionslagstiftaren specifikt hade skrivit ut att ersättningen kan vara direkt om 

avsikten hade varit att utsträcka koncessionsbegreppet till att omfatta alla kontrakt där 

riskövergång skett. Arrowsmith baserar alltså sin tolkning på att det enligt henne sedan 

tidigare finns ett absolut krav på indirekt ersättning och att en ändring inte skulle vara 

avsedd.  

Skälen i det nya direktivet kan dock tolkas som att de ger uttryck för en motsatt 

ståndpunkt. Skälen är visserligen inte juridiskt bindande, men de kan ge vägledning vid 

tolkning av direktiven. Enligt beakttandesats 18 i bör det klargöras att vissa 

kontraktsarrangemang som uteslutande betalas av en upphandlande myndighet bör 

kunna utgöra koncessioner. Förutsättningen är att ersättningen som leverantören får 

beror på den faktiska efterfrågan på eller utbudet av de aktuella tjänsterna. 

Unionslagstiftaren anser alltså att uttalandet är ett ”klargörande”. Detta skulle kunna 

anses styrka bl.a. den svenska regeringens uppfattning i frågan om att direkt ersättning 

inte utesluter att ett kontrakt kan utgöra en tjänstekoncession.
192

 Frågan är dock om det 

med ”en” upphandlande myndighet åsyftas andra än den upphandlande myndigheten 

som tilldelat kontraktet i en viss situation. Detta kan jämföras med fallet Stadler där 

leverantören fick ersättning via ett socialförsäkringsorgan som hade ställning som 

upphandlande myndighet.
193

 Motiveringen till varför EU-domstolen ansåg att kontraktet 

det var fråga om i Stadler utgjorde en tjänstekoncession var att samtliga ersättningar till 

tjänsteleverantören härrörde från andra än den upphandlande myndigheten som hade 

tilldelat kontraktet.
194

 En upphandlande myndighet i betydelsen en annan upphandlande 

myndighet än den upphandlande myndigheten som tilldelat kontraktet skulle innebära 

att motiven inte ger uttryck för att ersättningen  i ett tjänstekoncessionskontrakt kan vara 

direkt. ”Klargörandet” i skälen skulle i så fall bestå i att ersättningen inte behöver vara 

indirekt i bemärkelsen att den måste komma i från just användarna. Indirekt ersättning 

skulle i stället innebära att ersättningen kan komma i från vem som helst annan än den 

upphandlande myndigheten som tilldelat kontraktet.  

Eftersom syftet med att överhuvudtaget reglera koncessioner är att förtydliga 

rättsläget och därigenom minska rättsosäkerheten kan man fråga sig om det verkligen 
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ska tolkas in allt för mycket i beaktandesats 18.
195

 Det mest naturliga och tydliga sättet 

att tolka ”klargörandet” i skälen enligt mig är att unionslagstiftaren avsett att fastslå att 

ersättningen i en koncession kan vara direkt.   

 

7.2.2 LOV 

Utgår man ifrån att direkt ersättning inte utesluter klassificering av ett kontrakt som 

tjänstekoncession blir en viktig följfråga för Sveriges del hur detta påverkar 

valfrihetssystemen enligt LOV. Hade regeringen rätt i fråga om att valfrihetssystemen 

faller in under definitionen av tjänstekoncessioner? Inledningsvis kan poängterats att en 

bokstavstolkning av artikel 5.1 inte i sig ger uttryck för att direkt ersättning kan 

innefattas av nyttjanderättsbegreppet. Denna uppfattning har endast stöd i  skälen 

(beaktandesats 18). Eftersom skälen inte är bindande är det direktivtexten som är 

styrande i fall skälen i motiven inte fullt ut återfinns i direktivets artiklar. Även om 

beaktandesats18 i och för sig kan anses ge uttryck för att direkt ersättning kan ingå i ett 

tjänstekoncessionskontrakt finns det andra skäl i motiven till koncessionsdirektivet som 

talar emot att valfirhetssystement täcks av begreppets definition. B.la. kan nämnas skäl 

13 som uppmärksammades av genomförandeutredningen i dess slutbetänkande.
196

  Av 

den framgår att: ”arrangemang där samtliga aktörer som uppfyller vissa villkor har rätt 

att utföra en bestämd uppgift utan selektivitet, exempelvis vid valfrihet för kunden […] 

inte anses utgöra koncessioner, även de som grundas på rättsliga överenskommelser 

mellan myndigheten och de ekonomiska aktörerna. Steinicke menar att beaktandesats 

13 tydligt  ger uttryck för att valfrihetssystem inte är att betrakta som koncessioner.
197

 

Genomförandeutredningen konstaterade kort att frågan huruvida valfrihetssystem faller 

in under definitionen av tjänstekoncession fortfarande inte kan besvarats (september 

2014). 

Valfrihetssystem för sociala tjänster intar en särskild ställning enligt 

koncessionsdirektivet. Av beaktandesats 54 följer att medlemsstaterna bör ha frihet att 

”organisera sociala tjänster på ett sätt som inte medför ingående av koncessioner […] 

förutsatt att sådana system tryggar tillräckligt offentliggörande och överensstämmer 
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med principerna om öppenhet och icke-diskriminering”. Sociala tjänster kan alltså stå 

utanför regleringen av koncessioner förutsatt att principerna om öppenhet och icke-

diskriminering har beaktats. Vad som krävs för att dessa förutsättningar ska vara 

uppfyllda avgörs ytterst av EU-domstolen. Det är dock inte alls otänkbart att kontrakt 

som ingås mellan en upphandlande myndighet och en leverantör inom ramen för ett 

valfrihetssystem uppfyller dessa förutsättningar. Sådana kontrakt skulle alltså inte 

utgöra koncessioner enligt det nya direktivet.
198

 Detta skulle betyda att 

valfrihetssystemet (vad gäller sociala tjänster) i och för sig uppfyller kraven för att 

utgöra en tjänstekoncession, men att det inte omfattas av koncessionsdirektivets 

tillämpningsområde. 

 

7.3 Införande av rättsmedel 

En av de största skillnaden med koncessionsdirektivet mot gällande rätt är att det 

medför att rättsmedelsdirektiven utvidgats till att även omfatta koncessioner.
199

 I 

direktivets beaktandesats 81 framgår att anledningen till att de nuvarande 

rättsmedelsdirektiven ska gälla också för koncessioner är bl.a. att säkerställa ett lämpligt 

rättsligt skydd för anbudssökande- och givare i ett koncessionstilldelningsförfarande. 

Bl.a. reglerna om avtalsspärr ska gälla även koncessioner. Detta innebär alltså att en 

upphandlande myndighet som fattat beslut om att tilldela en koncession är förhindrad 

att ingå det planerade kontraktet under en period på 10 dagar. Under avtalsspärren har 

potentiella leverantörer möjlighet att begära överprövning av tilldelningsbeslutet på 

samma sätt som vid övriga upphandlingar. Därmed finns en möjlighet till rättslig 

bedömning av bl.a. huruvida kriterier som tillämpats vid tilldelning av koncessioner är 

förenliga med de allmänna unionsrättsliga principerna. 

I de svenska förarbetena till lagen som ska genomföra koncessionsdirektivet 

framhålls att leverantörerna kan förväntas får ett ett ökat förtroende för 

koncessionsupphandling eftersom dessa tillförs samma regler för överprövning som 

tidigare gällt för annan upphandling. Detta anser jag bör ses i ljuset av den tillsägelse 
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Sverige fått ifrån kommissionen avseende tillgång till effektiva rättsmedel i fråga om 

koncessionsupphandling.
200

  

 

8 Avslutande diskussion 

Rättsläget avseende tjänstekoncessioner har en längre tid varit oklar. Rättsosäkerheten 

som detta fört med sig har inneburit svårigheter för samtliga parter som kommit i 

kontakt med tjänstekoncessioner. Oklarheterna hänför sig framförallt till definitionen av 

begreppet tjänstekonession, men även till vilka krav som primärrätten ställt på 

tilldelningsförfaranden avseende kontraktsformen samt till problem som rör 

överprövning och rättsmedel. 

Det problematiska med definitionen har framför allt att göra med att den kopplats till 

begreppet  tjänstekontrakt samt att det inte framgår av den att det finns ett krav på 

riskövergång. EU-domstolens ansatser att förtydliga vad som skiljer en 

tjänstekoncession ifrån ett tjänstekontrakt genom att ange kännetecken och kriterier för 

klassificeringen av tjänstekoncessioner har inte lett till någon nämnvärd klarhet. Praxis 

är som framgått både otydlig och inkonsekvent. Den har tolkats på en rad varierande 

sätt av nationella lagstiftare och domstolar, av upphandlande myndigheter samt i 

doktrin.  

Problemen med EU-domstolens praxis på området är dels att den varierar mycket 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, dels att tidig och sen praxis ibland 

skiljer sig åt.  Bl.a. är det oklart ifall ersättningen i en tjänstekoncession måste vara 

indirekt eller om ”rätten att utnyttja tjänsten” även kan innefatta direkt ersättning. I detta 

avseende är EU-domstolens praxis väldigt inkonsekvent. I några av domstolens tidigare 

avgöranden har enbart fästs vikt vid att leverantören getts en rätt att ta betalt av 

användarna när ett kontrakt bedömts utgöra en tjänstekoncession. I framförallt senare 

praxis har EU-domstolen angett att leverantören också måste ta över risken med de 

utförda tjänsterna. Huruvida innebörden av ”rätten att utnyttja tjänsten” faktisk ändrats 

eller om det endast är EU-domstolen som uttryckt sig på olika sätt är inte lätt att säga. 

Rättsosäkerheten kring tjänstekoncessioner har förstås påverkat de upphandlande 

myndigheter som önskar att använda sig av kontraktsformen i en upphandling. Det är 
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upp till den upphandlande myndigheten  att bedöma om ett tilltänkt kontrakt utgör en 

tjänstekoncession (som omfattas av de allmänna unionsrättsliga principerna) eller ett 

tjänstekontrakt (som omfattas av förfarandereglerna i upphandlingsdirektiven och 

LOU/LUF). Gör den upphandlande myndigheten fel i att klassificera ett kontrakt som 

en tjänstekoncession när det egentligen borde ha klassificerats som ett tjänstekontrakt 

riskerar myndigheten att tilldelningen bedöms utgöra en otillåten direktupphandling.  

Det är också den upphandlande myndigheten som ska ta ställning till huruvida 

tilldelningen av ett tilltänkt tjänstekoncessionskontrakt är förenligt med de 

grundläggande unionsrättsliga principerna. Iakttas inte pricniperna som följer av 

primärrätten i tillräcklig grad eller på ett felaktigt sätt kan det till och med bli fråga om 

ett fördragsbrott.  

Ett av de största problemen med bedömningen om ett kontrakt utgör en 

tjänstekoncession hänför sig till riskbedömningen. Både vad begreppet verksamhetsrisk 

betyder samt vad som krävs för att det ska anses ha skett en riskövergång har visat sig 

vara svårt att avgöra. Särskilt frågan om vad som ligger i begreppet ”betydande del” har 

varit problematiskt. EU-domstolen har ett flertal gånger upprepat att hela eller 

åtminstone en betydande del av risken med verksamheten måste övergå på leverantören, 

men den har inte specificerat vad detta egentligen innebär. 

Rättsosäkerheten och avsaknaden av reglering avseende tjänstekoncessioner påverkar 

även de ekonomiska aktörer som önskar delta i en tjänstekoncessionsupphandling. 

Problemen handlar främst om den osäkerhet som det för med sig att 

rättsmedelsdirektiven inte är tillämpliga på tjänstekoncessioner. Eftersom 

tjänstekoncessioner är undantagna förfarandedirektiven får förfördelade leverantörer 

ifråga om sådana kontrakt istället söka tillämpliga rättsmedel i EU:s allmänna 

bestämmelser om skydd för enskildas rättigheter. Detta har, som visats exempelvis i 

Sverige, inte fungerat tillfredsställande och har ansetts avskräcka potentiella 

anbudsgivare från att delta i upphandlinagar avseende tjänstekoncessioner. 

Att tjänstekoncessioner förknippats med problem och rättsosäkerhet på så många 

plan har förstås också påverkat den inre marknaden negativt i stort. Tjänstekoncessioner 

står för stora ekonomiska summor, men de anses inte ha kunnat utnyttjas i så stor grad 

som det skulle finnas potential för. Detta har inte gått unionslagstiftaren förbi och därför 

har man efter en längre tid nu lyckats anta ett direktiv som reglerar koncessioner. 

Tanken med direktivet är att minska den rättsosäkerhet som finns på området genom att 

kodifiera praxis och tydliggöra definitionen. Till vissa delar tycks detta ha lyckats. Bl.a. 
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får det nu anses vara helt klart att riskövergång är ett nödvändigt krav i och med att det 

explicit nämns i definitionen. Huruvida indirekt ersättning är ett nödvändigt krav är 

dock som visats inte lika klart. Vissa skäl i motiven talar för att ersättningen i en 

tjänstekoncession inte behöver vara indriekt utan att även direkta ersättningsformer 

skulle kunna ingå i ”rätten att utnyttja tjänsten”. Det återstår att se om detta blir 

tydligare när  EU-domstolen får tillfälle att ta ställning till frågan när det nya direktivet 

trätt i kraft.  

Frågorna om valfrihetssystem utgör tjänstekonessioner hänger ihop med frågorna om 

ersättningen och får därmed också förbli obesvarade tills vidare. Vad som är helt klart 

med den nya direktivet är att tjänstekoncessioner i framtiden kommer att kunna bli 

föremål för överprövning.  
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