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Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig 

upphandling (direkttilldelning). 

 

En kommun har, utan föregående konkurrensutsättning, beslutat att köpa tillgång till ett eget 

outsourcat nät för datakommunikation direkt från ett privat företag för c:a 7 miljoner kronor. 
 

Söderköpings kommun (nedan Kommunen) har den 10 maj 2016 slutit avtal, nedan angivet som 

Outsourcingavtalet,1 med IP-Only Networks AB (nedan IP-Only). Avtalet innebär att Kommunen 

för en period av 20 år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning (20+5),2 överför ansvaret 

för driften – inklusive anställd personal, intäkter och kostnader – av sitt befintliga nät för data-

kommunikation (huvudsakligen inom Söderköpings tätort) till IP-Only. Bolaget ges samtidigt rätt 

att utnyttja tillgänglig överkapacitet i Kommunens nät samt rätt till intäkter av den framtida driften. 

På motsvarande sätt åtar sig bolaget att svara för uppkommande kostnader för driften av nätet. 

Enligt avtalet köper Kommunen sedan tillbaka sådan tillgång till infrastruktur som behövs för de 

kommunala förvaltningarna.3 För detta ska Kommunen erlägga avgift till IP-Only,4 som har förkla-

rats hemlig. Såsom närmare redovisas nedan kan avgiften dock uppskattas till minst c:a 24.400 

kronor per månad i rörlig kostnad. 

 Samma dag som Outsourcingavtalet, den 10 maj 2016, slöt Kommunen även ett annat avtal, nedan 

Samverkansavtalet,5 enligt vilket IP-Only åtar sig att bygga ut infrastrukturen för datakom-

munikation m.m. huvudsakligen på landsbygden inom kommunen. Enligt vad parterna angivit utgör 

Outsourcingavtalet en förutsättning för Samverkansavtalet.6 

 Inget av de ovan beskrivna avtalen mellan Kommunen och IP-Only har föregåtts av någon kon-

kurrensutsättning genom annonserad infordran av anbud på den allmänna marknaden. 

 IP-Only7 är ett privat IT-bolag som bygger och driver fibernät för anslutning av hushåll och före-

tag i Sverige. Andra operatörer hyr accesser i IP-Onlys nät för att leverera tjänster till slutkunder. 

IP-Only erbjuder ett öppet nät med lika villkor för alla tjänste- och innehållsleverantörer för att 

konsumenterna ska kunna välja mellan konkurrerande erbjudanden. Kommunen har inget ägande i 

IP-Only och utövar inte på annat sätt något inflytande över bolaget eller bolagskoncernen.  

 Det s.k. kontraktsvärdet av Outsourcingavtalet kan med ledning av löpande fakturering uppskattas 

till minst 24.400 kronor per månad eller 292.800 kronor per år. Till detta tillkommer en ospecifi-

cerad, förmodad engångsavgift på 327.907 kronor. Det samlade kontraktsvärdet av avtalet kan där-

med uppskattas till 7.647.907 kronor under 25 år.8 Därtill kommer det betydligt högre värdet av 

intäkter från andra kunder än Kommunen som IP-Only kommer att kunna tillgodogöra sig. 

                                                 
1 Se Kontrakt, rubricerat ”Outsourcingavtal avseende Drift av Fibernät”, tecknat mellan Kommunen och IP-Only den 10 maj 2017. 
2 Outsourcingavtalet avser en initial period av 20 år räknat från den 10 maj 2016. Har avtalet inte sagts upp 18 månader före den initiala periodens 

slut förlängs avtalet att gälla i ytterligare fem år. 
3 Infrastrukturen som omfattas av Outsourcingavtalet innefattar kanalisation, fiberledningar och tillbehör, samt kartmaterial och andra tillgångar 

som nyttjanderättigheter från markägare m.m. – se Bilaga 1, rubricerad Infrastrukturen, till avtalet. 
4 Se punkten 2 i Outsourcingavtalet, särskilt punkten 2.2. som av Kommunen belagts med sekretess såsom affärshemlighet. 
5 Se Kontrakt, rubricerat ”KONCESSIONS OCH SAMVERKANSAVTAL mellan Söderköpings kommun och IP-Only Networks AB avseende 

Utbyggnad och Drift av öppet fibernät i Söderköpings kommun”, tecknat mellan parterna den 10 maj 2017. 
6 Se punkten (D) i Outsourcingavtalet. 
7 IP-Only Networks AB (IP-Only), är ett privat aktiebolag med organisationsnummer 556597-6122: Bolaget bildades den 23 augusti 2000 och 

registrerades av Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 18 september samma år; nuvarande firma registrerades den 
4 december 2007. Tidigare firma har varit Startskottet U 1160 AB. Bolaget verkar även under bifirma Svenska Fibernät samt under ett antal 
lokala bifirmor. Nu gällande bolagsordning antogs den 25 oktober 2013. Bolaget har enligt gällande bolagsordning till föremål för sin 
verksamhet att ”tillhandahålla transmissionstjänster inom data- och telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet”. 
Balansomslutningen uppgick 2016 till c:a 381 miljoner kronor. IP-Only ägs av IP-Only Holding AB (556930-5245) som i sin tur ägs av Ylnopi 
Holding AB (556932-8056) och ingår i bolagskoncern med Eqt Mid Market som koncernmoderbolag.  

8 Beräkningen har utförts enligt följande (292.800 x 25 + 327.907=) 7.647.907 kronor. 

https://www.allabolag.se/5569305245/ip-only-holding-ab
https://www.allabolag.se/5569328056/ylnopi-holding-ab
https://www.allabolag.se/5569328056/ylnopi-holding-ab
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Gällande rätt 

Med offentlig upphandling avses förfarandet fram till och med tilldelningen av bland annat ett 

offentligt kontrakt med ekonomiska villkor som har slutits mellan en eller flera ekonomiska aktörer 

och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser tillhandahållande av bl.a. tjänster. 

Karakteristiskt för ett offentligt tjänste- eller varukontrakt är att en leverantör mot ersättning åtar sig 

att utföra tjänster eller tillhandahålla varor för den upphandlande myndighetens räkning. 

 Upphandling av offentliga kontrakt som har påbörjats före den 1 januari 2017 regleras genom 

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.9 Lagen har kommit till som en följd av bl.a. 

kraven på etableringsfrihet och fri rörlighet av varor och tjänster enligt (numera) artiklarna 18, 49 

och 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt det s.k. klassiska 

upphandlingsdirektivet (2004/18/EG).10 

 Kommunala myndigheter och beslutande församlingar är enligt 2 kap. 19 § LOU sådana s.k. upp-

handlande myndigheter som obligatoriskt ska följa lagens bestämmelser. Företag som på mark-

naden tillhandahåller aktuella tjänster utgör leverantörer som ska lämnas möjlighet att delta med 

anbud eller intresseanmälan att lämna anbud. 

 Vilka bestämmelser som ska tillämpas beror ytterst på förutsättningarna för det kontrakt som ska 

upphandlas. Dock ska som huvudregel alltid EU-fördragens11 grundläggande bestämmelser om 

etableringsfrihet och fri rörlighet av varor och tjänster liksom unionsrättens principer om bland 

annat likabehandling och icke-diskriminering samt öppenhet (transparens) tillämpas på kon-

traktstilldelningen. 

 Av kravet på likabehandling och icke-diskriminering följer att alla leverantörer ska ges så lika 

förutsättningar som möjligt. Alla måste exempelvis få del av relevant information vid samma 

tillfälle och på lika villkor. Vissa leverantörer får inte gynnas framför andra. Diskriminerande sär-

behandling får vidare inte komma ifråga, och då särskilt inte gynnande eller missgynnanden på 

grund av nationalitet. 
 Med kravet på öppenhet (transparens) avses främst myndigheternas skyldighet att lämna infor-

mation om sina upphandlingar och det praktiska tillvägagångssättet vid dessa samt rätten för 

leverantörer att på lika villkor kunna få tillgång till sådan information, så att de i förväg kan sätta 

sig in i vad som gäller för upphandlingen. Myndigheterna är exempelvis skyldiga att tillkännage 

sina anskaffningar på ett sätt som, med hänsyn till anskaffningens omfattning och art, lämnar 

möjlighet till konkurrens och inte hindrar handeln mellan medlemsstaterna (samhandelsrekvi-

sitet).12 Det måste vidare framgå öppet vilka krav och kriterier som ska tillmätas betydelse vid 

anbudsprövning och tilldelningsvärdering samt på vilket sätt denna ska gå till. Egna ”marknads-

undersökningar” eller motsvarande icke formaliserade underhandskontakter mellan upphandlande 

myndighet och vissa utvalda leverantörer tillåts inte ersätta ett sådant formaliserat upphandlings-

förfarande som följer av lagen och det bakomliggande direktivet. 

                                                 
9 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU – reglerar upphandlingar som har påbörjats under perioden den 1 januari 2008 till och med 

den 31 december 2016. Bestämmelserna har numera ersatts genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – NLOU – som trädde ikraft den 

1 januari 2017. 
10 Europeiska rådets och parlamentets direktiv (2004/18/EG) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster. Direktivet har numera ersatts av det s.k. LOU-direktivet (2014/24/EU), som trädde ikraft den 18 april 
2016 med för medlemsstaterna s.k. direkt effekt. Under den därigenom uppkommande mellanperioden mellan direktivets och den nya lagens 
(NLOU) ikraftträdande ska bestämmelserna i den äldre LOU tillämpas direktivkonformt. 

11 EU fördragen består sedan den 1 december 2009 av Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
[FEUF) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). De grundläggande principer som här avses följer av 
avdelningarna II och IV FEU om fri rörlighet av varor och tjänster.  

12 Det s.k. samhandelsrekvisitet har i EU-domstolens fasta praxis givits en tämligen vidsträckt tolkning. Rekvisitet ska anses uppfyllt om det ”med 
tillräcklig grad av sannolikhet, på grundval av rättsliga eller faktiska omständigheter, kan förutses att avtalet i fråga direkt eller indirekt, 
faktiskt eller potentiellt kan inverka på handelsflödet mellan medlemsstater, på ett sådant sätt att det kan komma att hindra  förverkligandet av 
en gemensam marknad mellan medlemsstaterna”, se EU-domstolens dom i, Remia m.fl. mot kommissionen (42/84) EU:C:1985:327, p. 22. För 
liknande bedömning, se Vereeniging van Cementhandelaren mot kommissionen (8/72) C:1972:84, p. 29 samt kommissionen mot Italien (C-
35/96) EU:C:1998:303, p. 48. Se även prop. 2003/04:80, s. 44 
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 Med tjänstekontrakt avses enligt LOU13 ett kontrakt som gäller utförande av A- eller B-tjänster14 

under förutsättning att kontraktet inte ska anses utgöra ett byggentreprenadkontrakt15 eller ett 

varukontrakt. På motsvarande sätt utgör ett varukontrakt16ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra 

eller hyrköp av varor, såtillvida kontraktet inte istället ska anses utgöra ett byggentreprenad- eller 

tjänstekontrakt. Vid blandade kontrakt av varor och tjänster eller byggentreprenader ska en 

bedömning göras utifrån vilken del som framstår som det huvudsakliga kontraktsföremålet.17 

 Härutöver kan ett kontrakt innefatta en s.k. tjänstekoncession, varmed avses ”ett kontrakt av sam-

ma slag som ett tjänstekontrakt, men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis 

utgörs av rätt att utnyttja tjänsten”.18 Tjänstekoncessioner har tidigare undantagits från det upp-

handlingsrättsliga regelverket i LOU, men omfattas samtidigt av en unionsrättslig upphandlings-

skyldighet enligt de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering och 

öppenhet (insyn).19 Tjänstekoncessioner har i Sverige inte gått att överpröva rättsligt. Till följd av 

det nya s.k. koncessionsdirektivet20 som trädde ikraft den 18 april 2016 med bindande s.k. direkt 

effekt ska en sådan prövning dock kunna göras avseende koncessioner som har påbörjats efter detta 

datum.21 Koncessionsdirektivets bestämmelser har sedan den 1 januari 2017 genomförts genom 

lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner - LUK.22 
 

Den närmare bestämningen av ett upphandlingsavtal utgår från EU:s klassifikationssystem för 

varor, tjänster och byggentreprenader som heter Common Procurement Vocabulary eller CPV.
23 Ett 

avtal som avser drift, kombinerat med upplåtelse, av ett fibernät för datakommunikation m.m. kan 

vid tillämpningen av detta system hänföras till tjänster: telekommunikationstjänster för telefon- och 

dataöverföring (CPV 642100001) som i så fall utgör A-tjänster, kategori 5, enligt bilaga 2 till LOU. 

Om avtalet istället innefattar enbart hyra av datafibernätet avser detta varor: fiberoptiska kablar för 

dataöverföring (CPV 32562300) eller telekommunikationskablar (CPV 32521000). 

 I fråga om blandande kontrakt som består av en tjänstekoncession tillsammans med tjänster 

och/eller varor ska en bedömning först göras om kontraktet objektivt går att dela upp eller inte. En-

bart om det inte går att särskilja de i kontraktet ingående delarna, utan detta måste tilldelas som en 

odelbar enhet, får upphandlingen genomföras på grundval av vad som utgör kontraktets huvud-

föremål.  

                                                 
13 Se 2 kap. 18 § LOU. 
14 Vad som utgör A- respektive B-tjänster framgår av bilagorna 2 och 3 till LOU, samt av den s.k. CPV-förordningen (se fotnot nedan). 
15 Med byggentreprenadkontrakt avses enligt 2 kap. 3 § LOU ett kontrakt som avser utförande eller både projektering och utförande av 

byggentreprenadarbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1 till lagen eller  som medför att ett byggnadsverk realiseras, 
oavsett hur kontraktet utformas, enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten. Ett blandat kontrakt som avser 
byggentreprenadarbete och tjänster ska enligt 2 kap. 18 § tredje stycket LOU om den verksamhet som hänförs till byggentreprenader är 
underordnad kontraktets ändamål i övrigt, behandlas som ett tjänstekontrakt. 

16 Se 2 kap. 21 § LOU. 
17 Ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska enligt 2 kap. 18 § andra stycket LOU behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av 

tjänsterna är högre än värdet av varorna. På motsvarande sätt ska enligt 2 kap. 21 § LOU ett kontrakt behandlas som ett varukontrakt även om 
det omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna. 

18 Se 2 kap. 17 § LOU. 
19 Exempelvis EU-domstolens dom i Parking Brixen (C-458/03) EU:C:2005:605, där domstolen i punkten 50 uttalar bland annat följande. ”Att inte 

alls infordra anbud vid tilldelningen av en sådan koncession avseende allmännyttiga tjänster  […] är emellertid varken förenligt med kraven i 
artiklarna 43 EG och 49 EG [numera artiklarna 49 och 56 FEUF] eller principerna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn”. 

20 Se Europaparlamentets och Rådets direktiv (2014/23/EU) av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner vilket genom en hänvisning i 
artikel 46 till de s.k. rättsmedelsdirektiven (89/665/EEG) och (92/13/EEG) föreskriver ett för medlemsstaterna obligatoriskt förfarande för rättslig 
prövning av bland annat koncessioner.  

21 Koncessionsdirektivet (2014/23/EU) är tydligt kopplat till rättsmedelsdirektivens bestämmelser. Av artikel 1.1 i rättsmedelsdirektivet 
(89/665/EEG), i dess konsoliderade lydelse efter ändringar genom artikel 46, koncessionsdirektivet, framgår att medlemsstaten – och i 
förlängningen även dess domstolar – är skyldiga att tillhandahålla rättslig prövning av upphandlingar som faller under koncessionsdirektivets 
tillämpningsområde. Detta medför att från och med 18 april 2016 ska tjänstekoncessioner kunna prövas genom samma rättsmedel som annars 
gäller för upphandling av sedvanliga kontrakt, se Kammarrätten i Jönköpings dom av den 26 augusti 2016 i mål nr 1245-16, se även 
Förvaltningsrätten i Stockholms dom av den 22 juni 2017 i mål nr. 6744-17. 

22 Lagen trädde ikraft den 1 januari 2017. För upphandlingar som påbörjats tidigare, men efter koncessionsdirektivets ikraftträdande den 18 april 
2016, ska emellertid LOU tillämpas direktivkonformt. 

23 Se Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upp-
handling (CPV), vilken trädde i kraft den 12 december 2003 - numera ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG 
respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV, vilken trädde i kraft den 13 september 2008. 
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Om kontraktet däremot kan särskiljas i sina olika delar ska varje del upphandlas var för sig, med 

tillämpning av de bestämmelser som gäller för sådana upphandlingar.24 Vid denna bedömning ska 

inte tillmätas någon betydelse till den upphandlande myndighetens eventuellt uttryckliga eller 

underförstådda avsikt att avtalet ska utgöra en odelbar enhet. Bedömningen bör i stället grunda sig 

på sakliga, exempelvis tekniska eller ekonomiska, skäl som innebär att det är motiverat och nöd-

vändigt att tilldela ett enda kontrakt.25 Det är vidare den upphandlande myndigheten som har bevis-

bördan att visa att förutsättningarna för odelbart kontrakt faktiskt är uppfyllda.26 

 Det är som regel således inte möjligt att tillämpa bestämmelserna om koncessioner på delbara 

blandade kontrakt som huvudsakligen består av tjänstekoncessioner som även innefattar tjänste-

kontrakt, utan varje del ska i dessa fall upphandlas var för sig. Om det däremot är fråga om odelbara 

kontrakt får dessa upphandlas med ledning av bestämmelserna för koncessioner. Skulle det huvud-

sakliga ändamålet med kontraktet vidare utgöras av en icke upphandlingspliktig del talar praxis för 

att kontraktet i sin helhet är undantaget från upphandlingsskyldighet.27 
 

Om det samlade s.k. kontraktsvärdet av upphandlade A-tjänster- och/eller varor överstiger tröskel-

värdet 1.910.323 kronor28 ska förfarandet handläggas i enlighet med de på EU-direktiv grundade 

bestämmelserna i 1 -14 kap. LOU. Värdet ska, oavsett om det är fråga om tjänster eller varor, upp-

skattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Vid denna beräkning ska förekom-

mande options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Sådana premier och 

ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala ska även räknas in i värdet.29 
 

LOU är generellt tillämplig på alla åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ramavtal avseende bland annat A-tjänster.30 Enligt det s.k. in-house-undan-

taget i 2 kap. 10 a § LOU får dock under vissa förutsättningar en upphandlande myndighet sluta 

avtal direkt, och utan iakttagande av lagens förfarandebestämmelser, med en fristående juridisk 

person som myndigheten själv kontrollerar som ägare eller delägare.31 

 Enligt 1 kap. 7 § LOU behöver förfarandebestämmelserna heller inte tillämpas vid upphandling av 

tjänster från en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författning har 

ensamrätt (s.k. rättsligt monopol) på att utföra tjänsten. Den omständigheten att en upphandlande 

myndighet tror sig veta att enbart en viss leverantör rent faktiskt kan komma ifråga för leverans av 

aktuella tjänster (s.k. faktisk ensamsituation) medför dock inte undantag från huvudregeln att en 

annonserad upphandling ändå ska genomföras.32 

 Genom det s.k. teleundantaget i 1 kap. 4 § LOU följer ett ytterligare undantag i fråga om bland 

annat datakommunikations- och teletjänster, enligt vilket LOU inte gäller för kontrakt som huvud-

sakligen syftar till att ge den upphandlande myndigheten möjlighet att tillhandahålla eller driva 

publika nät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster för exempelvis datakommunikation.  

                                                 
24 Se EU-domstolens dom i Mehiläinen (C-215/09), EU:C:2010:807, jfr. 2 kap. 3 § NLOU. 
25 Se EU-domstolens ovan angivna dom i Mehiläinen (C-215/09), punkten 39 samt prop. 2015/16:195, s. 947 f. 
26 Se prop. 2015/16:195, s. 952. 
27 Se EU-domstolens domar i Gestión Hotelera (C-331/92) EU:C:1994:155 och i Club Hotel Loutraki (C-145/08 och C-149/08) EU:C:2010:247, 

jfr. prop. 2015/16:195, s. 952. 
28 Tröskelvärdet för kommunal upphandling av tjänster inom den s.k. klassiska sektorn uppgår sedan den 1 januari 2016 till 1.910.323 kronor – se 

regeringens tillkännagivanden (2017:223) samt (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. Motsvarande tröskelvärde vid 
upphandling av koncessioner uppgår enligt samma reglering till 47.758.068 kronor. I detta belopp ska räknas in hela den aktuella omsättningen 
av kontraktet, även sådana betalningar som kommer från tredje man – se 5 kap. lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

29 Se 3 kap. 3 § LOU. 
30 Se 1 kap. 2 § jämförd med 2 kap. 13 § LOU. 
31 Se 2 kap. 10 a § LOU. Möjlighet till sådant undantag föreligger dock enbart om följande två förutsättningar samtidigt är uppfyllda, nämligen (1) 

att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning, och  (2) att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

32 Se EU-domstolens dom av den 10 april 2003 i de förenade målen Bockhorn Braunschweig (C‑ 20/01 och C‑ 28/01) EU:C:2003:220 och i det 

efterföljande målet kommissionen mot Tyskland (C‑ 503/04) EU:C:2007:432. 
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Undantaget gäller dock enbart sådan verksamhet som den upphandlande myndigheten driver för att 

tillhandahålla allmänheten. Om myndigheten exempelvis hyr nätkapacitet för sitt egna interna 

behov av datakommunikation kan det inte anses vara fråga om tillhandahållande eller drift av ett 

publikt nät i den mening som avses i 1 kap. 4 § LOU. Det saknar härvid betydelse om det aktuella 

nätet är sammankopplat med eller i övrigt utgör en del av ett publikt nät.33 
 

I rättspraxis har blandade kontrakt, där upphandlande myndigheter har slutit avtal om att privata 

leverantör ska etablera och bygga ut ett lokalt nät för datakommunikation m.m. (huvudsakligen 

utanför tätorterna) mot att myndigheten ska överlåta eller upplåta sina egna nät samt täcka sitt 

framtida behov av egen nätkapacitet genom köp direkt från leverantören, prövats i bland annat 

följande två kammarrättsavgöranden.  
 

Kammarrätten i Sundsvall34 har prövat ett förfarande där en kommun överlåtit sitt egna nät för datakommunikation till 
en privat leverantör för en (1) krona, för att i ett ”Hyresavtal” sedan köpa tillbaka tillgång till nätkapacitet för internt 
behov inom kommunens förvaltningar. Samtidigt åtog sig leverantören att i ett ”Samarbetsavtal” bygga ut 
infrastrukturen för datakommunikation m.m. inom kommunens område. Kammarrätten fann inledningsvis att 
teleundantaget inte var tillämpligt på förfarandet. Detta grundat på att Hyresavtalet enbart syftar till att tillgodose 
kommunens interna behov av datakommunikation i sina olika förvaltningar. Vidare bedömdes det inte vara fråga om 
något odelbart kontrakt, eftersom det inte framkommit att Hyresavtalet varit nödvändigt för att uppnå Samarbets-
avtalet syfte. Vid denna bedömning saknade det enligt rätten betydelse huruvida Samarbetsavtalet var en tjänste-
koncession. Målet återförvisades därför till förvaltningsrätten som sedan förordnade om ogiltighet av Hyresavtalet, i 

vilket kommunen köpte tillgång till nätkapacitet för eget behov.35 
 

Kammarrätten i Göteborg36 har prövat ett motsvarande förfarande där en kommun  samverkansavtal med 
en bredbandsleverantör om utbyggnad av ett öppet stadsnät för bredband och samtidigt slutit avtal om upplåtelse av 
kommunal mark för ledningsändamål samt, för en mindre köpeskilling, överlåtit sitt befintliga nät med telekanalisation 
och samtliga därtill hänförliga tillgångar till bredbandsleverantören. Samtidigt slöts ett anslutningsavtal enligt vilket 
kommunen förband sig att ansluta vissa bestämda kommunala verksamheter till det avtalade stadsnätet. Kammarrätten 
fann vid sin bedömning att de olika avtalen hade en sådan inbördes relation att de bör betraktas som en odelbar enhet. 
Kammarrätten fann vidare att det s.k. teleundantaget inte kunde göras tillämpligt, eftersom kommunen inte 
tillhandahåller eller avser att tillhandahålla telenät i den mening som avses för att undantaget ska kunna göras 
gällande. Utifrån att utbyggnaden av det publika telenätet får anses utgöra kontraktets huvudsakliga föremål, fann 
däremot Kammarrätten att avtalet utgör en tjänstekoncession, under förutsättning att hela eller betydande delar av 
verksamhetsrisken överförs till bredbandsleverantören. Det kan noteras att parterna i målet, såsom ostridigt, utgick 
från att samverkansavtalet utgör en tjänstekoncession. Denna fråga har därför inte varit föremål för någon särskild 
rättslig prövning i målet. 
 

Även Kammarrätten i Jönköping37 har prövat ett förfarande där en kommun slutit avtal med en privat leverantör om 
köp av tillgång till nätkapacitet för internt behov inom sina förvaltningar samtidigt som leverantören åtog sig att 
etablera ett nät för datakommunikation m.m. inom kommunens område. Rätten fann inledningsvis att det inte visats 
vara fråga om något odelbart kontrakt, eftersom det inte varit nödvändigt att en och samma avtalspartner fullgör båda 
delarna av kontraktet. Den del som avsåg kommunens anskaffning för eget behov kunde separeras från avtalet och 
upphandlas enligt LOU. Rätten ansåg vidare att det inte var fråga om någon tjänstekoncession, då kommunen inte 
presenterat vilken tjänst som leverantören genom avtalet har rätt att nyttja eller att den förevarande kommersiella 
risken kunde förknippas med den del av avtalet som avsåg kommunens anskaffning. Kammarrätten fann slutligen att 
teleundantaget inte var tillämpligt, eftersom anskaffningen av nätkapacitet för kommunenens egna behov hänförde sig 
till annan verksamhet än att tillhandahålla allmänheten fasta nät för teletjänster. Domstolen förordnade därför om 

ogiltighet av den del av avtalet där kommunen köpte tillgång till nätkapacitet för eget behov.38 
 

                                                 
33 Se Konkurrensverkets yttrande av den 12 juni 2014 till Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr. 425-14 – dnr. 348/2014 – särskilt p. 20. 
34 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 10 juni 2015 i mål nr. 2902-14. 
35 Se Förvaltningsrätten i Härnösands dom av den 27 november 2015 i mål nr. 1842-15. 
36 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 24 februari 2015 i mål nr. 3684-14. 
37 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 10 juni 2015 i mål nr. 2902-14. 
38 Se Förvaltningsrätten i Härnösands dom av den 27 november 2015 i mål nr. 1842-15. 
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Om förutsättningarna för undantag från LOU inte är uppfyllda ska upphandling genomföras enligt 

lagens huvudbestämmelser. I sådant fall ska den upphandlande myndigheten genomföra ett för 

samtliga leverantörer likvärdigt förfarande med iakttagande av de grundläggande principerna i 

1 kap. 9 § LOU.39 

 Vid upphandling av A-tjänster och varor över tröskelvärdet föreligger det som regel en obligato-

risk skyldighet för upphandlande myndigheter att upprätta skriftliga förfrågningsunderlag samt att 

offentliggöra sina upphandlingar genom annons i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och 

i databasen TED.40  

 Om kontraktsvärdet understiger tröskelvärdet räcker det med att annonsering sker i en allmänt 

tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som möjliggör en effektiv konkurrens.41 

Undantag från denna skyldighet föreligger dock vid följande förutsättningar.42 
 

- det som ska upphandlas avser ett lågt värde, som för närvarande uppgår till maximalt 534.890 kronor 
(motsvarande 28 procent av gällande tröskelvärde) eller om det föreligger synnerliga skäl, 

- det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte 
kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller 
förhandlat förfarande med föregående annonsering, 

- det har vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud,  
- upphandlingen gäller vissa nödvändiga och brådskande kompletterande tjänster, eller 
- upphandlingen gäller nya tjänster som består enbart av en upprepning av tjänster som tidigare varit föremål för 

öppen eller selektiv upphandling från samma leverantör och värdet av det nya kontraktet ingått i 
tröskelvärdesberäkningen av värdet av det ursprungliga projektet, eller  

- det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl kan levereras av endast en viss leverantör.  
 

Undantagen för synnerliga skäl och synnerlig brådska avser extraordinära situationer. För att dessa 

överhuvudtaget ska kunna komma ifråga måste det framstå som absolut nödvändigt att tilldela kon-

traktet. Enligt praxis krävs att det rör sig om en unik situation43 eller ett brådskande behov av stor 

samhällsekonomisk betydelse eller av viktig medicinsk art.44 Det ska även framstå som uppenbart 

att kontraktet omedelbart måste komma till stånd för att det inte annars ska uppstå mycket allvarliga 

konsekvenser för människors hälsa.45 Omständigheter som kan rättfärdiga synnerlig brådska måste 

vidare bero på yttre förhållanden, dvs. saker som ligger utanför det område som den upphandlande 

myndigheten har kunnat förutse eller påverka. Egenförvållad brådska hos den upphandlande myn-

digheten som kan ha uppkommit till följd av exempelvis bristande planering grundar inte möjlighet 

till undantag, utan i kravet på oförutsebarhet ligger att förhållandena närmast ska ha karaktären av 

force majeure.46 Tidsnöden måste även vara sådan att det inte har varit objektivt möjligt att hålla 

tidsfristen vid annonserat förfarande. 

 Vidare ska enligt den s.k. försiktighetsprincipen i EU-domstolens fasta praxis möjligheten till un-

dantag från de regler som avser att säkerställa effektiviteten av de rättigheter som inom området för 

offentlig upphandling ges enligt unionsrätten tolkas restriktivt. Det ankommer också på den som 

åberopar ett undantag att bevisa att de särskilda omständigheter som motiverar detta faktiskt 

föreligger.47 

                                                 
39 Se 1 kap. 9 § LOU. 
40 Databasen Tenders Electronic Daily (TED) är Europeiska kommissionens elektroniska plattform för annonsering av offentlig upphandling. 

41 Se 7 kap. 1 § eller 15 kap. 4 § LOU. 
42 Se 4 kap. 5 § och 7-8 §§ LOU samt, i fråga om upphandling under tröskelvärdet, 15 kap. 3 § andra stycket samma lag. 
43 I lagförarbetena anges även att möjlighet till extra förmånliga köp på auktion samt särskilt personrelaterade behov av hälso- och sjukvårdstjänster 

kan anses medföra synnerliga skäl – se prop. 2001/02:142, s. 99 samt prop. 2006/07:128, s. 429; jfr. även Konkurrensverkets beslut av den 26 
maj 2010 i ärende nr. 430/2009. 

44 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 28 oktober 2011 i mål nr 7469--7472-11. 
45 I rättspraxis har exempelvis uteblivna livsmedelsleveranser till skolor, förskolor och servicehus ansetts vara av brådskade natur - se Kammar-

rätten i Göteborgs dom av den 29 februari 2012 i mål nr. 1446--1452-12. I lagförarbetena anges även att möjlighet till extra förmånliga köp på 
auktion samt särskilt personrelaterade behov av hälso- och sjukvårdstjänster kan anses medföra synnerliga skäl – se prop. 2001/02:142, s. 99 
samt prop. 2006/07:128, s. 429; jfr. även Konkurrensverkets beslut av den 26 maj 2010 i ärende nr. 430/2009.  

46 Se bl.a. Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 augusti 2015 i mål 3209-14. 
47 Se bl.a. EU-domstolens dom i kommissionen mot Italien (C‑ 157/06) EU:C:2008:530, p. 23 jämte där noterad praxis. 
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 Om en upphandlande myndighet har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller mot 

någon annan bestämmelse i LOU kan en konkurrerande leverantör ansöka hos allmän förvaltnings-

domstol om att upphandlingen ska rättas eller att den ska göras om;48 alternativt att avtal som slutits 

i strid mot lagens krav på annonsering ska förklaras ogiltigt.49 I det senare fallet kan även 

Konkurrensverket begära att den upphandlande myndigheten ska betala en särskild upphand-

lingsskadeavgift på högst 10 miljoner kronor.50 En ansökan om ogiltighet av avtal ska dock vara 

ingiven inom sex månader från att avtalet slöts.51 Om ingen sådan ansökan gjorts har Konkurrens-

verket upp till ett år på sig, räknat från avtalstidpunkten, att väcka talan om upphandlingsska-

deavgift. 
 

Yttrande 

Kommunen har i ett yttrande över en promemoria med preliminär bedömning som upprättats i 

ärendet sammanfattningsvis angivit följande.52 Samverkansavtalet samt Outsourcingavtalet som 

ingicks mellan Kommunen och IP-Only den 10 maj 2016 utgör en odelbar enhet och är en tjänste-

koncession. Ett liknade fall till de avtal som parterna ingått har tidigare prövats av Kammarrätten i 

Göteborg som i mål nr. 3684-14 slog fast att det var fråga om en tjänstekoncession. 

 Enligt tidigare bestämmelser var tjänstekoncessioner undantagna från vanliga LOU-bestämmelser. 

Kommunens koncessionsprocess påbörjades 2015 och uppgörelsen med IP-Only var i allt väsentligt 

klar före den 18 april 2016. Avtalen har således ingåtts i enlighet med gällande bestämmelser. 
 

Slutlig bedömning 

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där 

offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att blanda samman 

myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. 

 Kommunen är som upphandlande myndighet skyldig att följa vid varje tidpunkt gällande bestäm-

melser om upphandling. Av utredningen framgår att Kommunen har slutit Outsourcingavtalet direkt 

med IP-Only, för att bolaget under en period av upp till 25 år ska tillgodose kommunens interna 

behov av nätkapacitet för sina förvaltningar. Samtidigt har parterna slutit ett annat avtal, 

Samverkansavtalet, enligt vilket IP-Only ska bygga infrastruktur för datakommunikation m.m. på 

landsbygden inom kommunen. 

 Eftersom kontrakten har gjorts sammanbundna med varandra genom korsvis hänvisningar måste 

det fastställas om det går att särskilja dessa båda avtal eller om de utgör en odelbar enhet.  

 Det finns ingen uppenbar koppling som gör att Outsourcingavtalet, enligt vilket Kommunen ska 

köpa nätkapacitet för eget behov, ska anses omedelbart förbundet med Samarbetsavtalet om att IP-

Only även ska bygga infrastruktur som bolaget ska tillhandahålla enskilda brukare i kommunen. 

Det framstår sålunda inte som nödvändigt att samma leverantör fullgör båda avtalen. Den omstän-

digheten att detta möjligen skulle kunna ha varit parternas uttryckliga eller underförstådda avsikt 

saknar härvid rättslig betydelse. På liknande sätt som när en motsvarande avtalskonstruktion 

bedömdes av Kammarrätten i Jönköping, vars domkrets även omfattar Söderköping, kan sålunda 

konstateras att de båda avtalen inte bör betraktas som en odelbar enhet. Kommunens upphandlings-

skyldighet avseende Outsourcingavtalet ska därför bedömas oberoende av Samarbetsavtalet. 

 Det s.k. teleundantaget kan inte göras tillämpligt eftersom avtalen inte syftar till att Kommunen 

ska kunna tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjäns-

ter. Det som IP-Only ska tillhandahålla enligt avtalen hänför sig vidare inte till några tjänster utan 

innefattar huvudsakligen upplåtelse av ett passivt fibernät för bredbandskommunikation, vilket 

närmast ska betraktas som en vara.  

                                                 
48  Se 16 kap. 4-6 § LOU. 
49 Rätten får emellertid, enligt 16 kap. 14 § LOU, besluta att avtalet trots allt får bestå om det skulle föreligga någon tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. Bevisbördan för sådant undantag åvilar den upphandlande myndigheten. 
50 Se 17 kap. LOU. 
51Se 17 kap. 7 § tredje stycket LOU 
52 Se Yttrande från Kommunen till Konkurrenskommissionen av den 2 november 2017. 
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Det är mot denna bakgrund svårt att se vilken tjänst IP-Only genom avtalet ges rätt att nyttja eller 

att Kommunen skulle överföra någon kommersiell risk på IP-Only. Vid detta förhållande kan 

avtalen inte innefatta någon tjänstekoncession. Outsourcingavtalet ska istället betraktas som ett 

offentligt kontrakt som ska upphandlas enligt förfarandebestämmelserna i LOU. 

 Det förtjänar vidare i detta sammanhang framhållas att även om Outsourcingavtalet tillsammans 

med Samverkansavtalet skulle betraktas som ett gemensamt kontrakt som utgör en odelbar enhet 

och en tjänstekoncession medför inte detta i sig att Kommunen därmed tillåts tilldela kontraktet 

direkt till IP-Only. I enlighet med vad EU-domstolen tydligt klarlagt i målet Parking Brixen19 

tillåter inte de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering och insyn att en 

upphandlande myndighet låter bli att infordra anbud vid tilldelning av en tjänstekoncession. Även 

om det är som Kommunen påstår i sitt yttrande, att koncessionsprocessen påbörjades redan 2015 

och därmed före det nuvarande tjänstekoncessionsdirektivets ikraftträdande, har Kommunen således 

likafullt brutit mot unionsrätten genom att låta bli att infordra anbud och istället tilldela avtalet 

direkt till IP-Only. 

 Härutöver finns det numera även tydliga förfarandebestämmelser enligt tjänstekoncessionsdirek-

tivet om vad som ska iakttas vid upphandling av tjänstekoncesioner.20 Dessa bestämmelser 

beslutades redan 2014 och hade trätt i kraft vid tidpunkten för Kommunens avtal med IP-Only.21 

 Under alla föhållanden skulle Kommunen således ha infordrat anbud i konkurrens på den 

allmänna marknaden, så att även andra leverantörer än IP-Only gavs möjlighet att komma ifråga för 

tilldelning av de aktuella avtalen. 

 Någon rättslig grund för Kommunen att underlåta sådan upphandling föreligger inte. Kommunen 

har ådärmed handlat i strid mot på området gällande lag och unionsrättsliga bestämmelser. Detta 

gäller oberoende av kontraktsform och oavsett om avtalen ska ses som separata kontrakt eller som 

en odelbar enhet. Förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden för infrastruktur inom 

tele-och datakommunikation (bredband) har härigenom snedvridits. Det finns därför anledning att 

rikta allvarlig kritik mot Kommunen. 


