
LUK	–	lagen	om	
upphandling	av	
koncessioner	

	
Upphandlingsjuridik	i	praktiken		

September	2016	
Chefsjurist	Anders	Asplund	

	



Innehåll	

2	

	

	

� Rättslig	bakgrund	
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Vad	är	i	korthet	en	koncession?	
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� Byggkoncessioner	och	tjänstekoncessioner	

�  Förpliktigande	avtal	som	uppfyller	två	kriterier;	
�  Ersättningen	–	består	helt	eller	delvis	av	rätten	att	nyttja	

byggnadsverket	resp.	tjänsten	
�  Risken	–		ska	övertas	av	koncessionshavaren	

� Riskövergången	till	koncessionshavaren	viktigaste	kriteriet.	
	

�  Exempel:	UM	anförtror	driften	av	ett	parkeringshus	åt	en	
koncessionshavare	
�  Koncessionshavarens	ersättning	utgörs	av	kundernas	

parkeringsavgifter	
�  Koncessionshavaren	står	verksamhetsrisken	

	



Rättslig	bakgrund	(i)	
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� Koncessioner	i	2007	års	LOU	och	LUF	
�  Tjänstekoncessioner	ej	reglerade	(1	kap.	2	§	2007	års	LOU	

resp.	1	kap.	11	§	2007	års	LUF)	
�  Byggkoncessioner	lagreglerade	i	13	kap.	2007	års	LOU	men	

ej	reglerade	i	2007	års	LUF	

� Koncessioner	omfattas	av	de	grundläggande	principerna	
�  Innebär	att	koncessioner	ska	tilldelas	öppet	och	i	konkurrens	
	

� Tjänstekoncessioner	ej	ansetts	möjliga	överpröva	(HFD	
2011	ref	29)		

	
	

	



Rättslig	bakgrund	(ii)	
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�  	Direktiv	2014/23/EU	
�  Ett	nytt	direktiv	om	koncessioner	(bygg-	och	

tjänstekoncessioner)	
�  Skulle	ha	införts	i	nationell	rätt	senast	den	18	april	

2016.	
	

�  Prop.	2015/16:195	
�  Förslag	till	ny	lag	om	upphandling	av	koncessioner	–	

LUK	
�  Föreslås	träda	i	kraft	den	1	januari	2017	
	

	



Vad	gäller	under	mellantiden?	(i)	
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Direkt	effekt		
� Domstolar	och	myndigheter	ska	tillämpa	direktiv-
bestämmelser	som	inte	genomförts	eller	inte	genomförts	
korrekt	i	nationell	rätt	

� Gäller	bara	om	direktivbestämmelsen:	
�  är	ovillkorlig	och	tillräckligt	klar	och	precis,	
�  ger	enskilda	rättigheter,	och	
�  kan	åberopas	mot	staten	och	andra	offentliga	

myndigheter	och	organ	(vertikal	direkt	effekt)	
	

� Gäller	inte	bestämmelser	som	ålägger	skyldigheter	för	
enskilda	(horisontell	direkt	effekt)		

� Direkt	effekt	kan	dock	gälla	även	om	bestämmelsen	ger	
negativa	återverkningar	för	tredje	man	

� Gäller	för	upphandlingar	som	inletts	den	18	april	2016	



Vad	gäller	under	mellantiden?	(ii)	
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� Upphandling	av	sådana	bygg-	och	tjänstekoncessioner	
som	omfattas	av	direktivet	bör	under	mellantiden	bland	
annat	
�  annonseras	i	TED,	
�  följa	de	flesta	av	förfarandereglerna,	
�  följa	reglerna	om	avtalsspärr	m.m.	

� Vissa	avvikelser	vad	gäller	byggkoncessioner	
�  Byggkoncessioner	reglerade	i	2007	års	LOU	
�  I	vissa	fall	längre	frister	



När	är	det	en	koncession?	(i)	
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� Upphandling	av	bygg-	eller	tjänstekoncessioner	
	

�  Skriftligt	kontrakt	med	ekonomiska	villkor	där	UM/UE	
anförtror	utförandet	av	ett	uppdrag	till	koncessionshavare	
�  1.	Bygg-	eller	tjänstekoncession:	
‒  Kontraktet	ska	uppfylla	definitionerna	för	bygg-	eller	

tjänstekoncession	(1	kap.	8	§	resp.	1	kap.	19	§	LUK)	
�  2.	Ersättningen:	
‒  Ersättningen	utgörs	endast	av	rätten	att	nyttja	

byggnadsverket	resp.	tjänsten	eller	
‒  Ersättningen	utgörs	av	dels	sådan	rätt,	dels	betalning	

�  3.	Risken:	
‒  Verksamhetsrisken	övertas	av	koncessionshavaren	(1	

kap.	22	§	LUK)	



När	är	det	en	koncession?	(ii)		
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�  Ekonomisk	verksamhetsrisk	som	ligger	utanför	parternas	
kontroll	
�  Efterfrågerisk		
‒  Risken	som	hör	samman	med	den	faktiska	efterfrågan	på	

det	som	kontraktet	omfattar	
�  Utbudsrisk	
‒  Risken	vid	tillhandahållandet	av	det	som	kontraktet	

omfattar,	främst	risken	att	detta	utbud	inte	överens-
stämmer	med	efterfrågan		

	

� Risken	som	förs	över	ska	omfatta	verklig	exponering	för	
marknadens	nycker	

	

� Risk	ej	får	tillbaka	gjorda	investeringar	m.m.		
	

� Risker	kopplade	till	dålig	förvaltning,	force	majeure	etc.	ej	
avgörande	för	klassificeringen	–	gäller	även	enligt	LOU/LUF	



När	är	det	en	koncession?	(iii)	

Tjänstekoncession	–	LUK	
	

� Risken	för	verksamheten	
överförs	till	koncessions-
havaren	
�  Kan	avse	del	av	verksam-

het	
�  UM/UE:s	risk	ska	överföras	

helt	eller	till	betydande	del	
�  Krävs	inte	att	denna	

överförda	risk	i	sig	är	stor	

	

Tjänstekontrakt	–	LOU/LUF	
	

�  Risken	för	verksamheten	
ligger	kvar	hos	UM/UE	

	

�  T.ex.	garanterade	
minimiintäkter	

�  T.ex.	garanti	för	att	
investeringar	och	
kostnader	ska	jämna	ut	
varandra.	
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När	är	det	en	koncession?	(iv)	
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Exempel	1		

� Försäljning	av	biljetter	till	en	opera	
�  Företag	gavs	exklusiv	rätt	till	bokning,	försäljning	och	

distribution	av	biljetter	till	operan	
�  Operan	betalade	3,50	kronor	per	såld	biljett	
�  Företaget	hade	rätt	ta	ut	10	–	30	kronor	per	såld	biljett	
�  Företaget	hade	dessutom	rätt	att	höja	avgiften	

� KKV	bedömde	att	det	var	en	tjänstekoncession	
�  Intäkterna	kom	främst	från	kunderna	
�  Operan	hade	i	vart	fall	överfört	betydande	del	av	risken	på	

företaget	



När	är	det	en	koncession?	(v)	
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Exempel	2	
� En	kommunal	sommargårdsverksamhet	

�  Kommunen	betalade	ersättning	för	de	tjänster	som	
avropades,	deltagande	i	sommargårdsverksamheten	

�  Storleken	på	avgifter	var	bestämd	i	avtalet		
�  Företaget	fick	inte	ta	ut	ytterligare	avgifter	
�  Kommunen	garanterade	att	betala	för	ett	minsta	antal	

deltagare	oavsett	hur	många	som	deltog	

� KKV	bedömde	att	det	inte	var	en	tjänstekoncession	utan	
ett	tjänstekontrakt	
�  Ersättningen	kom	bara	från	kommunen	
�  Företaget	kunde	inte	påverka	antalet	deltagare	och	hade	

ingen	frihet	påverka	verksamheten	
�  Företaget	hade	inte	övertagit	en	betydande	del	av	risken	



Upphandling	enligt	LUK	(i)	
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� Tröskelvärde	m.m.	
�  Direktivstyrd	upphandling:	5	186	000	Euro	(ca	49,5	MSEK)	
�  Upphandling	15	kap.	LUK:	minst	5	%	av	tröskelvärdet	(ca	

2,48	MSEK)		
�  Uppskattad	sammanlagd	omsättning	till	följd	av	

koncessionen	under	löptiden		
	

� Undantag	från	LUK:s	tillämpningsområde	
�  I	vissa	fall	på	försvars-	och	säkerhetsområdet		
�  I	vissa	fall	inom	områdena	civilt	försvar,	räddningstjänst	och	

förebyggande	av	fara	
�  Tillhandahålla	el.	driva	allmänt	kommunikationsnät	
�  Vissa	lufttransporttjänster	
�  Vissa	vattentjänster	(tillhandahållande	el.	drift	av	fasta	nät	

eller	leverans	av	dricksvatten	i	sådana	nät)	
�  Lotteritjänster	
	

	



Upphandling	enligt	LUK	(ii)	

14	

� Rätt	att	delta	
�  Grupp	av	leverantörer	får	delta	och	krav	får	ej	ställas	på	viss	

juridisk	form	för	att	lämna	anbud/anbudsansökan	
� Tidsbegränsade	kontrakt	

�  Om	överstiger	5	år	så	ej	längre	än	som	krävs	för	att	
koncessionshavaren	kompenseras	för	gjorda	investeringar	
m.m.	

�  Förfarandet	vid	direktivstyrd	upphandling	
�  UM/UE	fri	att	organisera	förfarandet.	
�  Förhandlingar	är	tillåtna.	
�  Anskaffningsföremålet,	tilldelningskriterier	och	minimivillkor	

får	inte	ändras.	
� Annonsering	av	direktivstyrd	upphandling	

�  HR:	Annonsering	i	TED	inkl.	efterannonsering	
�  U-tag:	Ensamrätt,	tekniska	el.	konstnärliga	skäl		m.m.	

	



Upphandling	enligt	LUK	(iii)	
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�  Tidsfrister	komma	in	med	anbud/anbudsansökningar	
�  Beror	på	koncessionens	komplexitet	
�  Minst	30	dagar		
‒  får	förkortas	vid	elektroniska	anbud	
‒  Ska	förlängas	med	5	dagar	om	UM/UE	ej	ger	full	tillgång	

till	koncessionsdokumentet	(beskriver/fastställer	
innehållet	i	upphandlingen)	med	elektroniska	medel	

�  Kommunikation,	information	och	dokumentation	
�  Elektroniska	medel	ska	normalt	användas	
�  Kompletterande	upplysningar	får	lämnas	senast	6	dagar	

före	sista	dag	för	anbud	
�  Tilldelningsbeslut	med	uppgift	om	avtalsspärr	
�  Upphandlingen	ska	vara	tillräckligt	dokumenterad	för	att	

motivera	UM/UE:s	beslut	under	alla	skeden.	



Upphandling	enligt	LUK	(iv)	
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� Utvärdering	och	tilldelning	
�  Tilldelningskriterier	förenliga	med	principerna		
�  	Anknytning	till	det	som	anskaffas	
�  Säkerställer	anbuden	bedöms	i	konkurrens	med	varandra		
�  Fastställer	ekonomiska	fördelar	för	UM/UE	
�  Inte	ger	UM/UE	obegränsad	valfrihet	
�  Anges	i	prioriteringsordning	
�  Om	prioriteringsordning	ändras	ska	alla	anbudsgivare	

inbjudas	lämna	nytt	anbud.	
	

�  Fullgörande	av	koncessioner	
�  Särskilda	arbetsrättsliga	villkor	ska	ställas	upp	om	det	är	

behövligt	på	samma	sätt	som	i	nya	LOU/LUF	
�  Regler	om	väsentliga	ändringar	m.m.	på	samma	sätt	som	

nya	LOU/LUF	

	



Upphandling	enligt	LUK	(v)	
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� Upphandling	under	tröskelvärdet	och	vissa	sociala	tjänster	
�  HR:	Annonsering	i	allmänt	tillgänglig	databas	
�  U-tag:		
‒  Lågt	värde	(5	%	av	tröskelvärdet	=	ca	2,48	MSEK)	
‒  Förutsättningar	för	upphandling	utan	föregående	

annonsering	(ensamrätt,	tekniska	skäl	m.m.)	
‒  Synnerliga	skäl	
	

� Avtalsspärr,	överprövning	och	skadestånd	
�  Även	tjänstekoncessioner	blir	möjliga	att	överpröva	

	

� Upphandlingsskadeavgift	och	tillsyn	
�  KKV	utövar	tillsyn	och	ges	rätt	(i	vissa	fall	skyldighet)	att	

föra	talan	om	upphandlingsskadeavgift	
	



Koncessionsupphandling	–	i	praktiken	(i)	
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Behovsanalys:	 		

ü  Kartlägg	hur	verksamhet/avtalsförhållandena	ser	ut	idag	
ü  Definiera	målbilden	dvs	den	verksamhet	som	ska	bedrivas	
ü  Vilka	krav	måste	uppfyllas	och	vilka	mervärden	kan	finnas?	
ü  Vilka	huvudmetoder	är	användbara?	
ü  Hur	påverkar	regelverket	möjligheterna?	



Koncessionsupphandling	i	praktiken	(ii)	
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Marknadsanalys:	
ü  Hur	ser	leverantörsmarknaden	ut	
ü  Vilka	krav	kan/bör	ställas?	

Upphandlingsstrategi:	
ü  Uppskatta	kostnaderna	
ü  Analysera	avtalstidens	längd	
ü  Identifiera	risker	–	välavvägda	avtalsvillkor	
ü  Möjlighet	till	återtagande	
ü  Uppföljning	och	kontroll	
ü  SWOT-analys	–	styrkor,	svagheter,	möjligheter	och	hot	

belyses		



Exempel	på	koncessioner	

20	

Koncessioner	innebär	affärsmöjligheter	
�  Drift	av	parkeringshus	
�  Drift	av	friluftsanläggning	
�  Drift	av	restaurang		
�  Rätt	att	driva	café	i	kommunal	verksamhet	
�  Drift	av	hamnterminaler	
�  Sotningstjänster	
�  Lånecyklar	i	städer	
�  Etc.	
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