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Fråga om snedvridning av konkurrensen genom överträdelse av gällande bestämmelser för 
offentlig upphandling (bristande transparens jämte sammanblandning av kvalifikationskrav 
och värderingskrav). 
 
Det kommunala bolaget Jämtkraft AB har inom ramarna för en förenklad upphandling av 
ventilationsarbeten m.m. annonserat upphandlingen på ett vilseledande sätt samt angivit 
förekommande värderingskrav enbart punktvis, utan någon närmare information om vad dessa 
innebär eller hur de sinsemellan skall viktas. Upphandlingsförutsättningarna medför vidare en 
otillåten sammanblandning av värderingskrav med kvalifikationskrav. 
 
Jämtkraft AB inhämtade genom meddelande (annons) i nationell databas, www.allego.se, den 
3 september 2007 skriftliga anbudsansökningar avseende löpande skötsel och utförandeentreprenad 
inom kyla, värme och luftbehandling för en period av 3 år med option om förlängning 1 år (dnr. 
06/43/172 – annons-id: 5023-51531-2007). Bolaget äger och förvaltar vattenkraft- fjärrvärme-, 
telecomanläggningar och kontorsfastigheter. I dessa anläggningar finns större och mindre kyl-
maskiner, värmepumpar, värme- och luftbehandlingsutrustningar som den aktuella upphandlingen 
avser. 
 Jämtkraft AB1 är ett elhandelsbolag och utgör moderbolag i en kommunal koncern för bl.a. pro-
duktion och distribution av energi och värme.2 Förekommande nätverksamhet, med att i fasta 
publika nät distribuera elektrisk kraft, bedrivs till följd av gällande reglering3 inte genom moder-
bolaget, Jämtkraft AB, utan genom dotterbolaget Jämtkraft Elnät AB. 
 Jämtkraftkoncernen ägs och kontrolleras i huvudsak av Östersunds kommun tillsammans med Åre 
och Krokoms kommuner. Det sammanlagda kommunala inflytandet motsvarar 79,4 procent av 
moderbolagets kapital och c:a 84 procent av röstvärdet. Därjämte kontrollerar staten genom Vatten-
fall AB en post motsvarande 20,6 procent av aktiekapitalet och c:a 16 procent av rösterna i Jämt-
kraft AB.4

                                                 
1  Jämtkraft AB, med organisationsnummer 556001-6064, bildades den 15 maj 1889 samt registrerades den 11 maj 1897. Nuvarande firma registrerades 

den 6 oktober 1989. Tidigare firma har varit Östersunds elektriska belysnings AB (till 1961), Östersunds Elektriska AB (till 1979), samt 
Jämtlandskraft AB, (till 1989). Bodraget bedriver även verksamhet under bifirma Östersunds Fjärrvärme. Nu gällande bolagsordning antogs av 
kommunfullmäktige i Östersund genom beslut av den 27 april 2005 och registrerades den 2 juni 2005. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 
126 miljoner kronor fördelat på 126.000 aktier på nominellt 100 kronor vardera, varav 4.000 preferensaktier med röstvärdet 1/1 och 122.000 
stamaktier med röstvärdet 1/10. Föremålet för bolagets verksamhet består enligt gällande bolagsordning av att “… producera, distribuera och 
försälja energi och värme, främja energihushållning, anlägga och driva när för data- och telekommunikation och idka annan därmed förenlig 
verksamhet. Vidare skall bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin position till att vara det regionalt ledande energiföretaget”.  

2 I koncernen där Jämtkraft AB utgör moderbolag ingår bland annat det helägda dotterbolaget Jämtkraft Elnät AB (556103-3993) som bedriver bl.a. 
nätverksamhet jämte dotterbolagen AB Kattstrupeforsen (556037-4091), Jämtkraft Telecom AB (556181-3543), Jämtlandskraft AB (556011-7573), 
Krokoms Energi AB (556220-2423), Åre Fjärrvärme AB (556240-3013), Hornbergets Vindkraft AB (556682-9189) samt Jämtlands Mineral AB 
(556228-2037), vilka huvudsakligen har till ändamål med sin verksamhet produktion av elektrisk kraft eller telecomverksamhet. Jämtkraftkoncernen 
omsätter årligen c:a 1 miljard kronor, varav c:a 825 miljoner hänför sig till moderbolaget, Jämtkraft AB. 

3 Av 7 kap. 1-2 §§ ellagen (1997:857) följer att ett kommunalt företag i vilket en kommun ensam innehar samtliga aktier eller där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan, utan hinder av kommunallagens bestämmelse om anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar, utanför kommunens område får bedriva (1.) produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, eller (2.) 
nätverksamhet (däribland fjärrvärmeverksamhet) i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig 
nätverksamhet. Förekommande nätverksamhet skall dock hållas åtskild från elhandelsverksamheten. Enligt 3 kap. 1 a § ellagen får en juridisk person 
som bedriver nätverksamhet som huvudregel inte bedriva produktion av eller handel med el. 

4 Jämtkraft AB ägs av Östersunds kommun med 77,8 procent, samt av Åre respektive Krokoms kommuner med vardera 0,8 procent av det totala 
aktiekapitalet. Därjämte äger Vattenfall AB en andel motsvarande 20,6 procent av aktiekapitalet. Till följd av inbördes olika röstvärde mellan 
stamaktier och preferensaktier fördelar sig det röstmässiga inflytandet i bolaget på följande sätt: Östersunds kommun kontrollerar 71,6 procent medan 
Åre respektive Krokoms kommun kontrollerar vardera c:a 6,18 procent av det samlade röstetalet i bolaget; Staten genom Vattenfall AB kontrollerar 
16,04 procent av rösterna. 

http://www.allego.se/
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 I meddelandet om upphandling anges att förfarandet avser s.k. förenklad upphandling5 avseende 
”tjänster”. Vidare framgår att upphandlingen avser ”Kyl- och ventilationsutrustning” 
(CPV 2923000) jämte ”Värme- ventilations- och luftkonditioneringsenheter” (CPV 29231230), 
vilka båda utgör varuupphandlingskategorier och inte tjänster.  
 Av förfrågningsunderlaget, från den 21 augusti 2007, framgår (punkterna AFA samt AFC.1) att 
upphandlingen avser ”skötsel- och utförandeentreprenad inom kyla, värme och luftbehandling” i en 
”skötselentreprenaden om 3 år med option om förlängning 1 år”. Vidare anges under punkten 
AFB.52 (”Värderingsgrunder vid prövning av anbud”) att ”Av de anbud, som kan komma ifråga för 
antagande, antas det som beställaren, med beaktande av samtliga omständigheter, anser 
förmånligast. Den omständigheten, att ett anbud innehåller det lägsta priset, behöver sålunda inte 
vara avgörande”. Därjämte redovisas ett antal enbart punktvis uppställda kriterier eller ”para-
metrar” som skall komma att vägas in vid bedömningen av mest förmånliga anbud. Dessa utgörs av 
”Totalkostnad, Reservationer, Redovisning kompetens, Miljö och kvalitetsarbete”. Någon redo-
görelse för vad som närmare avses med respektive parameter eller hur dessa inbördes skall komma 
att rangordnas eller viktas framgår inte av meddelandet om upphandling, förfrågningsunderlaget 
eller av något annat underlag för upphandlingen. 
 Anbudstiden löpte ut den 31 oktober 2007. Tilldelningsmeddelande lämnades den 23 november 
2007. Av beslutet om tilldelning framgår bl.a. att anbudsvärderingen har gått till så att anbuden har 
åsatts poäng för vart och ett av de angivna parametrarna utifrån en femgradig skala, där ett poäng 
(1p) motsvarar ”icke acceptabel nivå” och fem poäng (5p) motsvarar ”mycket god nivå”. Poängen 
har multiplicerats med en viktfaktor som vid värderingen har åsatts respektive parameter. Anbudet 
som har högst totalpoäng har vunnit upphandlingen. Viktning har vid anbudsvärderingen 
genomförts enligt följande, med respektive viktfaktor angiven inom parentes: Totalkostnad (5,0), 
Reservationer (2,0), Redovisning kompetens (2,0), samt Miljö och kvalitetsarbete (1,0). 
 Det aktuella kontraktets omfattning kan enligt meddelandet om upphandling uppskattas till ett 
kontraktsvärde av c:a 0,5 - 1 miljon kronor. 
 Kammarrätten i Sundvall har i ett ännu inte lagakraftvunnet avgörande den 25 mars 2008 
förordnat att den aktuella upphandlingen skall göras om. Av domskälen framgår bl.a. följande: 
 

”Av förfrågningsunderlaget under punkten AFB.52 framgår att fyra parametrar nämligen totalkostnad, 
reservationer, redovisning kompetens och miljö- och kvalitetsarbete kommer att vägas in vid utvärderingen av 
anbuden. Det framgår inte på något sätt om angivna parametrar kommer att värderas olika och i så fall på vilket sätt: 
av det värderingsprotokoll som har upprättats i samband med utvärderingen av anbuden framgår dock tydligt att 
parametrarna ifråga har tillmätts olika viktfaktorer vid anbudsvärderingen. [nytt stycke] Att informationen 
beträffande viktningen av de olika kriterierna undanhållits leverantörerna inför anbudsgivningen måste enligt 
kammarrättens mening strida mot de grundläggande principerna om förutsägbarhet och transparens och därmed mot 
huvudregeln i LOU […] Då fråga är om väsentligt fel i upphandlingen skall denna göras om”. 6

 
Gällande rätt
Offentlig upphandling som har påbörjats under perioden den 1 januari 1994 till och med den 
31 december 20077 regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.  
 Inom de s.k. försörjningssektorerna, vilka innefattar bl.a. upphandling som görs av en upphand-
lande enhet för sådan av enheten bedriven verksamhet som består av bl.a. drift eller tillhanda-
hållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om produktion, transporter, 
distribution eller försörjning med elektricitet eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät, 

                                                 
5 I punkten AFB.11 i förfrågningsunderlaget anges emellertid att upphandlingen avser “Förhandlad upphandling enligt LOU. Anbud kan komma att 

antas utan föregående förhandling” (KKO:s kursivering). Detta torde emellertid bero på ett skrivfel. Rätt förfarande måste vara förenklad 
upphandling. 

6 Kammarrätten i Sundvall, dom av den 25 mars 2008 i mål 3820-07. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. 
7 Se övergångsbestämmelserna i lagen (2007:1093) om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 
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gällde vid tidpunkten för den aktuella upphandlingen bestämmelserna i 4 kap. LOU. Dessa 
bestämmelser har tillkommit som en följd av Europeiska rådets direktiv 93/38/EG av den 14 juni 
1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, 
energi-, transport-, och telekommunikationssektorerna, jämte ändringsdirektiv. Regelverket skall 
även tolkas i belysning av det nya direktiv, Europeiska rådets och parlamentets direktiv 
(2004/17/EG) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling på 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorsdirektivet), som i sina 
obligatoriska delar trädde ikraft med s.k. direkt effekt per den 1 februari 2006.8 De nationella 
bestämmelser som följer av 6 kap. LOU har utformats i allt väsentligt i överensstämmelse med 
vad som annars gäller enligt lagens direktivstyrda regelverk och tolkas i regel konformt med 
dessa.9
 Bestämmelserna är, såvitt något undantag inte anger motsatsen, tillämpliga på samtliga kontrakt 
med ekonomiska villkor som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader 
eller tjänster som ingås mellan s.k. upphandlande enheter10 och från dessa fristående fysiska eller 
juridiska personer.11
 Förutom statliga och kommunala myndigheter omfattar begreppet upphandlande enhet även 
kommunala bolag som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse som inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär.12 Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) är kommu-
nerna med några undantag13 förbjudna att (direkt eller indirekt via företag) bedriva kommersiellt 
betingad näringsverksamhet. Med ledning av den rättsliga regleringen måste kommunala företag 
således anses utgöra sådana s.k. upphandlande enheter som är skyldiga att iaktta upphandlings-
lagens bestämmelser.  
 Lagen skiljer bl.a. mellan upphandling av varor, tjänster och byggentreprenadarbeten. Vid 
genomförandet av en upphandling skall förekommande meddelanden om upphandlingen utformas 
med användande av ett särskilt kodsystem, Gemensam terminologi vid offentlig upphandling eller 
Common Procurement Vocabulary (CPV). Systemet som bygger på EG:s nomenklatur för kate-
gorisering av varor och tjänster innebär att förekommande slag av varu-, tjänste- eller byggarbeten 
åsätts särskilda sifferkoder som tänkbara leverantörer kan söka efter. En leverantör som har 
specialiserat sig på att tillhandahålla viss en typ av varor, tjänster eller bygg- och anlägg-
ningsarbeten kan således söka på dessa koder i elektroniska databaser där förekommande 
upphandlingar skall annonseras. Det är således av betydelse för konkurrensen att samtliga offent-
liga upphandlingar CPV-kodas på ett korrekt sätt. 14

 
8 Det nya s.k. försörjningssektorsdirektivet (2004/17/EG) har för svenskt vidkommande implementerats genom införandet den 1 januari 2008 av lagen 

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – LUF.  
9 Ang. utformning och tolkning en av nationella bestämmelser, se bl.a. prop. 1993/94 :78 s. 15 ff. Vidare förespråkar EG-domstolen gemenskaps-

konform tolkning i de fall som den nationella lagstiftaren, även i rent interna situationer, har valt att anpassa den nationella lagstiftningen till 
gemenskapsrätten. Också sådana bestämmelser i nuvarande 15 kap. LOU (tidigare 6 kap. G-LOU) som är uppbyggda efter mönster av en regel över 
tröskelvärdena skall normalt tolkas i enlighet med vad som gäller för denna regel. Reglerna om urvalsupphandling och definitionen av urvals-
upphandling enligt 15 kap. 3 och 6 §§ samt 2 kap. 25 § LOU tillkom ursprungligen genom en lagändring i dåvarande 6 kap. (och 1 kap. 5 §) G-LOU 
som trädde i kraft den 1 januari 2001 (SFS 2000:877), se prop. 1999/2000:128. Förfarandet urvalsupphandling har utformats enligt mönster för 
selektiv upphandling enligt 4 kap. 1 § och 11 kap. 3 § samt 2 kap. 16 § LOU jämte art. 1.11 b i det klassiska upphandlingsdirektivet. Förutsätt-
ningarna för urvalsupphandling har i enlighet med detta även kommit att tolkas konformt med vad som annars gäller för selektiv upphandling (jfr 
bl.a. Kammarrättens i Göteborg nedan i not 12 angivna avgörande).  

10 Enligt 2007 års LOU benämns myndigheter och andra upphandlingsskyldiga organ inom den klassiska sektorn som upphandlande myndigheter. 
Termen upphandlande enheter är från och med den 1 januari 2008 enbart förbehållet organ verksamma inom de s.k. försörjningssektorerna.  

11  Se 1 kap. 5 § LOU. 
12 Se 1 kap. 2 och 6 §§ LOU. 
13 Undantagna är i visst avseende kommunala elhandelsföretag samt företag för kommunal tjänsteexport. 
14 Den inom EU gällande s.k. CPV-nomenklaturan (Common Procurement Vocabulary) klassificerar c:a 6.000 varor och tjänster. Tanken är att den 

skall ersätta förekommande nationella klassifikationer vid handel inom Europeiska unionen. Koden är 8-ställig och är strukturerad enligt följande: 
divisions (två siffror), main goups, (fyra siffror) samt product groups (sex siffror). – se Europeiska parlamentets och rådets förordning 
(EEG/2195/2002) av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), vilken  trädde i kraft per den 12 december 
2003.  
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 CPV-koden för skötsel och utförandeentreprenader avseende kyla, värme och luftbehandling torde 
rätteligen vara CPV 45331000-6, ”installation av värme, ventilation och luftkonditionering”, vilken 
hänför sig till entreprenadarbeten. CPV-koderna 2923000 och 29231230 som har angivits i 
meddelandet om den här aktuella upphandlingen hänför sig emellertid till anskaffning av utrustning 
och utgör således varuupphandlingskoder. 
 En upphandling av byggentreprenadarbeten till ett sammanlagt kontraktsvärde understigande det 
vid tidpunkten gällande tröskelvärdet 5 miljoner euro eller 45,670 miljoner kronor15 skall hand-
läggas enligt de nationella bestämmelserna i 6 kap. LOU, normalt genom förenklad upphandling 
eller urvalsupphandling.16 De nationella bestämmelserna i LOU för upphandling under 
tröskelvärdena skall tillämpas även om upphandlingen hänför sig till försörjningssektorerna. 
 
Enligt huvudregeln i 1 kap. 4 § LOU skall alla upphandlande enheter iaktta affärsmässighet och 
opartiskhet i sin inköpsverksamhet och därvid på bästa sätt utnyttja förefintlig konkurrens. Lagen 
bygger därvid på ett antal i EG-fördraget stadfästa principer som även kommer till uttryck genom 
EG-direktiven om offentlig upphandling, däribland principerna om likabehandling och icke-dis-
kriminering samt öppenhet (transparens)17 enligt artiklarna 43 och 49 EG. 
 Syftet med LOU jämte bakomliggande EG-direktiv och fördragsbestämmelser är att säkra att all 
offentlig upphandling sker genom effektiv konkurrens och att leverantörer och deras ansökningar 
och anbud behandlas på ett likvärdigt och förutsebart sätt. Reglerna är utformade bl.a. i syfte att 
försvåra möjligheterna att vid offentlig anskaffning gynna eller missgynna vissa leverantörer på 
ett obehörigt och därmed konkurrenssnedvridande sätt. Bestämmelserna medför också att skatte-
betalarna på sikt skyddas mot onödigt höga kostnader samt att korruption motverkas. 
 Frågan om grunderna för vilka anbud som skall antas är mycket central för syftet att uppnå ett 
icke diskriminerande upphandlingsresultat. Anbudsgivande leverantörer skall bl.a. lämnas sådan 
information att de på bästa sätt inför anbudsgivningen kan förutse på vilket sätt deras anbud 
kommer att värderas inför tilldelningen av kontrakt.  Föredragande departementschefen angav i 
propositionen till LOU bl.a. följande. 
 

”En upphandlande enhet måste noga ange vilka omständigheter den avser att beakta i de fall den väljer att anta 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Genom hänvisningen till det ’ekonomiskt’ mest fördelaktiga anbudet 
uppkommer ett behov av att enheten gör klart för sig redan från början hur olika omständigheter som 
servicegrad etc. kan värderas i ekonomiska termer. Det är visserligen inte möjligt att värdera varje enskild 
omständighet i ekonomiska termer. Särskilt vad gäller miljöpåverkan kan en sådan värdering bli svår. Enheten 
bör dock redan vid upphandlingens påbörjande försöka värdera kring omständigheternas ekonomiska betydelse.  
Jag anser att det inte finns någon risk för att upphandlingarna i framtiden kommer att styras av endimensionella 
prisprövningar. Förutsättningen är dock att upphandlande enhet anger i sin annons vilken prövningsgrund man 
avser att använda. Det får alltså inte förekomma att ett anbud väljs framför ett annat på grund av en 
omständighet som anbudsgivarna inte i förväg fått reda på”.18

 
15 Gällande tröskelvärden from den 1 januari 2006 till och med den 1 januari 2008, se förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig 

upphandling. 
16 Se 6 kap 2 § första stycket LOU. 
17 “Med transparens förstås främst skyldigheten för den upphandlande enheten att lämna information om upphandlingar och det praktiska 

tillvägagångssättet vid dessa samt rättigheter för leverantörer att få tillgång till denna information så att de i förväg känner till vilka rättigheter och 
skyldigheter som föreligger. Vilka åtgärder en upphandlande enhet kommer att vidta under upphandlingsprocessen, skall således vara förutsebara för 
leverantörerna” (Hentze och Sylvén, lagbokskommentaren, Norstedts, upplaga 1:2, sid. 15 f).  

18 Prop. 1992/93:88 s. 51 f. 
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I den upphandlingsrättsliga doktrinen anges bl.a. följande avseende kravet på transparens och 
öppenhet (KKO:s markering med kursiv text).19
 

“Med transparens förstås främst skyldigheten för den upphandlande enheten att lämna information om 
upphandlingar och det praktiska tillvägagångssättet vid dessa samt rättigheten för leverantörer att få tillgång till 
denna information så att de i förväg känner till vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger. Vilka åtgärder 
en upphandlande enhet kommer att vidta under upphandlingsprocessen, skall således vara förutsebara för 
leverantörerna. Därför krävs: 
– information om existerande regelverk (direktiven har offentliggjorts genom EGT och LOU genom svensk 
författningssamling, SFS). 
– information om kommande upphandlingar och vilka krav som ställs på dessa samt eventuella ändringar av 
dessa krav (sker genom annonseringskravet i EGT). 
– information i förhand om vilka objektiva kriterier som gäller för upphandlingen (skall framgå av annons eller 
förfrågningsunderlag). 
– information om resultatet av upphandlingar (sker genom krav på annonsering i efterhand). 
– information till anbudsgivare som inte kommit i fråga (sker genom krav på upphandlande enheter att inom 
15 dagar meddela anbudsgivarna varför de inte antogs och vem som fick uppdraget). 
Ett viktigt exempel på transparens är kravet på att förfrågningsunderlaget är fullständigt och tydligt, att 
utvärderingskriterierna om möjligt är rangordnade och att annan viktning eller betygsättning av kriterierna så 
långt möjligt framgår för leverantörerna. Leverantören måste kunna förstå vad den upphandlande enheten 
efterfrågar så att han kan lämna rätt anbud och poängtera dess fördelar. 
 Leverantören skall inte behöva gissa sig till vad som efterfrågas. Detta har naturligtvis också stor ekonomisk 
betydelse för att den upphandlande enheten skall få rätt leveranser som svarar mot det behov enheten har”. 
 

Från gemenskapsrättslig praxis föreligger ett avgörande från EG-domstolen i målet UniversaleBau 
(C-470/99) där skyldigheten att redovisa viktningen av värderingskriterier bl.a. berörs. 
 

EG-domstolen noterade att det fick anses utrett att den upphandlande enheten redan från början fastställt vilken 
betydelse (viktning) som skulle tillmätas vart och ett av de urvalskriterier som enheten avsåg att tillämpa. 
Anbudsinfordran innehöll emellertid inte någon uppgift om detta utan enheten nöjde sig med att deponera 
handlingarna avseende viktningsförfarandet hos en notarie. EG-domstolen uttalade i anledning av detta att ”... 
då kontrakt skall tilldelas vid offentlig upphandling måste både principen om likabehandling av möjliga anbuds-
givare och principen om insyn iakttas i alla stadier, och bland annat då anbudssökande väljs ut i ett selektivt 
förfarande, så att alla ges samma möjligheter när de utformar sina ansökningar om deltagande eller sina anbud 
...”. Domstolen konstaterade därvid att om den upphandlande enheten i ett selektivt förfarande i förväg har 
fastställt regler för den inbördes betydelsen (viktningen) av kriterierna för att välja vilka anbudssökanden som 
får lämna anbud, skall dessa regler anges i annonsen eller förfrågningsunderlaget. 20

 
Även i svensk nationell rättspraxis förekommer ett antal lagakraftvunna avgöranden där dom-
stolarna har bedömt kravet på öppenhet (transparens) i fråga om bl.a. rangordning och viktning av 
värderingskriterier. Kammarrätten i Jönköping hade21 att pröva en myndighets upphandling 
avseende tillverkning och leverans av registreringsskyltar, där värderingskriterierna inte hade 
rangordnats och viktats på ett tydligt sätt i förfrågningsunderlaget. Kammarrätten, vilken 
förordnade att upphandlingen skulle göras om, angav i domskälen bl.a. följande motivering:  
 

”För att kunna lämna ett väl avvägt anbud måste således varje anbudsgivare redan i förfrågningsunderlaget 
kunna utläsa hur såväl skall-krav som bör-krav kommer att värderas av den upphandlande enheten. Det har inte 
framkommit att det varit omöjligt för [myndigheten] att rangordna och vikta de olika kraven. Vid avsaknad av 
rangordning och viktning finns utrymme för subjektiva värderingar, vilket inte får förekomma. Ett förfrågnings-
underlag som inte är klart och tydligt åsidosätter principen om förutsebarhet och öppenhet (transparens) och 
principen om affärsmässighet och innebär ett brott mot 1 kap. 4 § LOU. Enligt kammarrättens mening har det i 
målet aktuella förfrågningsunderlaget inte uppfyllt kraven på transparens och affärsmässighet”.  

 

 
19  Hentze och Sylvén, lagbokskommentaren till lagen om offentlig upphandling, Norstedts 1998, upplaga 1:2 sid. 15 f (den blå upplagan). 
20  Se EG-domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-470/99, Universale Bau, REG 2002, s. I-11617. 
21  Kammarrätten i Jönköping, dom i mål nr 2976-2001. 
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Beträffande frågan på vilket sätt skaderekvisitet kunde anses uppfyllt vid den ifrågavarande typen 
av överträdelse angav kammarrätten bl.a. följande: 
 

”Det förhållandet att utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget inte rangordnats och viktats försvårar en 
rättvis jämförelse av anbuden. Den förutsebarhet och öppenhet som eftersträvas motverkas och kan komma att 
medföra skada för /leverantören/ vid prövning av det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet” . 

 
Kammarrätten i Göteborg22 hade att pröva en kommuns upphandling avseende abonnentväxel och 
stödfunktioner, där värderingsomständigheterna hade rangordnats men enbart delvis viktats på ett 
tydligt sätt i förfrågningsunderlaget. Kammarrätten förordnade att upphandlingen skulle göras om. 
 

Av underlaget för upphandlingen framgick endast att vissa huvudkriterier skulle komma att viktas mot varandra 
medan det vid anbudsutvärderingen visade sig att poängsättning och viktning skedde även av ett antal 
underkriterier. Av kravspecifikationen gick det inte heller att utläsa att vissa av de punkter som angavs i krav-
specifikationen vid utvärderingen även kommer att bilda underkriterier till i förfrågningsunderlaget angivna 
underkriterier och poängsättas inbördes. Kammarrätten angav att det måste förutsättas att leverantörernas 
möjlighet att utforma sina anbud skulle ha varit andra än vad som nu varit fallet om vetskap förelegat om hur 
utvärderingen skulle gå till varvid den klagande leverantören kunde anses ha lidit skada eller riskerat skada.  

 
Länsrätten i Stockholms län23 hade att pröva en (landstings-) kommunal upphandling av 
renhållningstjänster, där värderingsomständigheterna hade rangordnats men inte viktats på ett 
tydligt sätt i förfrågningsunderlaget. Länsrätten förordnade att upphandlingen skulle göras om. 
 

Av förfrågningsunderlaget framgick att anbudsvärdering skulle komma ske utifrån tre punktvis angivna kriterier 
som i förfrågningsunderlaget hade rangordnats i inbördes angelägenhetsgrad. Av underlaget framgick däremot 
inte någon poängsättning eller viktningsprocent för de olika individuella utvärderingskriterierna eller att viktning 
skulle komma att ske. Länsrätten konstaterade att förfrågningsunderlaget därmed inte varit så preciserat att det 
stått klart för anbudsgivarna vad som krävdes för att ett anbud skall komma att antas. Kravet på affärsmässighet 
vid upphandlingen har härigenom åsidosatt, varvid de klagande leverantörerna kunde anses ha lidit skada eller 
riskerat skada. 

 
Länsrätten i Södermanlands län24 hade att pröva ett kommunalt bostadsbolags upphandling av 
värmeleverantörer, där bolaget hade förbehållit sig ”rätten att först vid urvalet av anbud bestämma 
prioritetsordningen” av kriterierna. Länsrätten förordnade att upphandlingen skulle göras om. 
 

Av förfrågningsunderlaget framgick att anbudsvärdering skulle komma ske utifrån ett antal punktvis angivna 
icke rangordnade kriterier enligt vilka bolaget hade förbehållit sig ”rätten att först vid urvalet av anbud 
bestämma prioritetsordningen”. Länsrätten konstaterade att ”Detta är en allvarlig brist i underlaget. Den av 
[bolaget] först i efterhand gjorda viktningen av värderingskriterierna är också sådan att den starkt kan 
ifrågasättas. Detta får till följd att de omständigheter som enligt förfrågningsunderlaget skall tillmätas betydelse 
inte överensstämmer med dem som tillmätts betydelse vid utvärderingen av anbuden. De sålunda redovisade 
bristerna i förfrågningsunderlaget är i sig av sådan art att de är ägnade att försvåra en rättvis jämförelse av 
anbuden”, varvid den klagande leverantören kunde anses ha lidit skada eller riskerat skada. 
 

Slutligen förtjänar i denna del nämnas även ett avgörande från länsrätten i Norrbottens län, vilket 
avsåg en kommunal upphandling av skoltransporttjänster (se även KKO 04-005). 
 

Av förfrågningsunderlaget framgick att anbudsvärdering skulle komma ske utifrån ett antal enbart punktvis 
angivna kriterier. Vad som avsågs med respektive kriterium eller hur dessa inbördes skulle komma att rangordnas 
eller viktas redovisades emellertid inte. Dock framgick att vid den efterföljande anbudsvärderingen poäng skulle 
komma att åsättas anbuden, varefter viktning skulle ske av kriterierna i inbördes prioriteringsordning. På vilket 
sätt viktningen skulle gå till vägrade kommun emellertid att uppge i förväg. I ett frågesvar hade kommunen 
deklarerat att den inte offentliggör i förväg i förfrågningsunderlaget eller på annat sätt hur den kommer att vikta 

 
22  Kammarrätten i Göteborg, dom i mål nr 2409-03 E. 
23  Länsrätten i Stockholms län, dom i mål nr 2079-03E. 
24  Länsrätten i Södermanlands län, dom i mål nr 2299-99. 



Sid. 7 (9) 
 
 
 

 

                                                

kriterierna. Länsrätten konstaterade att ”Hur utvärderingskriterierna inbördes har viktats framgår inte 
förfrågningsunderlaget. [Kommunen] har viktat kriterierna men inte redovisat viktningen. Detta försvårar och 
till och med omöjliggör en rättvis bedömning av anbuden. […] Vidare finner länsrätten att [vissa av kriterierna] 
ger stort utrymme för godtycke och därför inte kan anses vara så preciserade att det för anbudsgivaren står klart 
vilka ekonomiska åtaganden i detta avseende [kommunen] kräver för att ett anbud skall komma att godtagas. 
[…] Länsrätten finner ställt utom rimligt tvivel att förfrågningsunderlaget inte uppfyller kravet på 
affärsmässighet vid upphandling vilket medför att upphandlingen måste göras om. Den nya upphandlingen skall 
medföra att utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget preciseras till sin innebörd och att den 
poängmässiga viktningen mellan de olika utvärderingskriterierna klart framgå av förfrågningsunderlaget”. 25

 
Prövningen av inkomna anbud skall enligt LOU ske i två moment. Dels genom en inledande 
kvalifikationsprövning, där anbudsgivarnas ekonomiska stabilitet eller tekniska förmåga och 
kompetens för att tillhandahålla efterfrågade varor, tjänster eller byggentreprenadarbeten prövas. 
Därefter skall en värdering av själva anbuden genomföras, varigenom ett antal i förväg angivna 
omständigheter, såsom anbudens pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella 
och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. med tillämpning av 6 kap. 12 § 
LOU kan värderas och jämföras mot varandra.  
 Vid förenklad upphandling (liksom vid öppen upphandling) får kvalifikationsprövning och 
anbudsvärdering ske vid samma tidpunkt. Dock skall prövningarna genomföras i separata moment 
och normalt i den ordningen att kvalifikationsprövningen sker först. Någon sammanblandning av 
kvalifikations- och värderingskriterier får således inte komma i fråga på exempelvis sådant sätt att 
anbudsgivarnas organisation (som är ett kvalifikationskriterium) mäts mot anbudens pris (som är ett 
värderingskriterium). Otillåten sammanblandning av kvalifikations- och värderingskriterier har 
nyligen varit föremål för bedömning av EG-domstolen, i målet Lianakis m.fl. (C-532/06). Dom-
stolen angav bl.a. följande:  
 

”Den upphandlande myndigheten skall vid kontrollen av anbudsgivarnas lämplighet nämligen utgå från krite-
rierna avseende ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk kapacitet (kallade ’kriterier för kvalitativt 
urval’) […]. Tilldelningen av kontraktet däremot genomförs mot bakgrund av de kriterier som anges i 
[motsvarigheten till 6 kap. 12 § LOU], nämligen lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
[…] Vad gäller sistnämnda fall är det visserligen riktigt att det i [motsvarigheten till 6 kap. 12 § LOU] inte ges 
någon uttömmande uppräkning av de kriterier som den upphandlande myndigheten får välja mellan och att 
denna myndighet enligt denna bestämmelse således ges möjlighet att välja de kriterier som den avser att tillämpa 
vid tilldelningen av kontraktet. Inte desto mindre är det emellertid så att detta val endast kan avse kriterier som 
syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. […] De kriterier som inte syftar till att 
fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utan som huvudsakligen avser bedömningen av anbuds-
givarnas förmåga att utföra projektet i fråga kan följaktligen inte anses utgöra ‘kriterier för tilldelning’. […] 
Domstolen konstaterar följaktligen att [gällande upphandlingsdirektiv] utgör hinder för att den upphandlande 
myndigheten under ett anbudsförfarande beaktar anbudsgivarnas erfarenhet, personalstyrka och utrustning samt 
förmåga att utföra projektet inom den fastställda tidsfristen inte med hänvisning till att dessa faktorer utgör 
‘kriterier för kvalitativt urval’, utan i stället till att de utgör ‘kriterier för tilldelning”. 26  

 
Sammanblandning av kvalifikationskriterier med värderingskriterier kan således inte komma ifråga 
och vid anbudsvärderingen får anbudens pris jämföras enbart med sådana värderingskriterier som 
inte utgör kvalifikationskriterier. Förhållanden som hänför sig till exempelvis anbudsgivarnas kom-
petens eller allmänna miljö och kvalitetsarbete får exempelvis inte beaktas i samband med 
anbudsvärdering och tilldelning.  

 
25  Länsrätten i Norrbottens län, dom den 16 februari 2004 i mål nr 223-04. 
26 Se EG-domstolens dom av den 24 januari 2008 i mål C-532/06, Lianakis, m.fl., REG 2008, s. I-0000, pp. 27-30 och 32. 
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Yttrande
Jämtkraft AB har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria med en preliminär bedömning 
som upprättats i ärendet, utan att inom anvisad tid inkomma med något svar. 
 
Bedömning 
Konkurrenskommissionen är en oberoende 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. 
 Jämtkraft AB ägs till mer än hälften av kommunerna i Östersund, Åre och Krokom, vilka utövar 
ett rättsligt bestämmande inflytande i bolaget. Jämtkraft AB bedriver vidare sådan verksamhet att 
bolaget vid tidpunkten då den aktuella upphandlingen påbörjades hade att iaktta bestämmelserna i 
LOU. Upphandlingens värde samt arten av de arbeten som skall utföras motiverar att lagens 
nationella bestämmelser skall tillämpas. Bolagets handläggning föranleder följande kritiska syn-
punkter. 

 
(I) Förutsättning för en väl fungerande konkurrens är att tänkbara leverantörer ges möjlighet till 
information om pågående upphandlingar på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Regelverket för 
offentlig upphandling bygger därför på ett annonseringskrav samt ett gemensamt kodsystem, 
CPV, som skall underlätta för leverantörer att kostnadseffektivt informera sig om pågående 
upphandlingar. En leverantör som har specialiserat sig på att tillhandahålla viss en typ av varor, 
tjänster eller byggentreprenader skall således med hjälp av upphandlingarnas CPV-nummer 
kunna söka och sortera bland alla pågående upphandlingar. Det är därför av betydelse för 
konkurrensen att samtliga offentliga upphandlingar CPV-kodas på ett korrekt sätt. 
 Den aktuella upphandlingen har emellertid annonserats med CPV-koder som hänför sig till 
anskaffning av varor och inte för sådana byggentreprenadarbeten som upphandlingen rimligen 
avser. Det har således inte varit möjligt för entreprenadföretag inom ventilationsbranschen som 
inte samtidigt bedriver försäljning av utrustning, att på ett enkelt sätt finna upphandlingen. Redan 
av detta skäl har konkurrensen kommit att snedvridas samt bestämmelserna om offentlig 
upphandling överträtts. 
 
(II) Enligt en grundläggande princip för all upphandling måste det i förväg framgå vad som avses 
med de olika krav och kriterier som ställs upp för tilldelning, så att anbudsgivande leverantörer 
inte skall behöva gissa sig till vad som efterfrågas eller hur anbudsvärderingen skall komma att 
ske. Någon fri prövningsrätt får inte komma ifråga. Det aktuella kravet på öppenhet (transparens), 
som ytterst följer av EG-fördragets grundläggande principer, medför enligt tolkning i svensk och 
gemenskapsrättslig praxis att enbart punktvis redovisade värderingskriterier inte får komma i 
fråga. Om den upphandlande enheten avser att vikta kriterierna mot varandra skall det vidare 
framgå i förväg hur viktningen skall komma att ske, så att anbudsgivande leverantörer har möj-
lighet att anpassa sina anbud i enlighet med detta. I den aktuella upphandlingen har Jämtkraft AB 
angivit ett antal punktvis uppställda kriterier eller ”parametrar” utan att ytterligare precisera vad 
som avses med respektive parameter. Bolaget har vid tilldelningen vidare viktat kriterierna enligt 
fastställda procentsatser, trots att någon redovisning av grunderna för viktning inte framgår av 
underlaget för upphandling. Viktningen bygger heller inte på någon fallande prioritetsordning, 
eftersom två av kriterierna har tilldelats samma viktfaktor. Som Kammarrätten i Sundsvall 
tidigare har konstaterat strider förfarandet mot kravet på affärsmässighet enligt 1 kap. 4 § LOU 
samt mot de grundläggande EG-rättsliga principerna om öppenhet (transparens).  
 
(III) Vid förenklad upphandling utgör kvalifikationsprövning och anbudsvärdering två från 
varandra skilda moment. Enligt vad som framgår av bl.a. EG-domstolens dom i målet Lianakis 
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m.fl. (C-532/06) får kvalifikationskriterier inte blandas samman med värderingskriterier. Detta 
synsätt får med hänvisning till upphandlingslagens direktivkonforma utformning anses gälla även 
för upphandling enligt nationella bestämmelser. Sådana omständigheter som rätteligen skall 
hänföras till den inledande kvalifikationsfasen får alltså inte beaktas vid den avslutande anbuds-
värderingen och exempelvis jämföras mot anbudens pris. 
 I det nu aktuella upphandlingsunderlaget ingår bland de kriterier ”parametrar” som Jämtkraft 
AB skall beakta vid den avslutande värderingen av inkomna anbud, bland annat ”Redovisning 
kompetens” samt ”Miljö och kvalitetsarbete”. Dessa parametrar hänför sig emellertid till 
förhållanden som i allt väsentligt berör anbudsgivarnas erfarenhet och förmåga att utföra aktuella 
arbeten. De utgör således kvalifikationskriterier (eller “kriterier för kvalitativt urval”) som inte får 
komma ifråga vid anbudsvärderingen. Eftersom dessa felaktigt uppställda parametrar har tillmätts 
en icke oväsentlig betydelse (tillsammans 30 procents viktning) vid beslutet om tilldelning strider 
förfarandet även i denna del på ett konkurrenssnedvridande sätt mot LOU jämte bakomliggande 
EG-rättsliga principer. 

 
Sammantaget har den aktuella upphandlingen i ett flertal avseende handlagts på ett sätt som strider 
mot gällande bestämmelser om offentlig upphandling. Konkurrensen på marknaden för ventila-
tionsarbeten m.m. har därmed kommit att snedvridas. 
 
 


