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YRKANDEN M . M . 

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten ska förplikta Sveriges Ra

dio AB (Sveriges Radio) att betala en upphandlingsskadeavgift om 

200 000 kronor enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. 

Till stöd för sin talan anför Konkurrensverket i huvudsak- följande. Sveri

ges Radio har utan föregående annonsering ingått ett avtal med Viking 

Line Abp (Viking Line) avseende en av Sveriges Radio anordnad personal

fest på m/s Viking Cinderella. Sveriges Radios avtal med Viking Line ut

gör en otillåten direktupphandling eftersom avtalet avser sådana hotell- och 

restaurangtjänster som enligt LOU ska upphandlas genom föregående an

nonsering där alla potentiella leverantörer bereds tillfälle att lämna anbud. 

Att Sveriges Radio genom en formlös konkurrensersättning ombett Viking 

Line och Tallink Silja Line att inkomma med offerter ersätter inte det an

nonserade förfarande som gäller enligt LOU. Det har inte framkommit 

några övriga omständigheter som medför att avtalet kunde ingås utan före

gående annonsering. 

Upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling bör 

beräknas med utgångspunkt i det ingångna avtalets värde. Därefter bör det 

prövas om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständig

heter som kan inverka sänkande eller höjande på avgiften. Avtalets värde 

är ett adekvat mått på hur allvarlig överträdelse en otillåten direktupphand

ling typiskt sett är - ju högre avtalsbelopp desto allvarligare överträdelse. 

Att avtalets värde får tjäna som utgångspunkt vid beräkningen av avgiftens 

storlek ligger dessutom i linje med allmänna principer för system med 

sanktionsavgifter i svensk rätt, där lagstiftaren har framhållit att avgiftsbe

lopp så långt som möjligt bör kunna utgå ifrån ett mätbart moment i över

trädelsen som gör det möjligt att förutse och fastställa hur stor avgiften ska 

bli i det enskilda fallet. En upphandlingsskadeavgift vid otillåten direkt-
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upphandling bör ligga i den övre delen av skalan, i allmänhet mellan fem 

och tio procent. Vid otillåtna direktupphandlingar av normalgraden bör 

upphandlingsskadeavgiftens storlek beräknas på 7-8 procent av avtalets 

värde. Det sammanlagda kontraktsvärdet i aktuellt fall uppgår till 

2 717 696 kronor, vilket fördelar sig på ett fast pris om 2 093 000 kronor 

avseende charter av båten och 624 696 kronor avseende faktisk konsumt

ion av mat och dryck. Det föreligger inga omständigheter som medför att 

överträdelsen är att betrakta som ringa. En upphandlingsskadeavgift om 

200 000 kronor motsvarar cirka 7,4 procent av avtalets värde och utgör vid 

en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet en proportion-

erlig sanktion för den aktuella överträdelsen. 

Sveriges Radio bestrider bifall t i l l Konkurrensverkets talan. För det fall 

förvaltningsrätten bedömer att Sveriges Radio ska påföras upphandlings

skadeavgift yrkas att avgiften ska uppgå til l maximalt 4 procent. 

Till stöd för sin talan anför Sveriges Radio i huvudsak följande. Upphand

lingen konkurrensutsattes genom att offerter begärdes in från Viking Line 

och Tallink Silja Line, där Viking Line klart framstod som det billigaste 

alternativet. Kombinationen av att personalfesten arrangerades av medar

betare som normalt inte arbetar med inköp och att det saknades alternativa 

lokaler för festen innebar att formkraven inte kom att respekteras fullt ut. 

Liknande avtal kommer i framtiden hanteras i enlighet med ordinarie in

köpsrutiner. Eventuella brister i förfarandet måste betraktas som en ringa 

överträdelse. 

Konkurrensverket har enbart utgått från kontraktsvärdet i sin bedömning 

av avgiftens storlek. Att anse att alla otillåtna direktupphandlingar ska av-

giftsbeläggas med samma procentsats måste anses strida mot allmän rätts

praxis. Det finns en rad förmildrande omständigheter söm medför att avgif

ten bör sättas ned till hälften av det som Konkurrensverket menar är nor-
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malgraden. Sveriges Radio lägger betydande resurser på att efterleva kra

ven enligt LOU. Trots det kan omständigheterna leda til l att ett fåtal av 

myndighetens inköp faller utanför inköpsrutinerna, vilket troligtvis är såd

ana inköp som inte hör till myndighetens kärnverksamhet. En personalfest 

kan inte anses vara kärnverksamhet hos Sveriges Radio då den endast an

ordnas vartannat år. Att avtalet hade en kort löptid borde också verka i en 

sänkande riktning. Vidare har Sveriges Radio själva berättat om festen i 

media. Det är inte heller rimligt att avgiftsbelägga förfaranden som faller 

utanför det direktivstyrda området på samma sätt som de förfaranden som 

faller inom direktivet. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att Konkurrensverkets ansö

kan om upphandlingsskadeavgift har inkommit inom den lagstadgade tids

fristen, dvs. ett år från det att avtalet slöts enligt 17 kap. 7 § LOU. 

Förvaltningsrätten har sedan att ta ställning t i l l om Sveriges Radio har slu

tit avtal utan föregående annonsering och på så sätt genomfört en s.k. otill-

låten direktupphandling. 

En direktupphandling får enligt 15 kap. 3 § andra stycket LOU genomföras 

om kontraktets värde uppgår till högst femton procent av det tröskelvärde 

som anges i 3 kap. 1 § LOU. Direktupphandling kan vidare användas om 

fömtsättningarna enligt 4 kap. 5-9 §§ LOU är uppfyllda eller om det före

ligger synnerliga skäl. 

I målet är ostridigt att Sveriges Radio utan föregående annonsering har 

ingått ett avtal avseende charter av fartyget m/s Viking Cinderella samt 

mat och dryck för en personalfest anordnad den 6 oktober 2012. Det sam

manlagda kontraktsvärdet enligt Konkurrensverkets beräkningar uppgår till 
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2 717 696 kronor, en uppgift som Sveriges Radio inte har ifrågasatt. Värdet 

på kontraktet överstiger alltså tröskelvärdet. Sveriges Radio har vare sig 

hos Konkurrensverket eller i förvaltningsrätten invänt att förutsättningarna 

enligt 4 kap. 5-9 §§ LOU varit uppfyllda eller att det förelegat synnerliga 

skäl för att genomföra en direktupphandling. Med hänsyn härtill och vid en 

samlad bedömning av omständigheterna i målet anser förvaltningsrätten 

det visat att Sveriges Radio har genomfört en otillåten direktupphandling. 

Det finns därför grund för att besluta om upphandlingsskadeavgift. 

Én upphandlingsskadeavgift ska bestämmas t i l l mellan tio tusen och tio 

miljoner kronor. Avgiften får dock inte överstiga tio procent av kontrakts

värdet. Förvaltningsrätten anser att det saknas anledning att beräkna kon

traktsvärdet annorlunda än Konkurrensverket. Upphandlingsskadeavgiften 

ska därför bestämmas til l ett belopp inom ramen 10 000 - 271 770 kronor. 

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska enligt 7 kap. 

5 § LOU särskild hänsyn tas til l hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall 

ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges om det finns synner

liga skäl. Av förarbetena till bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift 

framgår att otillåten direktupphandling är en av mest allvarliga överträdel

serna inom upphandlingsområdet, vilket bör leda ti l l att sanktionsvärdet 

kan anses vara högt. Beslutande myndighet har betydande utrymme att 

fastställa avgiftens storlek och ta ställning til l alla relevanta omständighet

er, bl.a. hur allvarlig överträdelsen är och den upphandlande myndighetens 

agerande. Ju allvarligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp 

bör sanktionsavgiften fastställas till . Som exempel på försvårande omstän

digheter nämns fall när det upphandlade avtalet sträcker sig över lång tid 

eller avser ett högt värde samt när det är fråga om ett upprepat beteende 

hos myndigheten. Om rättspraxis är oklart huruvida en vara eller tjänst ska 

upphandlas och någon upphandling inte har skett bör det påverka sanktion

svärdet så att överträdelsen anses mindre allvarlig. Ytterligare förmild-
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rande omständigheter kan vara när den upphandlande myndigheten fortsät

ter köpa varor eller tjänster frän ett avtal som löpt ut när ett nytt avtal för

hindras av en pågående överprövningsprocess eller när avtal får bestå av 

tvingande hänsyn till ett allmänintresse (prop. 2009/10:180 s. 187,197 f 

och 369 f) . 

Förvaltningsrätten har fknnit att den nu aktuella överträdelsen består i otill-

låten direktupphandling, vilket är en försvårande omständighet som talar 

för ett högt sanktionsvärde. De omständigheter som Sveriges Radio åbero

pat ti l l stöd för en lägre sanktionsavgift utgör enligt förvaltningsrätten inte 

sådana förmildrande omständiglieter som medför att avgiften ska sättas ned 

eller efterges. Med hänsyn härtill anser förvaltningsrätten att det inte finns 

några skäl att bestämma upphandlingsskadeavgiftens storlek till ett lägre 

belopp än det Konkurrensverket har ansökt om. Konkurrensverkets ansö

kan ska därför bifallas och Sveriges Radio förpliktas att till staten betala en 

upphandlingsskadeavgift om 200 000 kr. 

HUR M A N ÖVERKLAGAR 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga (DV 3109/1 A LOU). 

Robert Johansson 

Rådman 

Joanna Olsson har föredragit målet. 
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HUR MÄN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltnmgsrlttens 
beslut ska skriva till Kaminatf ätten i 
Stockholm. Sktivelsea ska dock skickas 
ellet larnnas till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till 
fo\tvaltningstätten inom tse veckot ftån dea 
dag då klaganden fick del av beslutet Tiden 
för övetklagandet för offentligpaitiäktias 
emellertid fiån den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen föt övetklagandet infallet på 
lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton ellet nyårsafton 
täcker det att skrivelsen kommer in nästa 
vatdag. 

Föt att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fotdtas att prövningstillstånd 
meddelas. Kammatiätten lämnat 
ptövningstittsfånd om det ät av vikt föt 
ledning av tättstillämpningen att 
Övetklagandet ptövas, ankdning 
förekommet till ändring i det slut vartill 
föivaltningstätten kommit ellet det annars 
finns synnerliga skäl att ptöva övetklagandet. 

Om piövning^tillstånd inte meddelas ståt 
förvaltningstättens beslut fast. Det är dätföt 
viktigt att det klätt och. tydligt framgår av 
övetklagandet till kammarrätten vatföt man 
anset att ptövnmgslillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med övefldagande ska 
innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, 
yrke, postadress och. telefonnummer. 
Dessutom ska adress ock 
telefonnummer till arbetsplatsen ock 
eventuell annan plats dat klaganden kan 
nås för delgivning lämnas om dessa 
uppgiftet inte tidigare uppgetts i målet. 
Om någon peison- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anrnäkn snarast 
göts till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift 

3. om förvaltningstättens namn, 
målnummet samt dagen for beslutet, 

4. de skäl som klaganden anget till stöd föt 
begäran om ptövmngstiilstånd, 

5. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

6. de bevis som klaganden vill åbetopa och. 
vad han/hon vill styrka med varje 
särskilt bevis. 

Skrivelsen ska vara -undertecknad av 
klaganden ellet hans ombud Adressen till 
förvaltningsrätten fratagåt av beslutet Om 
klaganden anlitat ombud ska denne sända in 
fullmakt i original samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer*. 

Om någon person- ellet adressuppgift 
ändras, ska N i utan dröjsmål anmäla 
ändringen till kammaträtten. 

I mål om överptövning enligt lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling ellet 
lagen (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, enetgL transporter och 
posttjänster får avtal slutas innan tiden föt 
överklagande av rättens dom ettet beslut har 
löpt ut. I de flesta fa l får avtal slutas när tio 
dagat har gått från det att rätten avgjort 
målet ellet upphävt ett interimistiskt beslut. I 
vissa fall fåt avtal slutas omedelbart. Ett 
överklagande av tättens avgörande fåt inte 
ptövas sedan avtal hat slutits. Fullständig 
information finns i 16 kapitlet i de ovan 
angivna lagarna. 

Behovet N i fler upplysningar om hut man 
överklagar kan N i vända Er till 
förvaltningsrätten. 

DV3109/1ALOU 


