
 
 
Med anledning av artikel i Nyhetsbrevet ” Varning Schönfelder” nr 11-09 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=976&show=976  
 
Förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling   
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20090726-6.pdf   
 
Det är vad artikeln handlade om: 
SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET   
 

I Ds 2009:36 föreslås att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling (LOU) givet att villkoren som motsvarar de s.k. Teckal-kriterierna 
som slagits fast i EG-domstolens rättspraxis är uppfyllda. 
 
 
Här kommer ett första svar från en av Sveriges mest kunnige expert på EU lagar 
 

Hej Toni,  
ja, det här är intressant eftersom en tillämpning av det temporära undantaget från 
LOU förutsätter att de av EG-domstolen fastställda s.k. Teckal-kriterierna är 
uppfyllda. Frågan är dock huruvida svensk rättspraxis/tillämpning verkligen kan 
anses motsvara de krav som EG-domstolen förklarat måste vara uppfyllda. 
Regeringsrätten har hanterat undantag från LOU (d.v.s. direktupphandling)i de 
s.k. SYSAV-domarna. Konkurrensverket har i sin rapport 2008 "upphandling av 
avfallstjänster" diskuterat detta på Sidorna 97 - 116 och påpekar där att EU-
kommissionen genom brev till Sverige ifrågasatt den situation som råder i 
Sverige när det gäller direktupphandling. Min uppfattning är att regeringsrätten 
genom SYSAV-domarna i praktiken "uppfunnit" egna villkor för när en 
direktupphandling kan tillåtas och att regeringsrätten därmed fatiskt bortser från 
de krav som EG-domstolen ställer. Konsekvenserna av felaktig rättstillämpning 
kan bli stora eftersom övriga svenska domstolar nu följer regeringsrättens 
avgöranden i SYSAV-domarna istället för TECKAL-kritererierna såsom de 
redovisas i EG-domstolens domar. Därmed kan man även ifrågasätta huruvida 
det temporära undantag som regeringen nu föreslår verkligen är förenlig med 
EG-rätten eftersom det förmodligen till största del vilar på regeringsrättens 
bedömning. För att ge ytterligare synpunkter av värde måste jag titta närmare på 
förslaget, vilket jag gärna gör så fort jag är tillbaka från semestern.   
Hälsningar 
vännen xxxxxxxxxx 
 
KKV:s rapport: http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rap_2008‐
4.pdf 
”Den offentliga sektorn utgör en stor del av den svenska ekonomin. Det är därför av betydelse att det 
skapas konkurrens inom den offentliga sektorn. Avfallshanteringen ska tjäna långsiktiga och miljö-
mässiga syften och är en viktig del i samhällets infrastruktur. Utvecklingen av en väl fungerande 
marknad på detta område ger möjlighet till ökad effektivitet och ökade miljövinster.” 
citat av Generaldirektören Konkurrensverket 


