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Forvaltrungsratten i Falun
Box45
791 21 Faltm

Ansokan om upphandlingsskadeavgift
Sokande
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
Motpart

Landstmget Dalarna, Box 712, 791 29 Falun

Saken
Upphandlmgsskadeavgift enhgt 21 kap. 1 § 3 lagen (2016:1145) om offenthg
upphandlmg (LOU)

Yrkande
Konkurrensverket yrkar att forvaltningsratten enligt 21 kap. 1 § 3 LOU beslutar
att Landstinget Dalarna ska betala 375 000 (trehundrasjuttiofern tusen) kronor 1
upphand lingsskadeavgift.

Adress 103 85 Stockholm

Besoksadress Tcrsgatnn 11
Tele/on 08-7001600
Fax 08-245543
konkurrensverket@kkv.se
www.konkurrensverket.se
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Grunder
1.

Landstinget Dalarna (landstinget) har brutit mot 19 kap. 9 § LOU genom att
den 28 december 2017 inga avtal om ambulanstransporter med flygplan med
Babcock Scandmavian Air Ambulance AB (SAA) utan foregaende
annonsermg. Eftersom forutsattrungarna for att mga avtal utan foregaende
annonsering saknades utgor avtalet en otillaten direktupphandling.

Bakgrund och omstandigheter
2.

Av Konkurrensverkets utredning frarngar att landstinget lopande anskaffar
tjanster avseende ambulanstransporter med flygplan utan foregaende
annonsering enligt LOU.

Forsok att genomfora annonserade upphandlingar har dragit ut pa tiden
3. Det har gjorts forsok att nllgodose behovet av ambulanstransporter med
flygplan genom att genomfora samordnade annonserade upphandLingar
avseende en nationell ambulansflygtjanst. Detta arbete har dock dragit ut pa
tiden.
4.

Under 2013 slot landstmget, och ett flertal andra landstmg, ett
samverkansavtal med Vasterbottens Lans Landshng (VLL).
Samverkansavtalet syftade till att VLL skulle genomfora en samordnad
upphandlmg for att tacka behovet av arnbulanstransporter med flygplan.

5

I november 2015 annonserade VLL en upphandling av flygplan for
ambulanstransport. Syftet med upphandlingen var att VLL skulle anskaffa
egna flygplan for att senare upphandla en operator som skulle skota dnften.
Avsikten var att flygplanen skulle levereras vid arsskiftet 2017/2018.
Upphandlmgen avbrots dock 1 apnl 2016.

6.

Den 1 januari 2016 bildades komrnunalforbundet Svenskt Ambulansflyg
(KSA) med uppgift att ansvara for hela Svenges behov av
ambulanstransporter med flygplan. KSA tog over de uppgifter som
landstinget tidigare hade anfortrott VLL. Landstinget har under
Konkurrensverkets utredning uppgett att KSA annonserade en ny
upphandlmg varen 2017. Aven denna upphandlmg avsag anskaffmng av
flygplan och avsikten var att senare upphandla driften. Upphandhngen
overprovades och KSA planerar 1 nulaget for att verksamheten ska vara
igang i slutet av 2020.

Direktupphandlingar fran SAA
7.
Vid behov av ambulanstransporter med flygplan har landstinget
direktupphandlat tjanster fran SAA.
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8.

I praktiken har direktupphandlingarna gatt till pa sa satt att det firms ett
telefonnummer till SAA uppsatt pa klinikerna. Nar en lakare har gjort
bedomrungen att en patient behaver transporteras sa ringer nagon pa
khruken SAA. Att landstmget anhtar SAA vid behov av aktuella tjanster
narnns ocksa uttryckhgen i vissa av landstingets bestallningsrutiner, se
bilaga 1. Enligt landstinget har man forrnodhgen fortsatt tillarnpa aldre
bestallningsrutiner som utarbetats med anledmng av SAA:s tidigare
anknytrung till SOS-alarm.

9.

Den sista direktupphandlmgen Iran SAA under 2017 avsag en transport
mellan Trollhattan och Falun den 29 december 2017. Transporten bestalldes
den 28 december 2017 av lakare i Trollhattan pa uppdrag av landstmget. Det
ar detta avtal som ar foremal for Konkurrensverkets ansokan.
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Avtalet mellan landstinget och SAA den 28 december 2017 utqor
en otlllaten direktupphandling
Avtalet omfattas av LOU och har inte varit forernal for annonsering
10. Det aktuella avtalet avser kop av ambulanstransport med flygplan. Enhgt
Konkurrensverkets bedomrung utgor avtalet ett sadant tjanstekontrakt som
omfattas av bilaga 2 till LOU. Kopet omfattas darrned av den icke
direktivstyrda delen av lagstiftnmgen (19 kap. LOU).
11. Enhgt huvudregeln i 19 kap. 9 § LOU ska upphandlmgar annonseras och alla
leverantorer ska dangenorn fa mojhghet att larnna anbud eller ansoka om att
fa Iarnna anbud. Upphandlmgar med ett varde som understiger en viss
procent av det troskelvarde som ar aktuellt (den sa kallade
direktupphandhngsgransen) behaver mte annonseras.1 For att avtal med ett
varde som overstiger direktupphandlmgsgransen ska fa ingas utan
foregaende airnonsermg kravs att nagot av de sarskilt angivna undantagen i
LOU ar tillarnphga. Undantagen fran skyldigheten att annonsera
upphandlingar ska tolkas restnktivt.2
12. Avtalet den 28 december 2017 har mte foregatts av annonsering och kan
darrned vara en otillaten drrektupphandling, Detta galler under forutsattrung
att avtalets varde overstiger direktupphandlmgsgransen och landstinget inte
har haft ska! for att underlata annonsering.

Direktupphandlingsgransen var 534 890 kronor ar 2017
Se bland annal EU-domstolens uttalanden i ma! C-199/85 Kom111issionen mot ltnlien, punkt 14, de forenade malen
C-20/01 och C-28/01 Kommissionen mot Tysklnnd, punkt 58, ma! C-385/02 Kommissionen mot ltnlien, punkt 19, mal
C-394/02 Kommissionen 1110I Greklnnd, punkt 33 och ma! C-26/03 Sindt Halle, punk! 46. Se aven forarbetsuttalanden
i prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2006/07·128 s. 291 samt Hogsta forvaltningsdomstolens uttalanden i RA 2005
ref. 10, RA 2008 ref 79 och RA 2009 not. 134.
1

2
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Avtalets varde
13. Enligt 19 kap. 8 § LOU ska vardet av en upphandlmg uppskattas till det
totala belopp som ska betalas i upphandlingen. V1d berakrungen ska options
och forlangningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. V1d berakningen
ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlmgar av samrna
slag gJorda av myndigheten under rakenskapsaret.'
14. SAA har fakturerat landstinget 51 810 kronor exklusive mervardesskatt med
anledning av avtalet den 28 december 2017, se bilaga 2. Vardet av enbart
detta avtal overstiger saledes mte 1 s1g direktupphandlingsgransen.
15. Landstinget har dock kopt arnbulansflygtjanster av SAA vid totalt 67 tillfallen
under 2017, se b1laga 3. Av Konkurrensverkets utrednmg framgar att
kostnaderna for anskaffmngarna under 2017 har uppgatt till 5 203 110 kronor
exklusive mervardesskatt, se btlaga 4. Detta frarngar av landstingets
sarnmanstallning av fakturor avseende aktuella kop under 2017.
16. Enligt Konkurrensverkets bedomning utgor alla landstingets mkop 2017 av
tjanster avseende ambulanstransporter med flygplan direktupphandlingar av
samma slag. Det sammanlagda vardet av dessa direktupphandhngar ska
darfor beaktas vid berakrungen av vardet av den nu aktuella
direktupphandlingen.
17. Vardet av direktupphandlingen den 28 december 2017 ar mot denna
bakgnmd, vid en sadan berakrung som foljer av LOU, 5 203 110 kronor. Da
kontraktsvardet overstiger direktupphandlingsgransen borde upphandlingen
annonserats I enlrghet med huvudregeln 1 19 kap. 9 § LOU.
Nagot undantag fran annonseringsplikten ar inte tillarnpliqt
18. Landstmget har under Konkurrensverkets utrednmg uppgett att
ambulansflygtransporter ar en sallan forekommande, men ofta nodvandig
del av sjukvarden som i det akuta laget ar absolut nodvandigt att anskaffa.
Landstinget har ocksa uppgett att man forst i samband med
Konkurrensverkets gransknmg blivit upprnarksarn pa att SAA har
konkurrenter, samt att man avser genomfora en egen annonserad
upphandling i vantan pa att KSA:s verksamhet komrner 1gang.

Se bland annat prop. 2009/10:180 s. 293, HFD 2017 ref. 74, Kamrnarratten i Stockholms dom den 22 maj 2013 i
mal nr 2504-13, Karnrnarratten i Stockholms dom den 15 oktober 2013 i mal nr 1965-13 sarnt Arrowsmith, The
Law of Public and Utilities Procurement, 3:e upplagan, 2014, s. 466 ff. Se aven Karnrnarratten i Giiteborgs dom
den 23 december 2016 i mal nr 5524-16, dar det framgar att aven tidigare iivertradelser under det aktuella
rakenskapsaret, som i och for sig har prcskriberats, ska laggas till grund for berakningen av vardet vid
bestamning av avgiften i mal om upphandlingsskadeavgift.
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19. Konkurrensverket noterar mledningsvis att ansvaret att folja LOU ar strikt
och att avgift kan tas ut oberoende av om det har forelegat uppsat eller
oaktsamhet.
Det forelaq inte synnerlig bradska
20. Under vissa forutsattningar kan det vara mojhgt att underlata annonsering av
absolut nodvandiga anskaffningar pa grund av synnerhg bradska. Detta
foljer 19 kap. 7 § tredje stycket och 6 kap. 15 § LOU.
21. Det kravs da, utover att det ror s1g om en absolut nodvandig anskaffning, att
det pa grund av synnerlig bradska orsakad av ornstandigheter som mte kan
tillsknvas den upphandlande myndigheten och som inte heller har kunnat
forutses av myndigheten, har varit omojhgt att halla tidsfnsterna vid oppet,
selektivt eller forhandlat forfarande med foregaende annonsering.
Omstandigheterna som laggs till gnm.d for tillarnpningen av undantaget for
synnerlig bradska far inte bero pa den upphandlande myndighetens
agerande.4 Kravet pa att en omstandighet inte ska ha kunnat forutses av den
upphandlande myndigheten mnebar att omstandigheten narrnast ska ha
karaktaren av force majeure.5
22. Konkurrensverket ifragasatter mte att landstm.get har ett ansvar for att
tillhandahalla sjukvard och att aktuella tjanster kan behovas i denna
verksamhet. Detta innebar dock m.te att det films forutsattningar att bortse
Iran upphandlingslagshftnmgen. Det ahgger upphandlande myndigheter att
planera och organisera sina upphandlmgar pa ett sadant satt att
upphandlmgslagstiftnmgen foljs. Detta galler aven vid upphandlmgar dar
man samarbetar med andra upphandlande myndigheter. Om samarbetet av
nagon anledning fordrojs ar det respektrve upphandlande myndighets
ansvar att se till att det egna behovet tillgodoses pa ett satt som ar forenhgt
med LOU. Landstmget har under en langre tid varit utan ett upphandlat
avtal for aktuella tjanster. I vart fall senast i november 2015 stod det klart for
landstmget att samarbetet med VLL, och sedermera KSA, inte skulle
tillgodose landstmgets behov av ett upphandlat avtal for aktuella tjanster
under 2017. V1d denna tidpunkt an.nonserade VLL upphandlmgen av
flygplan som skulle levereras vid arsskiftet 2017/2018, se bilaga 5. Den
upphandlingen syftade saledes mte till att tillgodose behovet for 2017. Inte
heller senare forsok att genomfora annonserade upphandlmgar har avsett
2017. Att landstmgets behov av ambulansflygh·ansporter for 2017 inte har
t1llgodosetts efter ett an.nonserat forfarande enhgt LOU hanfor sig saledes i
detta fall t1ll landstingets egen bnstande planenng.

Se prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2009/10:180 s. 198 och 344 f, samt bland annal ma! C-385/02 Ko111missione11
1110/ Greklnnd punk! 40-43.
5 Se Kammarratten i Sundsvalls avgorande i ma! 3208-14 den 26 augusti 2015.
4

mot Italie11, pun kt 25-28, och C-394/02 Kommissionen
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Vid sadana forhallanden finns mte forutsattrungar att tillarnpa undantaget
for synner!tg bradska.

Det forelaq inte tekniska skal
24.

Enligt 19 kap. 7 § tredje stycket LOU far direktupphandlmg anvandas om det
finns forutsattningar att nllampa undantaget 1 6 kap, 14 § 2 LOU. Det kravs
da att det av tekniska skal mte finns nagon konkurrens om det som ska
upphandlas. Undantaget ar tillampligt endast om det mte firms nagot nm hgt
altemativ och avsaknaden av konkurrens inte beror pa en konstruerad
avgransrung av forutsattrungarna for upphandlmgen. Detta framgar av
6 kap, 14 § andra stycket LOU.

25.

Undantaget aktuahseras endast vid mycket exceptionella omstandigheter nar
det star klart att offentliggorandet mte kommer att leda till okad konkurrens
eller battre upphandlingsresultat eftersom det objektivt sett endast finns en
leverantbr. 6 Tva kurnulatrva rekvisit maste vara uppfyllda; dels ska det som
upphandlas vara av teknisk karaktar, dels ska det mot bakgrund av den
tekmska karaktaren vara absolut nodvandigt att tilldela en viss leverantor
kontraktet.7 Det stalls hoga krav pa en upphandlande myndighet som
overvager att tillampa undantaget att forvissa sig om att det inte finns nagon
annan mojhg leverantor. Det racker inte att konstatera att det eventuellt
tidigare har forelegat bristande konkurrens. Att upphandhngsforernalet
pastas vara komphcerat ar mte hllrackhgt for att visa att arbetet uteslutande
kan anfortros en enda leverantor." Detar inte heller tillrackligt att en viss
leverantor armer effektiv. Den upphandlande myndigheten ska pa objektiva
grunder kunna visa att endast en leverantor kan utfora kontraktet.9 Vid
bedornrungen maste myndigheten aven overvaga att anskaffa nagot annat
som till sin funktion ar jarnforbart.

26.

I detta fall har det mte funnits forutsatti1ingar att t1Llampa undantaget. Bland
annat noteras att Konkurrensverkets utrednmg 1 detta fall mleddes efter tips
fran en konkurrent till SAA. Det forhallande att landstinget forst i samband
med Konkurrensverkets utrednmg har bhvit uppmarksam pa att det finns
konkurrenter utgor inte skal att hllampa undantaget.

Sammanfattrnng
27.

Av det ovan anforda framgar att det mte har forelegat ska! for undantag fran
annonsenng med stod av synnerlig bradska eller tekniska skat. Det har mte
heller framkommit nagra andra ska! som skulle gora det mbJhgt att mga det

Se ska! 50 till Europaparlamentets och radets direktiv 2014/24/EU
EU-domstolens dom i mal C-394/02 Kommissionen 1110/ Greklnnd, punkt 34.
8 EU-domstolens dom i mal C-385/02 Ko111111issione111110/ llnlien, punk! 21
9 EU-domstolens dom i mal C-394/02 Ko111111issione11 mot Greklnnd punkt 34-39.
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aktuella avtalet utan foregaende annonsering. Avtalet den 28 december 2017
utgor darfor en otillaten direktupphandlmg.

Upphandlingsskadeavgift
28. V1d en otillaten direktupphandling far en allman forvaltningsdomstol efter
ansokan av Konkurrensverket besluta att en upphandlande myndighet ska
betala en upphandlingsskadeavgift (21 kap. 1 § 3 LOU) Det finns inget krav
pa att den upphandlande rnyndigheten ska ha agerat med uppsat eller av
oaktsarnhet for att en avgift ska kunna dornas ut. Bristande kannedorn om
gallande ratt eller missforstand om Iagstiftningens innehall utgor inte heller
nagon ursakt for en overtradelse.'?
29

En upphandlmgsskadeavgift ska vara effektiv, proportionerlig och avskrack
ande. Syftet med avgiften ar bland annat att sakerstalla att
upphandlrngsreglerna foljs och att skattemedlen anvands pa ett korrekt satt."

Tidsfristen for Konkurrensverkets ansokan
30. En ansokan om upphandlingsskadeavgift ska ha komrrut in nil forvaltmngs
ratten inom ett ar fran det att avtalet slots (21 kap. 7 § LOU).
31. Det avtal som ansokan galler avser en transport som utfordes den
29 december 2017. Ett bindande avtal me I Ian landstinget och SAA har
uppkomrrut den 28 december 2017 nar den aktuella transporten bestalldes av
personal vid kluuken I Trollhattan for landstingets rakrung. En ansokan om
upphandlingsskadeavgift maste ha lamnats in till domstolen inom ett ar fran
det datumet.
Overtradelsens sanktionsvarde och avgiftens storlek
32. En upphandhngsskadeavgift ska uppga till lagst 10 000 kronor och hogst tio
rruljoner kronor. Avgiften far inte overstiga tio procent av upphandlingens
varde enhgt 5 kap. eller 19 kap. 8 § LOU (21 kap. 4 § LOU).
33. Kontraktsvardet for den upphandlmg som omfattas av ansokan ar
5 203 110 kronor (se ovan punkterna 13-17) Upphandlingsskadeavgiften kan
darfor uppga till hogst 520 311 kronor (5 203 110 x 0,1).

10

II

Prop. 2009/10:180 s. 193 och 368.
A. prop. 5. 196-197
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34. Vid faststallande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska sarskild hansyn
tas till hur allvarhg overtradelsen ar. I nnga fall ska nagon avgtft mte beslu
tas. Avgiften far efterges om det firms synnerhga ska! (21 kap. 5 § LOU). Det
hogsta avgiftsbeloppet ar reserverat for sarskilt graverande fall.12
35. Upphandlingsskadeavgiftens storlek ska bestarnmas med hansyn till alla
relevanta omsfandigheter 1 det enskilda fallet mom rarnen for avgiftens av
skrackande syfte. Utgangspunkten ar att avgiften ska bestammas sa att myn
digheten, och aven andra myndrgheter, foljer LOU. Ju allvarligare overtradel
sen kan anses vara, desto hogre belopp bor avgiften Iaststallas till.13
36. Otillatna direktupphandlingar ar en av de allvarhgaste overtradelserna mom
upphandlingsomradet och sanktionsvardet ska darfor ofta vara hogt.14
37. Vid bedomnmgen av sanktionsvardet ska hansyn tas till saval forsvarande
som fonmldrande ornstandigheter. Det ska aven vagas in hur klar
overtradelsen kan anses vara. Omstandigheten att exernpelvis rattslaget ar
oklart kan paverka sanktionsvardet sa att overtradelsen anses mmdre
allvarhg. Darernot kan sanktionsvardet anses hogre om ett avtal loper under
en forhallandevis lang tid eller avser ett hogt varde. Aven forhallanden hos
den upphandlande myndigheten som exempelvis upprepade otillatna direkt
upphandhngar kan ses som en forsvarande ornstandighet. Att en upphand
lande myndighet har drabbats av andra negahva ekonorruska konsekvenser
till foljd av overtradelsen kan dock 1 vissa fall ses som en formildrande
omstandighet."
38. I detta fall ar det fraga om en otillaten direktupphandhng, Sankt10nsvardet ar
darfor som regel hogt. Rattslaget kan inte anses som oklart. Det har mte
framkomm1t att landstmget till foljd av overtradelsen har drabbats av nagra
andra negativa ekonom1ska konsekvenser. Omstand1gheterna som redogjorts
for ovan ar enligt Konkurrensverkets uppfattnmg varken formtldrande eller
forsvarande.
39. Vid en sammantagen bedomnmg av omstand1gheterna I arendet anser
Konkurrensverket att en upphandlmgsskadeavg1ft pa 375 000 kronor ar en
proporhonerhg sanktion for den aktuella overtradelsen.
Ovrigt
40. Konkurrensverket v1ll upplysa om att verket denna dag har lanrnat m
ytterligare en ansokan om upphandlmgsskadeavgift i mal som avser
12

Se Hogsta forvaltningsdomstolens avgorande HFD 2014 ref. 69.
Prop. 2009/10:180 s. 197 och s. 369-370.
14 Se prop. 2009/10:180 s. 197 och jfr exempelvis HFD 2014 ref 69 och Kammarratten i Goteborgs domar den 20
november 2014 i mal nr 4402-14 och den 2 december 2014 i mal nr 4915-13.
1s A. prop. s. 197-198 och s. 369-370.
13
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direktupphandlmgar av tjanster avseende arnbulanstransport med flygplan.
Ansokan mot Region Gotland har ingetts till forvaltrungsratten 1 Stockholm
(Konkurrensverkets dnr 702/2018).

Bifogas
Bilaga 1- Vardrutin -Transport av barn mellan vardinrattningar
Bilaga 2 - Faktura avseende avtalet mellan landstinget och SAA den 28 december 2017

Bilaga 3 - Rapport Iran landstinget till Kommunalforbundet Svenskt Ambulansflyg
Bilaga 4 - Samrnanstallning av fakturor 2017

Bilaga 5- Utdrag fran utvarderingsmodell i upphandling 2015
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