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Eksjo Energi AB, 556005-3950

SAKEN
Upphandlingsskadeavgift enligt lag (2016:1146) om upphandling inom for
sorjningssektorema, LUF

FORVALTNINGSRATTENSAVGORANDE
Forvaltningsratten beslutar att Eksjo Energi AB ska betala
220 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

YRKANDEN
Konkurrensverket yrkar att forvaltningsratten enligt 21 kap. 1 § 3 LUF ska
besluta att Eksjo Energi AB ska betala 220 000 kronor i upphandlingsskade
avgift.

Eksjo Energi AB har ingen erinran mot ansokan,

VADPARTERNAANFOR
Konkurrensverket anfor i huvudsak foljande till stod for sin talan. Eksjo
Energi AB har brutit mot 19 kap. 9 § LUF genom att den 29 juli 2020 inga
avtal med VODA A/S utan foregaende annonsering. Eftersom det saknades
forutsattningar for att inga avtal utan foregaende annonsering utgor det in
gangna avtalet en otillaten direktupphandling.

Dok.Id 381588
Postadress
Box 2201
550 02 Jonkoping

Besoksadress
Hamngatan 15

Telefon
Telefax
036-15 66 00
E-post: forvaltnmgsrattenijonkoping@dom.se
·www forvaltnmgsratten1Jonkop1ng.domstol.se

Expeditionstid
mandag-fredag
08·00-16:00
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Under forsta halvaret av 2020 genornforde Eksjo Energi AB ett upphand
lingsforfarande for tilldelning av kontrakt for revision av en avfallspanna.
Upphandlingen rubricerades som ett forenklat forfarande enligt LUF. Den
21 februari 2020 skickade Eksjo Energi AB ut en anbudsinbjudan till tre le
verantorer, VODA A/S, Babcock & Wilcox Volund AB och Saltangens Me
kaniska Verkstad AB. Upphandlingen annonserades inte genom en annons i
en elektronisk databas som var allmant tillganglig eller pa nagot annat vis.
Upphandlingen omfattade normala revisionsarbeten av en avfallspanna, byte
eller skifte av vissa delar, reparation eller lagning av vissa delar samt ovriga
arbeten som tillkommer under revisionsperioden. Yid utgangen av tidsfris
ten for att lamna anbud, den 27 mars 2020, hade anbud inkommit fran samt
liga tre leverantorer. Den 6 maj 2020 beslutade Eksjo Energi AB att anta
YODA A/S som entreprenor.

Den 12 maj 2020 inkom en ansokan fran Saltangens Mekaniska Verkstad
AB om overprovning av upphandlingen till forvaltningsratten i Jonkoping
(se Forvaltningsrattens dom 2742-20 den 31 augusti 2020). Eksjo Energi
AB kontaktade forvaltningsratten gallande mojligheten till ett forhandsbe
sked med anledning av att revisionsarbetet behovde genomforas under som
marhalvaret men fick ett nekande svar. Eksjo Energi AB ingick darefter av
tal med YODA A/S den 29 juli 2020. Eksjo Energi AB skickade den 31 juli
2020 en skrivelse (sjalvanmalan) till Konkurrensverket om att myndigheten
ingatt avtalet med YODA A/S under en pagaende overprovning.

Eksjo Energi AB har till Konkurrensverket angett att det var en ny situation
med en overprovad upphandling och avtalssparr vilket innebar att den plane
rade revisionen av avfallspannan inte skulle kunna genomforas. Nar Eksjo
Energi AB inte fick forhandsbesked fran forvaltningsratten i fraga om over
provningen fattades beslutet om att fullfolja revisionen med den tilldelade
entreprenoren trots gallande avtalssparr, Det huvudsakliga skalet var att den
aktuella avfallspannan star for 75 procent av fjarrvarmeprodukticnen och att
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det saknas reservkapacitet for att fullt ut kompensera den produktionen vil
ket medfor att revisionen rnaste genornforas under det varma halvaret for att
kunna garantera fjarrvarmeleveranser under host och vinter.

Eksjo Energi AB har anfort att de haft mojlighet att svara pa fragor under
Konkurrensverkets utredning och att de inte har nagon erinran mot ansokan
eller mot den beskrivning av arendet som Konkurrensverket sammanstallt
och lamnat till forvaltningsratten.

SKA.LEN FOR AVGORANDET

Gallande regler
Enligt 19 kap. 9 § LUF (i dess lydelse innan 1 januari 2021) ska den upp
handlande enheten vid ett forenklat forfarande begara anbud genom en an
nons.

Enligt 21 kap. 1 § 3 LUF far allrnan forvaltningsdomstol besluta att en upp
handlande enhet ska betala en sarskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om
enheten har slutit avtal med en leverantor utan foregaende annonsering en
ligt bland annat 19 kap. 9 § LUF.

Enligt 21 kap. 7 § andra stycket LUF ska, om ingen leverantor har ansokt
om overprovning av avtalets giltighet, ansokan om upphandlingsskadeavgift
inkommit till forvaltningsratten inom ett ar fran det att avtalet slots.

Enligt 21 kap. 4 § LUF ska en upphandlingsskadeavgift uppga till lagst
10 000 kr och hogst 10 000 000 kr. Avgiften far inte overstiga tio procent av
upphandlingens varde enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 §.

Yid faststallande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska, enligt 21 kap.
5 § LUF, sarskild hansyn tas till hur allvarlig overtradelsen ar. I ringa fall
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ska nagon avgift inte beslutas. Avgiften far efterges, om <let finns synnerliga
skal.

Forvaltningsrattens bedomning
Forvaltningsratten finner inte skal att ifragasatta Konkurrensverkets bedorn
ning att <let aktuella kontraktet utgor ett s.k. byggentreprenadkontrakt i den
mening som avses i 1 kap. 8 § 1 LUF. Forvaltningsratten instarnmer i Kon
kurrensverkets bedornning att <let ar den faktiska ersattning (exklusive mer
vardesskatt) som utgatt enligt kontraktet som ska ligga till grund for upp
handlingens varde, dvs. 2 914 644 kronor. Vardet av upphandlingen oversti
ger darrned den s.k. direktupphandlingsgransen och upphandlingen borde ha
annonserats i enlighet med 19 kap. 8-9 §§ LUF. Detar i rnalet ostridigt att
nagon sadan annonsering inte genomfc:irts av Eksjo Energi AB.

I likhet med Konkurrensverket gor forvaltningsratten bedornningen att <let
inte har forelegat synnerliga skal som kan rnedfora undantag fran kravet pa
annonsering med anledning av synnerlig bradska. Eksjo Energi AB har un
der utredningen angett att den aktuella avfallspannan star for 75 procent av
fjarrvarmeproduktionen och att revisionen behovde genomforas under <let
varma halvaret for att kunna garantera fjarrvarmeleveranser under hosten
och vintern. Forvaltningsratten konstaterar i detta avseende att den aktuella
overprovningen pa intet satt forhindrat Eksjo Energi AB att i behorig ord
ning annonsera upphandlingen i enlighet med 19 kap. 9 § LUF tidigare un
der aret. Den aktuella revisionen ar vidare en arligen aterkommande revision
vilket innebar att den aktuella situationen inte har varit oforutsebar. Det har
inte frarnkommit andra skal som innebar att Eksjo Energi AB skulle haft ratt
att inga <let aktuella avtalet utan foregaende annonsering. Eksjo Energi AB
har inte heller anfort att <let forelegat sadana skal. Avtalet den 29 juli 2020
utgor saledes en otillaten direktupphandling.
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Upphandlingsskadeavgift ar en sanktion som ska vara effektiv, proportion
erlig och avskrackande. Otillatna direktupphandlingar anses vara en av de
allvarligaste overtradelserna inom upphandlingsornradet vilket leder till att
sanktionsvardet i dessa fall ofta kan anses hogt. Forvaltningsratten bedorner
inte att overtradelsen ar att anse som ringa. Det har inte heller frarnkornmit
nagra sarskilt formildrande ornstandigheter.

Vid en samlad bedornning anser forvaltningsratten att en upphandlingsska
deavgift om 220 000 kr far anses sta i proportion till overtradelsens allvar.

Konkurrensverkets ansokan ska saledes bifallas och Eksjo Energi AB ska
betala en upphandlingsskadeavgift om 220 000 kr.

HUR MAN OVERKLAGAR

Avgorandet kan overklagas. Information om detta finns i bilaga 1 (FR-05).

Veronica Lindstrom

Radmannen Veronica Lindstrom har avgjort malet. Forvaltningsrattsnota
rien Adam Sarenrnalm har varit foredragande.
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Hur man overklagar

FR-05

Den som inte ar nojd med forvaltrungsrattens
beslut kan overklaga. Har frarngar hur <let gar
till.

Narmare regler finns 1 den lag som galler for
malet, se rutan langst net pa nasta sida for
hanvis rungar.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Gar sa har

Tiden raknas oftast fran den <lag som ru fick
del av beslutet. I vissa fall raknas tiden 1 stallet
fran beslutets datum. Det galler om beslutet
avkunnades vid en muntlig forhandlrng, eller
om ratten vid forhandhngen gav besked om
datum for beslutet.

1. Skrrv forvaltrungsrattens namn och
malnummer.

For myndigheten raknas nden alltid fran den
<lag domstolen meddelade beslutet.
Observera att overklagandet maste ha kornrrut
1n till domstolen nar nden gar ut.

Vilken dag gar tiden ut?
Sista dagen for overklagande ar samma veckodag
som tiden borjar raknas, Om ru exempelvis Eick
del av beslutet mandagen den 2 mars gar tiden ut
mandagen den 23 mars.

2. Forklara varfor ru tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken andnng ru vill ha
och varfor ru tycker att kammarratten ska ta
upp ert overklagande (las mer om
provrungstillstand langre ner)
3. Tala om vilka bevis ru vill hanvisa till.
Forklara vad ru vill visa med vaqe bevis.
Skicka med sknftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.
4. Lamna namn och personnummer eller
orgarusatlonsnummer.
Lamna aktuella och fullstandiga uppg1fter
om var domstolen kan na er: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer

Om sista dagen infaller pa en lordag, sondag eller
helgdag, rrudsornmarafton, julafton eller nyars
afton, racker det att overklagandet kommer in
nasta vardag.

Tank pa detta i mal om overprovning av
upphandling
I vissa fall kan myndigheten rnga avtal efter
10 dagar fran <let att domstolen avgJott malet
eller upphavt ett mtenrrusnskt beslut, och 1
vrssa fall far myndigheten rnga avtal
omedelbart. Efter att avtal har slutits far
kammarratten inte overprova upphandhngen.
Detta galler alltsa aven om nden for
overklagande fortfarande galler.

Om ru har ett ombud, lamna ocksa
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lamna 1n overklagandet till
forvaltrungsratten - adressen finns 1
beslutet.

Vad hander sedan?
Forvaltrungsratten kontrollerar att overklagan
det komm1t 1n 1 ratt tid. Har <let komrrut 1n for
sent avv1sar domstolen overklagandet. Det
tnnebar att beslutet galler.
Om overklagandet komrrut 1n 1 tid, sklckar
forvaltrungsratten overklagandet och alla
handhngar 1 ma.let v1dare till kammarratten.
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Har ru t1d1gare fatt brev geoom forenklad
delg1vrung kan aven kamm arratteo skicka brev
pa detta satt.

Provningstillstand i karnrnarratten

Viii ni veta mer?
Ta kontakt med forvaltruogsratten om ru har
fragor Adress och telefoooummer finos pa
forsta sidan 1 beslutet.
Mer information fions pa www.domstol.se.

Nar overklagaodet kommer 10 till kammar
ratten tar domstolen forst stallnrng till om
malet ska tas upp till provruog.
For fullstandig informauon, se:
Kammarratten ger provrungstillstand 1 fyra
olika fall.
• Domstoleo bedomer att det fions
anledrung att tvrvla pa att forvaltrungs
ratten domt ratt.
• Domstolen aoser att det inte gar att
bedoma om forvaltruogsratteo domt ratt
utan att ta upp rnalet.
• Domstolen behaver ta upp malet for att
ge aodra domstolar vagledrung 1 ratts
tillampruogeo.

•

lag (2016:1145) om offenthg upphanclling, 20 kap.

•

lag (2016:1146) om upphanclling mom
forsorjrungssekrorerna, 20 kap.

•

lag (2011 1029) om upphanclling pa forsvars- och
sakerhctsomradet, 16 kap.

•

lag (2016:1147) om upphanclling av koncessioner,
16 kap.

•

lag (2016:1145) om offenthg upphanclling, 20 kap.

•

lag (2016:1146) om upphanclling mom
forsorjrungssektorn, 20 kap.

• Domstoleo bedomer att det finns
synoerhga skal att ta upp rnalet av oagoo
annan anledrung.
Om ru znte far provrungstillstand galler det
overklagade beslutet. Darfor ar det vrktigt att 1
overklagandet ta med allt ru vill fora fram.
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