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1. UPPDRAG OCH BAKGRUND 

Öckerö Fastighets AB har gett Advokatfirman Lindahl KB i uppdrag att utreda när 

det så kallade hyresundantaget i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

(”LOU”) är tillämpligt och att beskriva gränsdragningen mellan inte 

upphandlingspliktiga hyresavtal och upphandlingspliktiga byggentreprenadavtal. 

Öckerö Fastighets AB äger fastigheter där det idag bedrivs äldreboende 

(Solhöjden) och skolor (Bergagårdsskolan, Björkö skola, Fotö skola och 

Hedenskolan). De fastigheterna kan komma att säljas. Efter en försäljning avser 

kommunen att fortsätta hyra lokalerna för att bedriva de verksamheter som 

bedrivs där i dag. Kommunen kan, som lokalhyresgäst ha en skyldighet att 

fortsätta upphandla entreprenadarbeten som utförs på de överlåtna fastigheterna 

och som sammanhänger med lokalhyresavtalet. I denna promemoria redovisas 

för bolagets och kommunens fortsatta planering därför på ett generellt sett 

reglerna om och rättspraxis rörande upphandlingsplikten för en offentlig 

hyresgäst för ny-, om- eller tillbyggnad av hyrda lokaler. 

2. SAMMANFATTANDE SVAR 

Ett lokalhyresavtal är inte upphandlingspliktigt enligt LOU. Kommunen behöver 

därför som utgångspunkt inte konkurrensutsätta ett sådant avtal med tillämpning 

av LOU innan kommunen/bolaget ingår avtalet.  

Under vissa förutsättningar kan emellertid lokalhyresavtalet – oavsett dess 

benämning och innehåll – komma att av en domstol betraktas som ett 

byggentreprenadavtal. Det gäller om kommunen/bolaget har haft ett 

bestämmande inflytande över uppförandet av en nybyggnation eller av en om- 

eller tillbyggnad av en befintlig fastighet där kommunen/bolaget avser hyra eller 
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hyr lokaler. Byggentreprenadavtal omfattas av LOU och ska upphandlas av 

kommunen om den har haft ett bestämmande inflytande över uppförandet av 

byggnaden. Det gäller alltså även om kommunen/bolaget inte själv äger 

fastigheten på vilken entreprenadarbetena utförs utan endast hyr eller avser att 

hyra de ny-, om- eller tillbyggda lokalerna i fastigheten. Skolbyggnader har i 

rättspraxis bedömts vara av en sådan karaktär att hyresgästen, kommunen, 

regelmässigt har önskemål om byggnadens utformning. När det gäller om- eller 

tillbyggnad har det betydelse om myndigheten deltar i projektering av arbetena 

och står kostnaden helt/delvis för dem genom tilläggshyra. Om tilläggshyran 

nämnvärt överstiger grundhyran eller hyrestiden förlängs markant kan det vara 

fråga om en upphandlingspliktig om- eller tillbyggnad och inte enbart en normal 

hyresgästanpassning som ryms inom lokalhyresavtalet. 

Öckerö Fastighets AB bör därför inför en överlåtelse av fastighet säkerställa att 

det av hyresavtalet eller annat avtal framgår att den nya ägaren av fastigheten 

ska genomföra en upphandling LOU tillsammans med kommunen vid ny-, om- 

eller tillbyggnad av lokaler som kommunen hyr.  

3. UTREDNING 

3.1 Inledning 

Avtal om hyresrätt till fastighet behöver inte upphandlas enligt LOU, se 1 kap. 6 § 

första stycket 1 LOU. Undantaget ska tolkas restriktivt och det är den 

upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att avtalet är just ett 

hyresavtal.1 Om en upphandlande myndighet, som hyr eller ska hyra en viss 

lokal, har haft ett bestämmande inflytande över uppförandet av en ny-, om- eller 

tillbyggnad av lokalen kan de byggentreprenadarbeten som innefattas i 

byggnationen vara upphandlingspliktiga för den upphandlande myndigheten 

enligt reglerna om upphandling av byggentreprenadavtal, 2 kap. 3 § LOU.     

3.2 Genomsyn 

För att avgöra om det är fråga om ett inte upphandlingspliktigt lokalhyresavtal 

eller ett upphandlingspliktigt byggentreprenadavtal tillämpas en så kallad 

genomsynsprincip.  

                                                

 

1 EU-domstolens praxis, exempelvis EU-domstolens avgörande i mål C-20/01 och mål C-28/01 Tyskland mot 

Kommissionen.  
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Om kommunen eller Öckerö Fastighets AB säljer en fastighet och kommunen 

eller bolaget därefter hyr en lokal i en byggnad på fastigheten anses som regel 

en eventuell ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheten utgöra ett för hyresgästen 

upphandlingspliktigt entreprenadavtal. Det följer av genomsynsprincipen att 

kommunala bolag räknas som en del av ägarkommunen.2 Det spelar därför inte 

någon roll för bedömningen av om det är ett upphandlingspliktigt 

entreprenadavtal enligt gränsdragningen nedan om det är kommunen eller 

bolaget som äger fastigheten före överlåtelsen till tredje man eller om det är 

kommunen eller bolaget som därefter hyr lokal i fastigheten. Även om det är det 

kommunala bolaget som säljer en fastighet och kommunen som hyr en lokal i 

den överlåtna fastigheten kan kommunen vara skyldig att upphandla ny-, om- 

eller tillbyggnation på fastigheten som ett byggentreprenadavtal. 

3.3 Gränsdragning 

Avgörande för om ett lokalhyresavtal som inkluderar hyressättning med hänsyn 

till ny-, om- eller tillbyggnad ska betraktas som ett lokalhyresavtal eller ett 

byggentreprenadavtal är det huvudsakliga syftet med avtalet. Det saknar 

betydelse hur avtalet har klassificerats eller hur parterna har uppfattat avtalet.3 

För att avtalet ska utgöra ett byggentreprenadavtal ska byggnaden på ett konkret 

eller materiellt sätt utföras åt den upphandlande myndigheten. Den 

upphandlande myndigheten ska också ha ett direkt ekonomiskt intresse av 

byggentreprenadavtalet. Ett direkt ekonomiskt intresse kan bestå i att den 

upphandlande myndigheten blir ägare till resultatet av entreprenaden, att den 

upphandlande myndigheten garanteras tillgång till byggnationen för att använda 

den för offentliga ändamål eller att den upphandlande myndigheten kan få 

ekonomiska fördelar vid framtida användning eller överlåtelse av byggnaden.  

Som redan nämnts tillämpas en genomsynsprincip vid bedömningen av om ett 

hyresavtal i själva verket ska anses utgöra ett byggentreprenadavtal och därför 

upphandlas.  

                                                

 

2 Se prop. 2006/07:128 s.290 och EU-domstolens avgörande i mål C-536/07 Kommissionen mot Tyskland. I det aktuella 

målet var det fråga om en kommun som sålde en fastighet där köparen uppförde en byggnad som sedan hyrdes ut till ett 

kommunalt bolag. Arrangemanget ansågs utgöra ett byggentreprenadavtal. 

3 EU-domstolens avgörande i mål C-213/13 Impresa Pizzarotti & C. Spa mot Comune di Bari m.fl. 
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3.4 Nybyggnad 

Enligt rättspraxis kan ett hyresavtal för en nybyggnation utgöra ett 

byggentreprenadavtal enligt upphandlingslagstiftningen.4 För byggnader som 

ännu inte uppförts är det klargjort att ett hyresavtal kan anses utgöra ett 

byggentreprenadavtal i LOU:s mening om hyresgästen, som är en upphandlande 

myndighet, har haft ett bestämmande inflytande över byggnadens uppförande.5 

I Kammarrätten i Göteborgs avgörande i mål 7477-08 fann domstolen att den 

upphandlande myndigheten hade haft ett avgörande inflytande över uppförandet 

av en byggnad eftersom denne och projektören enligt avtalet skulle ha 

samrådsmöten varannan vecka under projektets gång. I avtalet reglerades också 

att den upphandlande myndighetens önskemål om byggnadens utformning 

skulle tillgodoses i största möjliga utsträckning.   

Konkurrensverket har i flera beslut uttalat att hyresavtal för byggnader som ännu 

inte uppförts i regel utgör byggentreprenadavtal om byggnaden är av speciell 

karaktär. En byggnad av speciell karaktär är enligt Konkurrensverket exempelvis 

skolor, sjukhus, brandstationer eller liknande. Anledningen till att byggnader av 

speciell karaktär anses utgöra byggentreprenadavtal är att sådana byggnader 

regelmässigt uppförs efter hyresgästens önskemål.6  Om byggnaden som ska 

uppföras däremot är av allmän karaktär såsom exempelvis kommersiella 

affärsytor har Konkurrensverket uttalat att hyresundantaget kan vara tillämpligt 

även om byggnaden inte uppförts. Anledningen till att byggnader av allmän 

karaktär kan anses utgöra hyresavtal och omfattas av hyresundantaget är att det 

är fråga om en byggnad som vem som helst skulle kunna tänkas hyra. 

3.5 Om- eller tillbyggnad 

Under ett hyresavtals löptid är det vanligt att den hyrda lokalen anpassas efter 

vilken verksamhet hyresgästen bedriver, så kallade hyresgästanpassningar. 

Sådana behöver inte upphandlas enligt LOU om anpassningen ryms inom ramen 

för en sedvanlig hyresgästanpassning. Om anpassningen däremot går utöver 

vad som kan anses vara en sedvanlig hyresgästanpassning kan anpassningen i 

                                                

 

4 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 395-10, Kammarrättens i Jönköping dom i mål 773-09, 

Kammarrättens i Göteborg domar i mål 3859-99, mål 8608-98 och 7477-08. 

5 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvall mål 395-396-10, Kammarrätten i Jönköping mål 2972-11.  

6 Konkurrensverkets beslut dnr 613/2008 och dnr 128/2009. 
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sig vara upphandlingspliktig som om- eller tillbyggnad som sker med hänsyn till 

den offentliga hyresgästens inflytande.7  

Även om- eller tillbyggnad kan alltså utgöra ett byggentreprenadavtal i LOU:s 

mening om de aktuella arbetena utförs enligt krav som uppställs av den 

upphandlande myndigheten. Konkurrensverket har uttalat att en upphandlande 

myndighet som ska fortsätta hyra en lokal efter ombyggnad ska upphandla om- 

eller tillbyggnaden enligt LOU om ombyggnaden ska ske efter den upphandlande 

myndighetens krav. Konkurrensverket har i myndighetens beslut bedömt att om- 

eller tillbyggnad utgör byggentreprenadavtal då den upphandlande myndigheten 

aktivt deltagit i projekteringen av arbetena och står kostnaden för arbetena 

exempelvis genom tilläggshyra.8 Konkurrensverket anser att det är en 

omständighet som talar för att det är fråga om ett byggentreprenadavtal att 

tilläggshyran för hyresgästanpassningen nämnvärt överstiger grundhyran eller 

att hyrestiden förlängs markant. I ett av Konkurrensverket avgjort ärende skulle 

den upphandlande myndigheten dessutom ersätta hyresvärden för nedlagda 

kostnader om projektet avbröts. Konkurrensverket ansåg därmed att 

ombyggnaden var att betrakta som ett byggentreprenadavtal som ska 

upphandlas enligt LOU.  

Även för om- eller tillbyggnader ska hänsyn tas till om byggnationerna innebär 

att lokalen får en särskild karaktär. Är om- eller tillbyggnaderna nödvändiga 

allmänna uppdateringar eller renoveringar utgör dessa i regel sedvanliga 

hyresgästanpassningar. Om om- eller tillbyggnaderna medför att den aktuella 

lokalen får en särskild karaktär med begränsat användningsområde och 

svårighet att hitta andra potentiella hyresgäster utan omfattande ombyggnader, 

såsom en domstol, en skola eller ett sjukhus, är det i regel fråga om 

byggentreprenadavtal som ska upphandlas enligt LOU.  

3.6 Otillåten direktupphandling 

Om ett byggentreprenadavtal inte har upphandlats enligt LOU har det skett en 

direktupphandling. En otillåten direktupphandling kan innebära att den 

upphandlande myndigheten, efter en talan av Konkurrensverket, får betala en 

upphandlingsskadeavgift till staten. Ett avtal som tillkommit efter en otillåten 

                                                

 

7 Konkurrensverkets beslut dnr. 584/2010. 

8 Konkurrensverkets beslut dnr 584/2010.  
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direktupphandling kan också efter en talan av en leverantör förklaras ogiltigt av 

en förvaltningsdomstol.9 En leverantör kan också begära skadestånd till följd av 

en direktupphandling. 

 

_____________________ 

                                                

 

9 16 kap 15 § LOU. 


