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meddelad i Stockholm den 3 juni 2008
KLAGANDE
Skorstensfejarmästarnas Service AB, 556095-4876
Ombud: Förbundsjuristen Tommy Stenberg
Profina Juridik AB
Box 100 20
121 26 Stockholm-Globen
MOTPART
Brand- och räddningsnämnden i Stockholms kommun
Ombud: Kommunjuristen Catharina Gyllencreutz
Stockolms stadsledningskontor, juridiska avdelningen
105 35 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Stockholm dom den 14 november 2006
i mål nr 6595 – 6596-06 (bilaga)
SAKEN
Offentlig upphandling
___________________
YRKANDEN M.M.
Skorstensfejarmästarnas Service AB yrkar att Regeringsrätten ska fastställa att upphandling av sotning och brandskyddskontroll enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor ska göras enligt lagen (1992:1528) om
Dok.Id 51877
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Box 2293
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offentlig upphandling (LOU). Bolaget yrkar vidare att Regeringsrätten
ska fastställa att Brand- och räddningsnämndens upphandling av sotning
och brandskyddskontroll har varit lagstridig och därför ska göras om.
Bolaget anför bl.a. att Europakommissionens generaldirektorat den 21
november 1996 har uttalat att sotning ska upphandlas enligt LOU och att
kommissionen underkänner såväl undantag avseende tjänsteupphandling
som undantag avseende utövande av offentlig makt.
Nämnden anser att målet ska skrivas av från fortsatt handläggning och
anför bl.a. följande. Avtal i de aktuella upphandlingarna har undertecknats den 24 november 2006. Eftersom mer än tio dagar gått från det
att tilldelningsbeslut meddelats i upphandlingarna och upphandlingskontrakt finns, kan bolagets begäran om överprövning inte längre prövas.
Nämnden har vidare anfört att kontrakt avseende tjänstekoncession inte
kan prövas inom ramen för LOU.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 1 kap. 5 § LOU avses med upphandling köp, leasing, hyra eller
hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Enligt samma lagrum
avses med upphandlingskontrakt skriftliga avtal som en upphandlande
enhet ingår avseende upphandling enligt denna lag och som undertecknas
av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.
Av utredningen i målet framgår att Brand- och räddningsnämnden inlett
ett förfarande i avsikt att erbjuda entreprenörer att ta över kommunens
ansvar i vissa hänseenden avseende sotning och rengöring respektive
brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. Entreprenörerna
ges rätt att begära ersättning av dem som utnyttjar tjänsterna. Ersättning
från nämnden utgår endast i undantagsfall.
Mot denna bakgrund kan de överenskommelser som träffas mellan
nämnden och dem som anförtros uppdraget inte anses utgöra upphandlingskontrakt i LOU:s mening. Någon överprövning enligt LOU kan
därför inte göras. Vid sådant förhållande saknas anledning att gå in på
frågan om bolagets rätt att ansöka om överprövning.
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REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet.

Susanne Billum

Eskil Nord

Lennart Hamberg

Margit Knutsson

Kristina Ståhl

Karin Hartmann
Föredragande regeringsrättssekreterare
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