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Vi lever i landet med mycket höga ambitioner och kanske världens strängaste lag-
stiftning när det gäller djurskydd. Att staten själv genom samhällets offentliga
upphandling av mat väljer leverantörer som inte följer denna lagstiftning är häp-
nadsväckande och ett effektivt sätt att slå undan benen för landets djurbönder. 

Att inte ens landets högsta lagstiftande församling (riksdagen) själv ser till att
leva som man lär är en skandal i sig. Att sedan stora delar av den övriga offent-
liga serveringen (årligt värde: 8,4 miljarder kronor) inte heller konsekvent väljer
mat som är producerad i enlighet med den svenska lagstiftningen är kanske då
följdriktigt. Men är det rätt?

Vad säger serveringen av okänd bulkmat till våra barn, sjuka och gamla om
våra hänsyn och värderingar och om omhändertagandet av varandra. Nog är väl
dessa grupper i vårt samhälle värda den bästa maten?

Man kan också fundera på, hur landets lagstiftning värderas och beaktas av lag-
stiftarna själva? Är det viktigt, att även själv, följa lagen? Ska det vara så svårt att
leva som man lär?

Dubbelmoralen får också andra konsekvenser för vårt samhälle och vår miljö.
Ska vi stänga det svenska lantbruket och den svenska livsmedelsproduktionen?
Och därmed säga hejdå till många jobb och det öppna landskapet?

Varför tillåts detta dubbelmoraliska statsstyrda leverne att pågå år efter år? Var-
för tillåts att alla svekfulla måltider bara fortsätter att serveras? 

Kanske är det så att LOU (Lagen om offentlig upphandling) är i otakt med
människors värderingar?

Mycket skylls på EU-lagstiftningen med sin grundbult om varors och tjänster
fria rörlighet. Men om EU är roten till allt ont, tvista de lärde; politiker, jurister,
grossister med flera. Vi talar med dem i denna rapport. 

Det finns ett gäng offentliga upphandlare, liksom leverantörer, som vet vad de
vill och har goda ambitioner. Låt oss hoppas att inköparna av offentlig mat, med
stöd av jurister och politiker, finner formuleringar och metoder som gör det enda
sunda möjligt, nämligen att det blir tillåtet att köpa in mat som har producerats
enligt svensk lag.

Till sist: Detta handlar inte om protektionism, frihandel är bra. Men på en
marknad brukar man säga att kunden ska vara den som väljer och självständigt
styr sina inköp.

SSvveenn  SSeecchheerr

Är lagen viktig, för alla?
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Utgivaren av denna skrift har under flera år studerat den offentliga upp-
handlingen av livsmedel med fokus på kommunernas användning av
importerade produkter som inte följer svensk djurskydddslagstiftning,
framför allt när det gäller fågelkött, ägg samt produkter där ägg ingår. Med
denna rapport redovisas nu, hösten 2011, en del av detta material. 
Se även tidningen FJÄDERFÄ nummer 8-2011 samt www.fjaderfa.se med
bland annat information om ovanstående riksdagsavslöjande.

Inte ens lagst

För några år sedan (2006) avslöjade tidningen Fjäderfä att de ägg som användes i lagstiftarnas eget kök,
riksdagsrestaurangen, var importerade ägg som producerats på ett sätt som är förbjudet i Sverige. Inköps-
rutinerna ändrades då snabbt och riksdagsäggen är sedan dess producerade i enlighet med svensk djur-
skyddslagstiftning. Däremot är alltjämt (2011) varannan kyckling och kalkon som ställs på riksdagsleda-
möternas matbord importerade (Tyskland med mera) och uppfödda på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.
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tiftarna själva

Vi ställer utifrån ovanstånde och övriga fakta som
presenteras i denna rapport, följande konkreta fråga: 

Hur länge till ska det vara så att den offentligt ser-
verade maten i stat, kommuner och landsting, består
av importer från produktionsmetoder som är för-
bjudna i Sverige? 

Följande verkliga exempel på produkter och ur-
sprung är hämtade från offentliga upphandlings-
dokument Sverige runt år 2011:

• Äggprodukter som potatisbullar (Belgien),
pannkaka (England, Estland), pasta (Italien).

• Kycklingprodukter som filé, klubba, bröst och
sallader (Danmark, Finland, Thailand, Brasilien,
Argentina med flera).

• Kalkonprodukter som bröst, lövbiff, schnitsel
(Tyskland, Finland).

Detta är alltså något av allt det som serveras i den
offentliga maten där en djurhållning har använts som
inte är tillåten i Sverige.

* Läs mer om riksdagens råvaror i tidningen Fjäderfä
nummer 8-2011 och på www.fjaderfa.se.
** Läs mer om Stockholm på sidorna 6-7 i denna skrift.

På riksdagens matbord* är varannan
kyckling producerad på ett sätt som
inte är tillåtet i Sverige. 
Samma sak gäller i Stockholms stad**.
I huvudkommunens offentliga mathåll-
ning (på skolor, äldreboenden och sjuk-
hus) serveras nämligen kycklingrätter,
och även pannkakor med mera, som är
tillagade av importerade råvaror som
är producerade på ett sätt som är för-
bjudet i Sverige. 

Riksdagen samt
huvudkommunen,
Stockholms stad.
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För att göra presentationen av den offentliga använd-
ningen av importerade produkter när det gäller
fågelkött, ägg samt produkter där ägg ingår begrip-
lig har vi valt att berätta om några kommuners upp-
handling. I denna artikel koncentrerar vi oss på
Stockholms stads inköp av nämnda produkter under
år 2010.

Stor andel importkyckling
Granskningen visar att av de 68 600 kilo obehand-
lade fågelprodukter som köptes in var 47 800 kilo
importerade. 

Det betyder att 70 procent av de kycklingprodukter
som filé, klubba och lår som serveras i Stockholms
skolor, äldreboenden och sjukhus, är producerad
utanför Sverige på ett sätt som inte är tillåtet enligt
svensk lagstiftning.

När det gäller behandlade fågelprodukter (kyck-
lingsallad, grillprodukter, nuggets, kalkonschnitsel
med mera) var importandelen 40 procent, eller
52 900 kilo av den totala konsumtionen på 132 200
kilo. Summerar vi de båda kategorierna av fågelkött
får vi fram att importandelen var 50 procent. Hälf-
ten av det kycklingkött som konsumerades på sko-
lor och äldreboenden i Stockholms stad var således
importerat.

Blandad äggkompott
Motsvarande konsumtion av äggprodukter (skalägg,
kokta ägg, äggröra m m) för Stockholms stad under
2010 uppgick till 55 900 kilo. 

Av den äggvolymen var enligt
vår granskning den absoluta huvuddelen
svenskproducerad enligt svensk djurskyddslag.

Pannkakor av olika varianter samt crepes är pro-
dukter där ägg ingår. Här var totalkonsumtionen
86 400 kilo. Volymen pannkakor och crepes som
innehöll importerade ägg var 46 500 kilo eller 54
procent av den  totala pannkakskonsumtionen.

Ytterligare en kategori som vi har tittat på är
pastaprodukter. Här är dock osäkerheten stor efter-
som en del pasta innehåller ägg, medan andra pasta-
varianter inte gör det. Vår undersökning visar att
åtminstone 49 procent (107 100 kilo av totalt
220 200 kilo) av pastaprodukterna innehöll impor-
terade ägg.

Mer än varannan kyckling
och pannkaka är importerad

Stockholm som ett kommunexempel

70 procent av kycklingkött som filé, klubbor, färs och lår (obe-
handlat fågelkött) samt kalkonprodukter som bröst och lövbiff som
Stockholms stad köpte in under 2010 var producerat utanför Sve-
rige. 
Detta kött, som alltså i huvudsak produceras med metoder som
är olagliga i Sverige, serveras på skolor, daghem och äldreboen-
den i Stockholm.
Även äggrätter som pannkaka och pasta på kommunens restau-
ranger innehåller en hög andel “olagliga” råvaror, alltså ägg där
hönsen inte har hållits enligt svensk djurskyddslag.

Är den beslutande
församlingen i
stadshuset nöjd med
vad som serveras i
stadens egna
restauranger?
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Slutligen har vi även granskat kategorin ”Potatis-
bullar och raggmunkar”. Här har vi funnit att av
den totala konsumtionen på 88 700 kilo så utgjordes
26 100 kilo, 29 procent, av produkter där de in-
gående äggen var producerade utanför Sveriges
gränser.

I huvudsak “olagliga ägg”
Vilken typ av ägg är det då som används i impor-
terade äggrätter enligt ovan? 

Att söka sig bakåt till ursprungsland och produk-
tionsmetod för äggen i importprodukterna har visat
sig vara svårt. Vi har inte sällan mötts av svaret “tro-
ligen EU” eller “bulkmarknaden”. Detta är knappast
ett uttömmande och tillfredsställande svar, för den
som bryr sig om kvalitet och djurskydd. Det vi dock
med stor säkerhet kan konstatera, som svar på frå-
gan, är att äggen som används i de importerade ägg-
produkterna inte är producerade enligt svensk djur-
skyddslag.

Stockholm inte unikt
Nu ska dock ingen mörk skugga falla över just
Stockholms stad och dess upphandlare när det gäl-
ler den omfattande konsumtionen av importerat
fågelkött samt pannkakor gjorda på importerade
ägg. På detta område går nämligen lagen om offent-
lig upphandling (LOU) före svensk djurskyddslag-
stiftning, det har rättspraxis på området hittills visat,
vilket framgår av flera artiklar i denna skrift.

Olaglig produktion är vanligt 
Vår granskning är en klockren bekräftelse på att: 

Det är vanligt i dagens Sverige att barn
och ungdomar på daghem och skolor,
samt människor på äldreboenden och

sjukhus, utspisas med mat vars råvaror
är producerade på ett sätt som är olag-
ligt i Sverige.
Vi har under arbetet med granskningen varit i kon-
takt med många kostchefer ute i kommunerna som
upplever denna situation som ett stort problem och
vi redovisar material från en del av dessa kommuner
längre bak i denna skrift.

Vilka normer och värderingar har vi?
En fråga av närmast filosofisk art som borde ställas
i detta sammanhang är denna:

Om det offentliga Sverige serverar mat till barn,
gamla och sjuka som är producerad på ett olagligt
sätt, och detta sker med riksdagens och regeringens
goda minne, vad säger detta om hur vi värderar
dessa kategorier av människor?

Vill vi ha egna bönder i Sverige?
För att inte tala om vad alla offentliga inköp av mat
från produktionsmetoder som är förbjudna i Sverige,
säger om hur vi värderar landets djurbönder. Den
raka frågan utifrån ovanstående är: Vill Sverige ha
kvar sina ägg- och kycklingbönder?

Sammanfattning Stockholms stad*

• Den obehandlade kycklingen är till 70 procent importerad och producerad på ett
sätt som ej följer svensk djurskyddslag. För behandlad kyckling är motsvarande siff-
ra 40 procent. Totalt är varannan offentlig Stockholmskyckling importerad.

• Mer än varannan pannkaka är gjord på ägg från den europeiska bulkmarknaden
(med ägg från den gamla sortens oinredda burar som inte tillåts i Sverige**)

• Varannan makaron innehåller ägg som är producerade på ett sätt som inte är tillå-
tet i Sverige

• Var tredje potatisbulle innehåller ägg som är förbjudna att producera i Sverige.

* Se även grafer på sidan 11.           ** Dessa hönsburar förbjuds i hela EU från den 1 januari 2012.

Stockholms stad, 
en av Sveriges 
290 kommner



På frågan varifrån fågelköttet kommer är det vanli-
gaste svaret Sverige, Danmark och Thailand. Därut-
över finns gruppen ”övriga länder” som kan vara
svår att detektera. Otydlig ursprungsmärkning och
ompackning av produkter för vidaretransport till
andra länder försvårar inte sällan ursprungskontrol-
len. 

Våra jämförelser visar att det kan se väldigt olika
ut i kommunerna. Vår redovisning är “försiktig” i
den mening att vi har försökt att undvika överskatt-
ningar av importandelen. Importen, och användning-
en av fjäderfälivsmedel som är producerade på ett
sätt som är förbjudet i Sverige är därför minst så stor
som presenationen i denna skrift visar.

När det gäller fågelkött (huvudsakligen kyckling)
varierar den svenska andelen enligt enkätunder-
sökningen mellan 50 och 95 procent, den danska
från 15 till 35 procent och den thailändska inklusive
övriga länder från 5 till 35 procent. 

Omfattande importvolymer
Det är som synes stora spann i siffrorna, vilket
understryker den stora osäkerheten. Klart är dock att
kommunernas inköp av importerat fågelkött är
mycket omfattande. Detta bekräftas också av vår
mer ingående granskning av Stockholms stads inköp
av fågelkött, ägg och äggprodukter (se separat arti-
kel på sidorna 6-7 och 10-11).

Motstridiga icke trovärdiga uppgifter
Vilka djuromsorgskrav ställer då kommunerna i sina
förfrågningsunderlag när det gäller fågelköttet?
Här spretar svaren en hel del och i vissa fall förefal-
ler det tveksamt om de ställda kraven verkligen är
uppfyllda i det kött som levererats. Några kommuner
ställer till exempel krav på att beläggningen får vara
max 25 kycklingar per kvadratmeter och maximalt
36 kilo per kvadratmeter, samtidigt som en ansenlig
del av fågelköttet uppges komma från Danmark, där
en betydligt högre beläggning tillåts, och några spe-
cialuppfödningar av svensk modell på dansk mark
har heller inte redovisats.

I ett fall finns det till och med ett krav med en
direkt hänvisning till den svenska djurskyddslag-
stiftningen, samtidigt som endast hälften av det in-
köpta kycklingköttet uppges vara svenskt.

Några kommuner har svarat att 100 procent av det
inköpta fågelköttet är producerat i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning. Samtidigt uppger
man att en del av kycklingköttet kommer från länder
som Argentina, Thailand med flera länder.

Brist på kunskap och uppföljning
Det verkar således att finnas stora kunskapsbrister
hos de som formulerar kraven ute i kommunerna.
Eller snarare handlar det om bristande resurser för
att följa upp vad leverantören egentligen levererar
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En sak vad som har beställts ...

– en annan sak vad  
Redovisning av en kommunenkät

Från vilka länder kommer fågelköttet respektive äggen
som ni köper in, och vilka krav ställer ni på djuromsorgen
bakom produkterna? Bland annat dessa frågor har vi
ställt till ett femtiotal kommuner landet runt. 
Svaren visar att det kan vara en betydande skillnad mel-
lan de ställda kraven och vad som verkligen levereras och
alltså serveras i skolor, äldreboenden och på sjukhus.
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som levereras

och alltså i vad mån denne följer uppställda upp-
handlingskriterier och ingångna avtal.

En medvetenhet finns
Medvetna om detta problem verkar man däremot
vara i de kommuner som ställt de ovan nämnda
svenska kraven för maxbeläggning i kycklingstallar
samt förbud mot näbbtrimning, men som samtidigt
uppskattar att endast 60 procent av det inköpta fågel-
köttet motsvarar kraven i svensk djurskyddslagstift-
ning. Den andelen motsvarar då den volym av
kommunernas inköpta fågelkött som är producerad i
Sverige.

Vi har även ställt frågan från vilka länder de inköp-
ta skaläggen kommer. Här dominerar de svenska
äggen mycket tydligt. Några kommuner köper till
och med enbart ekologiska, svenska ägg.

Många är osäkra – EU-ägg?
Även när det gäller äggprodukterna, till exempel
pannkakor och plättar, har vi frågat efter till-
verkningsland. Om äggprodukterna kommer från
flera länder har vi efterlyst en ungefärlig procentuell
fördelning mellan länderna. Svenska pannkakor och
plättar dominerar, dock inte lika klart som med skal-
äggen. Bland svaren kan man ana osäkerheter, till
exempel hos den kommun som skriver:

”Från EU enligt tillverkarna, går ej att spåra
enligt grossist.” En annan kommun svarar så här:
”Det mesta från Sverige men jag har inte den kollen
att jag kan ange vilka volymer som kommer från
respektive land.”

Svaren visar att äggens produktionsland, liksom
hönshållningens kvalitet, är okänd hos många
kommuner.

Mycket olika krav
I den enkätundersökning som här redovisas, ingår
svar från motsvarande cirka 20 procent av de svens-
ka kommunerna. Utöver enkäten har vi tillgång till

information från ytterligare ett antal kommuner lan-
det runt inklusive till exempel Stockholms stad (se
föregående artikel). Dessa kontakter bekräftar den
här redovisade bilden av kommunernas upphandling
av livsmedel inom fjäderfä. Det betyder att import-
volymerna är betydande i denna del av det offentli-
ga Sveriges livsmedelsupphandlingar. 

Vår undersökning visar även att de kravspecifika-
tioner som kommunerna har ställt upp är väldigt
olika. Så här lyder några kommunsvar som vi har
fått när det gäller ställda djuromsorgskrav för ägg
och äggprodukter. Här är svaren av mer varierande
slag. Några exempel:

• ”Vi ska använda MSR*:s krav. När vår förfrågan
annonserades i våras fanns inte dessa krav tillgäng-
liga på grund av överprövningssituationen. Därför
har vi i denna upphandling endast de obligatoriska
kraven som finns i MSR:s rekommendationer.”

• ”Beläggning värphöns: Hela ägg och produkt av
ägg ska ha producerats av höns som har haft till-
gång till värprede, sandbad och sittpinne. Näbb-
trimning av värphöns: Näbben på värphöns skall ej
trimmas eller på annat sätt rutinmässigt förändras.”

• ”Burhöns skall ha tillgång till så kallad inredd
bur och frigående höns får vara max nio höns per
kvadratmeter.”

• ”EU-krav.”

• “Eftersom det är ekologiska ägg gäller kraven
enligt EU-förordningen 834/2007 om ekologisk pro-
duktion.”

*MSR=Miljöstyrningsrådet.

Graferna på nästa uppslag visar översiktligt hur
kommunernas upphandling inom fjäderfäområdet
ser ut.



Den offentliga maten i
vårt avlånga land
Som framgår av denna skrift serveras barn, gamla och
sjuka i stor utsträckning importerad mat från världens
alla hörn. Vi vet också att det mesta av all denna impor-
terade mat, på de offentliga restaurangerna, är produce-
rad på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.
Frågan är vilka volymer “den olagliga maten” omfattar?
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Kartan visar:
De röda markering-

arna anger den geogra-
fiska placeringen för
några av de kommuner
som omnämns i denna
rapport eller som redak-
tionen på annat sätt har
varit i kontakt med under
arbetets gång.

I artikeln på sidorna 6-7  berättar vi att maten på sko-
lor, äldreboenden och sjukhus i kommunen Stock-
holms stad till stor del är importerad. För till exem-
pel populära maträtter som kyckling och ägg ingå-
ende i pannkaka gäller att minst varannan måltid be-
står av importerade råvaror, vilka i huvudsak är pro-
ducerade på ett sätt som är förbjudet i Sverige.

Detta är fakta som vi åskådliggör grafiskt på sidan
till höger. När det gäller hur stora volymerna är,
totalt i den offentliga maten, kan vi konstatera att det
handlar om tusentals ton mat och att det totala vär-

det är 8,4 miljarder kronor (Konkurrensverkets rap-
port “Mat och marknad – offentlig upphandling”
(20011:4).

Texten i denna rapport bygger på samtal och inter-
vjuer med politiker, jurister, producenter, grossister
och tjänstemän på upphandlande myndigheter. Inte
minst kommunala upphandlare och kostchefer på
många håll i vårt avlånga land har varit oss behjälp-
liga i undersökningen som har pågått under flera år
fram till oktober 2011.



Hälften är importerat
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Figur 1 visar andelen import respektive
svenskt i Stockholms stad (den offentliga
maten) för filé, klubba, lår med mera. 
Produkterna säljs ofta under benämningen
obehandad kyckling.

Figur 1.

Kyckling
filé, klubba, lår ...
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Figur 2 visar andelen import respektive
svenskt i Stockholms stad (den offentliga
maten) kycklingsallad, grillprodukter, nuggets
med mera. Produkterna säljs ofta under
benämningen behandad kyckling.

Figur 2.
Kyckling

sallad, grill, nuggets ...

70 %
import
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Figur 3 visar andelen import-
ägg respektive svenska ägg i
Stockholms stad (den offentli-
ga maten) för pannkakor,
crepes etc.

Figur 3. Ägg
i pannkaka

54 %
import
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Figur 4 visar andelen import-
ägg respektive svenska ägg i
Stockholms stad (den offentli-
ga maten) för potatisbullar,
raggmunkar etc.

Figur 4. Ägg
i potatisbullar m m

29 %
import
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Figur 5 visar andelen import-
ägg respektive svenska ägg i
Stockholms stad (den offentli-
ga maten) för pastaprodukter
av olika slag.

Figur 5. Ägg
i pastaprodukter

49 %
import

40 %
import

I grova drag kan konstateras att ungefär hälften av maten, så som kyckling,
pannkaka och pasta, är producerad med råvaror som är importerade och pro-
ducerade på ett sätt som är olagligt i Sverige.

Kilo
Kilo

KiloKilo Kilo
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Flera livsmedelsupphandlingar inom den offentliga
sektorn har överprövats på grund av att förfråg-
ningsunderlaget har innehållit vissa bestämda djur-
skyddskrav. 
Med utgångspunkt i några av dessa domstolsavgö-
randen har Konkurrensverket dragit ett antal slutsat-
ser om möjligheten att ställa sådana krav vid offent-
lig upphandling:

• NEJ till krav enligt den svenska lagen
Det strider mot principerna om icke diskriminering
och likabehandling att ställa krav på att livsmedel
ska vara producerade i enlighet med den svenska
djurskyddslagstiftningen vid offentlig upphandling.
Krav som består av formuleringar tagna från den
svenska djurskyddslagstiftningen försätter anbuds-
givaren i en ojämlik ställning och gynnar
svenska produkter.

• ÖMSESIDIGHETEN går före
Principen om ömsesidigt erkännande
gäller för den offentliga upphandlingen.
Denna princip innebär att en vara som
lagligen tillverkats eller saluförts i ett
medlemsland inom EU ska kunna säljas i
alla andra medlemsländer. 
En möjlighet till undantag finns dock, och det är då
ett särskilt skyddsintresse kan hävdas till skydd för
människors och djurs liv och hälsa.

• HÅRDARE lagstiftning och HÖGRE kost-
nader duger inte
Att svenska producenter kan ha en sämre konkur-
renskraft än producenter i andra länder på grund av
en hårdare lagstiftning, som bland annat kan innebä-
ra högre produktionskostnader, är inte enligt Kon-

kurrensverket ett skäl för enskilda myndigheter att
ställa vissa krav vid offentlig upphandling. Generellt
gäller att protektionistiska syften inte får förekom-
ma.

• OK med krav men …
En upphandlande myndighet har rätt att tämligen
fritt formulera sina behov och krav på föremålet för
upphandlingen. Konkurrensverket anser att det inte
är förbjudet att ställa krav på djurskyddshänsyn vid
offentlig upphandling. 
Däremot måste en upphandlande myndighet kunna
säkerställa att alla leverantörer behandlas lika, att de
ges lika förutsättningar att lämna ett anbud, att kra-
ven är förutsebara och att myndigheten samtidigt har
en reell möjlighet att kontrollera att de ställda kraven

uppfylls. Kraven på djurskyddshän-
syn ska också vara proportionella i
förhållande till det syfte som ska
uppnås och inte begränsa konkur-
rensen mer än nödvändigt. 

• MÅSTE kunna följas upp
Konkurrensverket vill betona

vikten av att de krav som ställs i en
upphandling följs upp och en upp-

handlande myndighet måste försäkra sig om att de
krav som ställs verkligen kan följas upp. Myndighe-
ten måste också ta med i beräkningen om denna upp-
följning leder till mer administration och ökade kost-
nader för leverantörerna. Utan några EU-gemen-
samma riktlinjer, indikatorer och gemensam kon-
trollfunktion kan det dessutom vara svårt för en upp-
handlande myndighet här i Sverige att bedöma om ett

Vilka krav får ställas på djurskyddshänsyn vid en offentlig
livsmedelsupphandling? Hur ser rättspraxis ut? 
Utifrån några domstolsavgöranden vid överprövningar drar
Konkurrensverket ett antal slutsatser kring möjligheten att
ställa sådana krav. 
Vi redogör här för myndighetens syn på dessa frågeställningar.

JA men ändå NEJ
... eller kanske kanske kanske ...

Ansvarig
myndighet

anser ...

forts på sidan 14
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Vad gäller? Vad ska gälla?
Hur ska Konkurrensverkets slutsatser
tolkas? Är det överhuvudtaget tillåtet
att ställa djurskyddskrav som är högre
än EU:s minimikrav, och i så fall
vilka? 
Vi ställde frågan till tre av huvudak-
törerna – och fick tre olika svar. Ett
bra mått på den rådande rättsliga för-
virringen.

Av de slutsatser som Konkurrensverket dragit
utifrån ett antal domstolsavgöranden framgår att ver-
ket anser att det inte är förbjudet att ställa krav på
djurskyddshänsyn vid offentlig upphandling av livs-
medel. Frågan är då vad som menas med detta?
Rimligen måste man då få ställa krav som går utöver
EU:s minimilagstiftning. Ett krav på att minimilag-
stiftningen för djurskydd ska uppfyllas är ju full-
ständigt meningslöst, eftersom den måste efterlevas
även utan något krav alls.

Så långt borde alla kunna vara överens. Nästa steg
i detta försök till logiskt resonemang blir då att hitta
den magiska punkt på “djurskyddslagstiftningsska-
lan” som ligger någonstans mellan EU:s minimilag-
stiftning och det uttalade kravet på svensk djur-
skyddslagstiftning, och som markerar var den möjli-
ga kravgränsen går. Vi håller oss för objektivitetens
skull till Konkurrensverkets promemoria i ämnet (se
separat artikel till vänster) och försöker få svar på
hur tre av huvudaktörerna på området tolkar verkets
slutsatser.

På Konkurrensverket bekräf-
tar Charlotta Frenander att
verkets syn är att det går att
ställa djur- skyddskrav utöver
EU:s minimilagstiftning, men
att man ändå inte kan säga
något om vilka krav som det i
så fall handlar om.

Väntar fortfarande på
rättspraxis
– Frågan är hur kraven får vara
formulerade, och det kan vi

inte svara exakt på idag. Det är heller inte vår upp-
gift. Det har dock inte varit möjligt på det sätt som
vissa krav har formulerats i de tidigare domar som

Konkurrensverket bygger sina
slutsatser på. Däremot är detta
fortfarande en öppen fråga
efter domen från förvaltnings-
rätten i Falun gällande Rätt-
viks kommun. Där väntar vi på
ett avgörande i kammarrätten
och en tydligare rättspraxis.

Endast krav på ekolo-
giskt tillåtet
Monika Sihlén, projektledare
för livsmedel på Miljöstyr-
ningsrådet, tolkar Konkurrensverkets promemoria
så att det enda djurskyddskrav som går att ställa
utöver EU:s minimilagstiftning är krav på EU-eko-
logisk produktion. 

Allt bevisbart möjligt
När vi ställer samma fråga till Serveras marknadsdi-
rektör Nils Berntsson så får vi ännu en tolkningsva-
riant till svar.

– Enligt vårt synsätt kan man
i princip ställa vilka krav som
helst under förutsättning att
man kan utvärdera och säker-
ställa att de blir uppfyllda och
likabehandlade. Praktiken
visar dock att det finns svårig-
heter. Servera ser absolut inget
problem med att man ställer
djurskyddskrav, men då måste
man också kunna säkerställa
att man verkligen får det man
beställer så att inlämnade anbud kan jämföras och
utvärderas på ett korrekt och rättvist sätt. Vi anser
heller inte att en tredjepartscertifiering är någon
garanti för att specifika krav kan verifieras.

Nils Berntsson betonar att Serveras ståndpunkt
bygger på egna konkreta erfarenheter av upphand-
lingar där ställda “skallkrav” inte har kunnat verifie-
ras. 

Läs mer om detta i en separat intervju med Nils
Berntsson i denna rapport.

Charlotta 
Frenander

Konkurrensverket

Monika Sihlén
Miljöstyrnings-

rådet

Nils Berntsson
Servera



Enligt MSR finns det inga hinder för att
ställa krav på djurskydd vid offentliga
livsmedelsupphandlingar. Samtidigt be-
tonas vikten av att omsorgsfullt formule-
ra kraven. Det får inte vara så att kraven
hänvisar till svensk djurskyddslagstift-
ning. 

De viktigaste MSR-kriterierna för ägg- respektive
kycklingproduktion ser ut så här:

• Antibiotika endast när djuren är sjuka.

• Transporttid på max åtta timmar till slakt.

• Bedövning vid slakt.

• Äggen ska komma från höns som har värprede,
sandbad och sittpinne.

• Hönsens näbb får inte trimmas.

• Produkt av kycklingkött skall härstamma från djur
på anläggningar med max beläggningsgrad 36
kilo/m2 (och max 25 djur/m2).

MSR jobbar för regeringens
handlingsplan
MSR är ett aktiebolag som till 85 pro-
cent är ägt av staten. Övriga ägare är
Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) samt Svenskt Näringsliv. Upp-

draget är att underlätta för organisationer
i såväl privat som offentlig sektor att införa och
vidareutveckla ett miljöarbete för en hållbar utveck-
ling.

I motsats till tillsynsmyndigheten Konkurrensver-
ket ska MSR verka pådrivande när det gäller att
åstadkomma miljöanpassade offentliga upphand-
lingar. MSR är en av huvudaktörerna för genomfö-
randet av regeringens handlingsplan på detta områ-
de. I arbetet ingår information och utbildningsinsat-
ser uppdatering och utveckling av upphandlingskri-
terierna. MSR har 14 anställda, varav en person
arbetar med livsmedelsfrågorna.

MSR-kriterier finns för:

kycklingbeläggning och
hönshusinredning
Miljöstyrningsrådets (MSR) ståndpunkt när det
gäller vilka djurskyddskrav som är möjliga att
ställa vid en offentlig livsmedelsupphandling
förklaras enklast med hjälp av de kravkriterier
som man tagit fram. Där finns till exempel att
ägg ska komma från höns som har värprede,
sandbad och sittpinne samt att näbbarna inte får
trimmas.
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MSR
anger 

kriterier

livsmedel är producerat med en högre nivå av djur-
skydd än den miniminivå som är fastlagd inom EU. 

• JA till nationella regler MEN …
Djurskyddslagstiftningen inom EU är inte helt har-
moniserad (det är främst ett minimidirektiv) och
medlemsstaterna har möjlighet att tillämpa natio-
nella regler. I dessa fall gäller principen om ömsesi-
digt erkännande, det vill säga att en vara som lagli-
gen har tillverkats i ett medlemsland inom EU ska
kunna säljas i alla andra medlemsländer.

• ÖKANDE ”harmonisering”
Redan idag finns EU-förordningar som rör djurväl-
färd, till exempel för djurtransporter. Dessa förord-
ningar är bindande för alla medlemsstater och direkt
tillämpliga. Det pågår också fler lagstiftningsåtgär-
der för att öka harmoniseringen inom EU. Som
exempel kan nämnas en ny förordning* om slakt
som ska börja tillämpas den 1 januari 2013.

*(förordning 1099/2009 
om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning)

forts från sidan 12, MSR



Många tror att of-
fentlig upphandling
bara handlar om att
den som erbjuder

lägst pris vinner upphandlingen. Så
behöver det inte alls vara. Upp-
handling handlar om att sätta upp
en rad krav på det som du som
kommunpolitiker vill köpa. Du kan
således själv styra många av de
krav du vill ställa på det du ska
köpa in. Genom att ställa kraven
som kontraktsvillkor, villkor som
ska uppfyllas under kontraktstiden,
öppnar man för många företag att
lämna anbud och vara med i förfa-
randet. Kontroll och uppföljning av
hur leverantören lever upp till kra-
ven sker då under utförande av
kontraktet.

Politiken har ett direkt ansvar för
mat som serveras på sjukhus äldre-
boenden och skolor och politiker
har verktyg att påverka maten som
äts och säljs i offentlig verksamhet.
Kommuner, regioner och landsting
måste lyckas med det både i egen
verksamhet och i kravställandet för
upphandling. 
Det offentliga Sverige handlar för
ungefär 500 miljarder kronor varje
år. Köpkraften påverkar efterfrågan
på olika typer av mat. Politiker och
tjänstemän kan bli bättre på att
ställa de krav man faktiskt får stäl-
la enligt lagen om offentlig upp-
handling. Tyvärr vågar inte alla
göra det. Därför är mer information
och kunskap om lagen viktigt för
att tillfredsställa medborgarnas
önskemål om närproducerad och
ekologisk mat, eller mat produce-
rad efter svenska regler.
Miljöstyrningsrådet erbjuder infor-
mation om olika miljökrav i upp-
handlingar. 
Ofta överklagas upphandlingsären-
den. Det krävs föregångare för att
tydliggöra var gränserna för upp-
handlingen går. Vilka krav kan
ställas? Därför kommer Modera-
terna fortsätta arbeta med frågorna
och uppmuntra sina förtroende-
valda att sprida kunskap.

Som vi ser det finns
det en del problem
rörande kvalitén och

det pris vi betalar. Det primära för
oss är att säkerställa en hög kvalité
samtidigt som ett lågt pris erhålls.
En annan central del, som är
genomgående i hela vårt politiska
program, är att vi i största möjliga
mån eftersträvar närproducerad mat
som är framtagen på ett bra sätt. 
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Vi ställer frågor till de politiska partierna

Hur ser ni på den offentliga upphandlingen
av livsmedel i Sverige i dag?

Centerpartiet, c

Sverigedemo-
kraterna, sd

I en helt färsk
motion från oktober
2011 begär Vänster-
partiet att riksdagen

ska ge regeringen i uppdrag att
ändra lagen om offentlig upphand-
ling (LOU) genom att ta bort hälso-
och sjukvård samt omsorg från det
lagen i dag omfattar. 

Vänsterpartiet, v

Den miljöanpassade
offentliga upphand-

lingen ska utvecklas och göras
självklar i alla offentliga samman-
hang. Kommunernas upphandlare
ska kunna kräva att den mat, som
de köper till skolbarn och äldre
inom vård och omsorg, produceras
enligt svensk djurskydds- och mil-
jölagstiftning. De ska kunna vara
säkra på att livsmedlen kontrolleras
för såväl salmonella som antibioti-
ka. Dessa krav går att driva under
förutsättning att alla leverantörer
behandlas lika och ges lika möjlig-
heter att lämna anbud.

Socialdemo-
kraterna, s

Modera-
terna, m

Även folkpartiet, kristdemokra-
terna och miljöpartiet har tillfrå-
gats i denna partienkät med de
har avstått från att besvara frå-
gorna.

Vad tycker ni om att skolbarn, gamla och sjuka serveras mat
som är producerad på sätt som är förbjudet i Sverige?
Centerpartiet: Vi har ett
stämmobeslut på att den
mat som köps in till
offentlig sektor ska pro-
duceras i enlighet med
svensk djurskyddslag-
stiftning.

Moderaterna: Vi anser
att politiker och tjänste-
män kan bli bättre på att
ställa de krav man fak-
tiskt får ställa enligt
LOU. Tyvärr vågar inte
alla det.

Sverigedemokraterna:
För oss är det en själv-
klarhet att man inte
importerar mat som är
producerad på sätt som
strider mot svenska
lagar. Det måste stoppas. 

Vänsterpartiet: Det är
naturligtvis helt fel. Gäl-
lande lagstiftning är idag
inte tillräckligt känd i
verksamheterna och det
finns missuppfattningar
om vad man får och inte
får.



Niklas Bruun kommer i sitt expertutlåtande fram till
en annan slutsats än Konkurrensverket, trots att båda
gör sina analyser utifrån samma domar i överpröv-
ningsmål. 

Niklas Bruun påpekar bland annat att Lissabonför-
draget innehåller en ny bestämmelse som föreskriver
att unionen och medlemsstaterna vid genomförande
av unionens politik i fråga om bland annat jordbruk
och transporter ska ”fullt ut ta hänsyn till välfärd för
djuren som kännande varelser”. 

Enligt Bruun finns det dock ännu ingen praxis när
det gäller användandet av denna formulering.

Efter att ha gått igenom de aktuella rättsfallen gör
Niklas Bruun följande sammanfattning:

• Krav på att svensk djurskyddslagstiftning ska ha
tillämpats vid tillverkning av kött uppfattas
av domstolarna som diskriminerande.

• Vissa allmänna kvalitetskrav på djur-
hållningen i samband med tillverkning-
en av kött anses däremot tillåtna av
domstolarna.

• Att ställa krav som ligger över EU:s
minimikrav avseende djurskyddsnivå
har ansetts förbjudet av domstolarna,
med hänvisning till att det inskränker kon-
kurrensen och bryter mot proportionalitetsprincipen.

• Att ställa krav som ligger över EU:s minimikrav
när det gäller transporttid till slakt har ansetts kon-
kurrensbegränsande och obefogat ur djurskyddssyn-
punkt.

Domstolarna agerar inte adekvat
I den efterföljande analysen påpekar Niklas Bruun
att det nya EU-fördragets (Lissabonfördraget)
bestämmelser ger stöd för att beakta djurskyddshän-
syn, samt att kommunala myndigheters rätt till själv-
bestämmande också slås fast där. Enligt professor
Bruun så har dock de svenska domstolarna i de aktu-
ella fallen inte på ett adekvat sätt beaktat Lissabon-
fördragets bestämmelser. Som en tänkbar förklaring
till detta anger han det faktum att de upphandlande
kommunerna inte heller har anfört några sådana
argument.

Mot bakgrund av detta resonemang så hävdar
Niklas Bruun att ett motiverat och klart definierat
djurskyddskrav, som går utöver EU:s minimiregle-
ring, inte automatiskt är otillåtet i upphandlings-

sammanhang.
Han tar upp den dom från förvalt-

ningsrätten i Stockholm (mål nr
46844-10 och 46958-10) där djurhåll-
ningskraven anses vara diskrimine-
rande. Här anser Niklas Bruun att
förvaltningsrätten verkar förbise det
faktum att det faktiskt är upphandla-
ren som ska bestämma vad den

önskar upphandla. Han skriver:
”Med förvaltningsrättens resonemang landar man

i slutsatsen att all bestämning av upphandlingsföre-
målet innebär en begränsning av konkurrensen
eftersom det är sannolikt att många producenter
riskerar uteslutas. Förvaltningsrättens resonemang
är alltså allt annat än övertygande.”

Professor slår fast det till synes självklara:

Upphandlaren bör själv
få bestämma
EU:s nya grundfördrag, Lissabonfördraget, ger sär-
skilt stöd för att beakta djurskyddshänsyn. Detta
har dock inte beaktats av svenska domstolar i över-
prövningsmål gällande offentliga livsmedelsupp-
handlingar. Det skriver Niklas Bruun, professor i
juridik vid universitetet i Helsingfors, i det rättsutlå-
tande som Miljöstyrningsrådet (MSR) har beställt.
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Tillfrågad
professor
menar ...



När det gäller krav
på transporttider till
slakt så anser Niklas
Bruun att det är uppen-
bart att sådana krav
borde kunna motiveras
med hänsyn till såväl
djurskydd som pro-
duktens kvalitet. Han
påpekar i detta samm-
manhang två viktiga
aspekter. Den ena gäll-
ler vad konsumenterna
kräver och vill ha. En
artikulerad konsumen-
topinion som kräver
vissa typer av produk-

ter eller djurskyddsåtgärder kan enligt professor
Bruun utgöra ett godtagbart motiv för sådana krav.

Den andra aspekten är att de uppställda kraven bör
vara objektiva och motiverade. Bruun anser dock
inte att den upphandlande myndigheten kan belastas
med en långtgående bevisbörda om vilken typ av

behandling som exempelvis förorsakar lidande för
djur. Det ska vara tillräckligt med ett förfarande som
motsvarar vad som allmänt gäller för god myndig-
hetsutövning.

Vill se prövning i högsta instanser
Niklas Bruun anser heller inte att kontrollkravet ska
behöva utgöra ett oöverstigligt hinder för att upp-
ställa djurskyddskrav vid upphandlingen. Principen
om ömsesidigt erkännande innebär att certifikat och
intyg som utställts av utländska myndigheter bör
godtas också inom Sverige.

Slutsatsen som Niklas Bruun drar är att det finns
ett klart utrymme för djurskyddskrav vid offentlig
livsmedelsupphandling. De olika domsluten vid
lägre instanser i Sverige visar dock att det behövs
klarare riktlinjer på området. Bruun efterlyser att
eventuella processer som går till högsta instanser
bedrivs på ett professionellt sätt så att alla rättsligt
relevanta argument beaktas. Han anser nämligen att
det finns rättsliga förutsättningar för att ta hänsyn till
såväl konsument- som upphandlingsintresset när det
gäller djurskyddsaspekter. 
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Niklas Bruun, professor 
i juridik vid universitetet 

i Helsingfors,

Inom EU talas det allt mer om djurskydd, miljö och
en uthållig livsmedelsproduktion. Men i jämförelse
med vissa andra länders lagstiftning, inte minst
Sveriges, är de EU-gemensamma djurskyddsreg-
lerna generellt sett lågt satta.
Diskussionen om EU:s regler för offentlig upp-
handling tycks inte vara lika livlig på kontinenten
(övriga EU) som den är i Sverige. Dock kan ett visst
flöde i media skönjas i till exempel Storbritannien,
Tyskland och Österrike, vilka är länder som i vissa
delar har hårdare djurskyddskrav än EU:s minimi-
nivå. 
Från till exempel tyska Brandenburg rapporteras att
man från politiskt håll offensivt uppmuntrar och sti-
mulerar offentliga inköp av ekologiska och närpro-
ducerade varor. Som exempel nämns ett av regio-
nens fängelser, där en tredjedel av maten sägs vara
lokalt producerad.

Ett annat exempel hämtar vi från Storbritannien där
Jordbruksministeriet (The British Ministry of Agri-
culture, defra) har en lista på faktorer som de vill att
mat ska upphandlas efter önskar att de ska vara pro-
ducerade inom landet och helst i närområdet till
fängelset, sjukhuset, skolan etc.
Från vissa länder rapporteras också att man tar det
som en självklarhet att även den offentliga inköpa-
ren ska gynna de inhemska producenterna.
Ovanstående betyder inte att det är bevisat att man
i vissa länder har vidtagit åtgärder för att skydda
(gynna) sitt eget lantbruk och den egna livsmedels-
produktionen mer än man gör i Sverige. Snarare är
de så att priskonkurrensen är stenhård i många län-
ders offentliga upphandling, inte bara i den svenska.
Problemet är att Sverige har en unik lagstiftning när
det gäller djurskydd, vilken skapar högre produk-
tionskostnader och därmed sämre konkurrenskraft.

Prispress gemensam nämnare
Ofta hör vi att lokaliteten till det egna landets lantbrukare och
livsmedelsproducenter är större i andra länder än den är i
Sverige. Vilket skulle kunna göra att offentliga upphandlare
aktivt söker och gynnar affärer med inhemska företag. 
Möjligen är det så, men den dominerande faktorn i de flesta
länderna torde dock vara tuff priskonkurrens. 



Upphandlingsutredningen tillsattes i september
2010 och leds av Anders Wijkman, tidigare EU-par-
lamentariker för kristdemokraterna och numera råd-
givare för Stockholm Environment Institute. Ett
första delbetänkande ska komma i november i år och
i juni 2012 ska utredningen slutredovisas.

Bakgrunden är att EU-
kommissionen planerar
att göra en utvärdering
av EU:s upphandlings-
regler. Parlamentet har
lämnat synpunkter på
upphandlingsregelver-
ket i ett betänkande om
utvecklingstendenser
inom offentlig upphand-
ling. EU-kommissionens ordfö-

rande fick i maj 2010 ett förslag till en ny strategi för
den inre marknaden i form av den så kallade Monti-
rapporten. Den innehåller rekommendationer om hur
EU:s upphandlingsregler bör reformeras för att bli
enklare, effektivare och mindre kostsamma för natio-
nella och lokala myndigheter.

Utreder samhällspolitiskt perspektiv
Av direktiven till Upphandlingsutredningen framgår
att utredningen ska utvärdera upphandlingsregelver-
ket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspek-
tiv. Syftet är att ta fram underlag för eventuella för-
fattningsändringar. I direktiven kan man bland annat

läsa följande passus: 
”Utredaren ska bland annat:
kartlägga och redovisa upp-

handlande myndigheters och
enheters samt leverantörers
användning och erfarenheter
av förfaranden och krav som
har sitt ursprung i upphand-
lingsregelverket, kartlägga och

analysera erfarenheterna av att
använda offentlig upphandling som medel för att
verka för samhällspolitiska mål som avser miljöhän-
syn, sociala och etiska hänsyn samt ökad medverkan
av små och medelstora företag i offentliga upphand-
lingar.”

Två pågående svenska utredningar …

Problemen med hårdare
lagstiftning kvarstår
Två för svenska animalieproducenter mycket viktiga
statliga utredningar pågår just nu. Det är dels Upp-
handlingsutredningen (S Fi 2010:06) som ska utvär-
dera lagen om offentlig upphandling (LOU), dels
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning
och innehåll (Jo 2009:2). 
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“Varannan
kyckling och

pannkaka 
är förbjuden”

“Det går att
ställa krav, 

säger ministern”

“Inte alls.
Säger andra.
Vad gäller, 

undrar många?”

Utrednings-
sverige 

jobbar ...

Anders Wijkman



Svensk djurskyddslagstiftning ger problem
Enligt Helena Henriksson, biträdande sekreterare i
Upphandlingsutredningen, så är det här som den
svenska djurskyddslagstiftningens förhållande till
LOU kommer att avhandlas.

– Under hela våren hade vi hearingar runt om i lan-
det där vi träffade både upphandlare och leverantö-
rer. Vi fick klart för oss att detta av många upplevs
som ett problem. Därför kommer det också att fin-
nas med i det delbetänkande som vi presenterar i
november. 

Delbetänkandet kommer att ha formen av en pro-
blemkatalog utifrån de nämnda träffarna ute i landet. 

Inga förbättringar i sak att vänta
Delbetänkandet kommer däremot inte att innehålla
några förslag till lösningar. Eventuella sådana pre-
senteras först i slutbetänkandet i juni 2012.
Att Upphandlingsutredningen skulle kunna leda
fram till författningsändringar som gör det möjligt
att vid offentliga livsmedelsupphandlingar ställa

krav på att svensk djurskydd-
slagstiftning ska gälla, torde
dock vara uteslutet. LOU grun-
dar sig nämligen i ett EU-
direktiv som bygger på den fria
rörligheten för varor och tjän-
ster, en av EU:s hörnpelare.

Sänkning till EU-nivån
inte aktuellt
Inte heller den andra pågående
utredningen, Översyn av djur-
skyddslagstiftningens utform-
ning och innehåll, ger anledning till några större för-
hoppningar om en drägligare tillvaro för svenska
animalieproducenter. Där framgår nämligen av
direktiven till utredningen att den nya lagstiftningen
ska syfta till att uppnå minst samma djurskyddsnivå
som idag. Någon sänkning av djurskyddsribban ner
mot EU-nivå är således utesluten. En sådan åtgärd
vore förmodligen också politiskt ogenomförbar.
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Visst går det ...
säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Diskussionen om vad staten ser-
verar till barn, gamla och sjuka i
offentligt drivna restauranger
har pågått i flera år. Är du nöjd
med dagens situation?
– Nej, jag tycker att kommunerna
kan ta sig an frågan om upphand-
lingen av livsmedel på ett bättre
sätt, än vad som hittills har gjorts.
Man kan ställa krav på mat likväl
som man gör det på bilar.

Vilka konkreta råd kan du ge
kommunala upphandlare?
– De kan dela på upphandlingarna
på ett bättre sätt än vad som i dag
sker. Man behöver till exempel
inte köpa exotiska frukter till-
sammans med ägg, grönsaker och
kyckling.

Vad vinner man på att dela upp
upphandlingen i mindre bitar?

– Om man delar på anbuden så får
vi bättre konkurrens genom att
fler kan lämna anbud och vi för-
bättrar också möjligheterna för de
små företagarna att lämna anbud. 

Men vår rundringning visar att
det fortfarande finns en stor osä-
kerhet kring vilka krav som kan
ställas i upphandlingsunderla-
get. Vad säger du om det?
– Det stämmer nog. Men jag
tycker att kommunerna ska ta för
sig bättre och inte skylla på lag-
stiftningen. Utnyttja den istället. 

Många upphandlingar omfattar
alla livsmedel och där ingår då
till exempel kyckling respektive
ägg och äggprodukter som en
mindre del. Du menar att det ska
gå att dela upp upphandlingen? 
– Ja, det är klart att det går.

I en längre intervju i tidningen
Fjäderfä nummer 8-2011 säger
landsbygdministern även att juri-
diska utslag behövs för att visa var
gränserna går för möjliga krav vid
offentlig upphandling. 
(Se även www.fjaderfa.se.)

Landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson.

Helena Henriks-
son, Upphand-
lingsutredningen



Konkurrensverket lät advokatfirman Delphi sam-
manställa och analysera samtliga överprövningsmål
om upphandling av livsmedel som avgjordes av för-
valtningsrätterna (tidigare länsrätter) under perioden
första januari 2007-31 juli 2010.

Det totala antalet avgöranden under perioden var
121, fördelade på 35 för år 2007, 27 för 2008, 22 för
2009 samt 37 för 2010. Det bör dock påpekas att
siffran för 2010 endast omfattade årets första sju
månader. En prognos för hela år 2010 baserad på de
första sju månaderna tyder på att det blev 63 avgö-
randen, en mycket markant ökning således jämfört
med de tidigare åren.

Mer än varannan överklagas
De 121 överprövningsmålen kan jämföras med att
det under samma period offentliggjordes totalt  212
annonser om upphandling av livsme-
del. Drygt hälften överprövades allt-
så.

I 66 procent av de granskade avgö-
randena var det någon av de tre stör-
sta aktörerna på marknaden – Serve-
ra R&S AB, Menigo Foodservice
AB eller Dafgård AB – som ansökte
om överprövning.

I 41 procent av fallen meddelades
bifall till ansökan om överprövning
och i 43 procent av fallen medde-
lades avslag. I 11 procent av fallen
avskrevs ansökningarna.

De två i särklass vanligaste grunderna
för överprövning är brister i förfrågningsunderlagets
utformning respektive fel vid anbudsutvärderingen.
Den fjärde vanligaste grunden är krav på produktion

i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. I 17 av
de granskade 121 avgörandena förekom sådana
krav. Värt att notera är att det under 2010 skedde en
kraftig ökning av denna kategori av avgöranden.

Juridisk prövning för allt fler upphandlingar
Enligt rapporten så är tendensen att antalet över-
prövningar av livsmedelsupphandlingar ökar. Om
ökningen fortsätter så kan detta bero på flera orsa-
ker. En orsak skulle kunna vara att medvetenheten
om frågor rörande krav på ekologiska livsmedel,
produktion i enlighet med svensk djurskyddslagstift-
ning samt miljö- och sociala hänsyn ökar, dels att
leverantörer i ökad utsträckning väljer att ifrågasät-
ta sådana aspekter vid upphandling, bland annat av
kostnads- och konkurrensskäl.

En annan orsak till att antalet överprövningar av
livsmedelsupphandlingar ökar skulle

kunna vara ökad  konkurrens mellan
livsmedelsgrossisterna. Att över hälf-
ten av alla överprövningar på området
initieras av någon av de tre största leve-
rantörerna/grossisterna (Servera, Me-
nigo och Dafgård) kan enligt rapporten
indikera detta.

Utifrån den redovisade granskningen
framgår det också att livsmedelsupp-
handlingar har en högre andel över-
prövningar än upphandlingar för andra
produkter. En förklaring kan enligt
rapporten vara att andelen samordnade

upphandlingar är hög, vilket innebär att
varje enskild affär blir både större och viktigare för
leverantörerna. En annan förklaring kan vara att livs-
medelsupphandlingar kan vara relativt komplexa.
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Krav på svensk djurskyddslag
överklagas ofta

Drygt hälften av alla offentliga livsmedelsupphand-
lingar överprövas. Den fjärde vanligaste grunden för
ansökan om överprövning är krav på produktion i
enlighet med svensk djurskyddslagstiftning, och an-
talet överprövningar av den kategorin ökar. 
De upphandlande myndigheterna är dessutom dåli-
ga på att argumentera rättsligt för sina krav. 

Juridisk
prövning

i mer än hälf-
ten av alla
offentliga

livsmedels-
upphandlingar
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Svag argumentation
Avslutningsvis i rapporten görs en viktig reflektion,
nämligen att de upphandlande myndigheternas (ofta
kommuner) processföring i målen som rör krav på
produktion i enlighet med svensk djurskyddslagstift-
ning, ofta har brister. Myndigheterna har bland annat
svårt att motivera varför de ställda kraven är propor-
tionerliga i förhållande till föremålet för upphand-

lingen. Det saknas ofta en utvecklad rättslig argu-
mentation från myndighetens sida. I många fall kon-
staterar domstolen att myndigheten inte förmått för-
klara varför ett krav varit exempelvis proportioner-
ligt och nödvändigt för att uppnå önskad kvalitet. En
annan slutsats blir att de upphandlande myndighe-
ternas beslut att ställa kraven alltför sällan bygger på
en analys av de rättsliga förutsättningarna. 

Viljan finns men LOU sätter stopp
Kostchefer i Sverige tycker att det är
viktigt med bra skolmatskvalitet men
anser att lagen om offentlig upphand-
ling, LOU, hindrar dem att ställa krav.
Det visar en kartläggning av Skolma-
tens vänner.

– Om skolmatskvaliteten ska förbättras bör kostche-
fer i kommunerna få hjälp med det juridiska vid upp-
handlingar. I vår undersökning framgår tydligt att
det är för krångligt att ställa rimliga krav på barnens
mat, säger Annika Unt Widell, projektledare för
Skolmatens vänner.

43 procent av landets kostchefer är uttalat negativa
till hur LOU fungerar vid inköp av mat till kommu-
nens grundskolor. Endast 14 procent är positiva.
Man sympatiserar visserligen med grundtanken
bakom lagen – att förhindra ”svågerpolitik” och
värna skattebetalarnas pengar. Men man anser att
tillämpningen av lagen är märklig.

76 procent av kostcheferna upplever till exempel
att det är svårt eller mycket svårt att köpa in närpro-
ducerad skolmat. Endast 3 procent tycker att det är
lätt eller mycket lätt.

– LOU står i direkt konflikt med andra riktlinjer
som kostcheferna ska förhålla sig till. Tillämpning-

en av lagen går
också i otakt med
allmänna värdering-
ar i samhället. Kost-
cheferna kläms
mellan olika krav,
regler och förvänt-
ningar. Även om den
goda viljan finns så
är deras händer bak-
bundna, säger Anni-
ka Unt Widell.

Ett område som
många kostchefer
lyfter fram är djur-
hållningen.
Tolkningen av LOU
leder till att kommu-
nerna får skolmat
som producerats
under förhållanden som är direkt olagliga i Sverige.
En av de deltagande kostcheferna formulerade sig så
här:

”De kvalitetskrav på t ex djurhållning som all-
mänhet och politiker eftersträvar går inte att förena
med LOU. Moment 22.”

Källa: Pressmeddelande Skolmatens Vänner sept. 2011.

Annika Unt Widell, projekt-
ledare på Skolmatens Vän-
ner.
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Konkurrensverket säger bland annat:
Det strider mot principerna om icke diskrimine-

ring och likabehandling att ställa krav på att livs-
medel ska vara producerade i enlighet med den
svenska djurskyddslagstiftningen vid offentlig upp-
handling.

Bakgrunden till denna och övriga ståndpunkter
från den svenska myndighetens sida är bland annat
några juridiska fall över landet, se nedan.

Konkreta kommunexempel i Skåne
Lund, Eslöv, Kävlinge, Svalöv, Hörby och Höör
genomförde en livsmedelsupphandling där man i
förfrågningsunderlaget ställde krav på en lägsta
djurskyddsnivå enligt paragraferna 2 och 4 i den
svenska djurskyddslagen samt kommande bestäm-
melser enligt EU-direktiv. Servera
begärde överprövning av upphand-
lingen,  bland annat med hänvisning
till att djurskyddskraven strider mot
en av hörnpelarna inom EU, nämli-
gen den fria rörligheten av varor och
tjänster.

Förvaltningsrätten i Malmö avslog
Serveras ansökan. I domen (3616-
3621-10E) konstateras visserligen
att det är tveksamt om en upphand-
lande myndighet utan att bryta mot
principerna om icke-diskriminering
och likabehandling kan ställa krav på att livsmedel
uttryckligen ska vara producerade i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning. Servera ansågs dock
inte ha lidit någon skada på grund av de ställda djur-
skyddskraven, eftersom deras bud hade gått vidare

till utvärdering. Därför fanns inget skäl för ingri-
pande enligt LOU, menade förvaltningsrätten.

Kammarrätten biföll Servera
Servera överklagade till kammarrätten i Göteborg
som i sin dom (2216-2221-10) biföll Serveras talan
och beslöt att upphandlingen skulle göras om.
Kammarrätten skriver bland annat följande i domen:

”Förfrågningsunderlaget innehåller krav på att
varor ska vara producerade i enlighet med vissa
bestämmelser i svensk djurskyddslagstiftning i avse-
enden där det inte råder fullständig harmonisering
av EU-rätten. Kraven får anses utgöra sådana
importrestriktioner som inte är tillåtna. Kommu-
nerna har enligt kammarrätten inte kunnat visa var-
för sådana konkurrensbegränsande krav är befo-

gade från till exempel djurskyddssyn-
punkt.

En upphandlande myndighet ska
vidare ha en verklig möjlighet att på
grundval av den information och de
bevis som inges av anbudsgivarna
kontrollera att information som läm-
nas i anbudet är korrekt. Det saknas
gemensamma riktlinjer, indikatorer
och kontrollfunktioner för att kon-
trollera om ett livsmedel är produce-
rat med en högre nivå av djurskydd

än den miniminivå som är fastlagd i
EU. Det kan inte anses tillräckligt att anbudslämna-
ren intygar att uppgifterna stämmer.”

Konkreta kommunexempel i Halland
Den andra kammarrättsdomen som Konkurrensver-

Krav på svensk djurskyddslag kan vara

otillåten importrestriktion

Konkurrensverket gör sin bedömning av rättslä-
get för offentlig livsmedelsupphandling utifrån
två domar i kammarrätten i Göteborg samt en
dom i förvaltningsrätten i Stockholm. 
Utifrån dessa domar, så ser det kärvt ut för den
offenliga upphandlare som vill ställa krav på
nivån svensk djurskyddslag.

Juridiska
utslag
i några 

konkreta syd-
svenska fall
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ket stöder sig på har sitt ursprung i en livsmedels-
upphandling som Laholms och Hylte kommuner
gjorde tillsammans. Även här begärde Servera över-
prövning, med hänvisning till att förfrågningsunder-
laget var medvetet anpassat till att i vissa delar
enbart innehålla produkter som var producerade av
svenskt kött. Detta stred enligt Servera mot EU:s
princip att leverantörer ska behandlas på ett likvär-
digt och icke diskriminerande sätt.

Kommunerna hänvisade å sin sida bland annat till
Miljöstyrningsrådets (MSR) upphandlingskriterier
för kött, fågel och fisk. Under upphandlingens gång
tog kommunerna bort vissa av kraven, men ett krav
som kvarstod var transporttiden till slakt.

Även här avslog förvaltningsrätten Serveras ansö-
kan. Motiveringen var att bolaget inte lidit någon
skada eftersom man hade tillgång till svenskt kött
och kunde ha lämnat anbud baserat på svenskt kött.
Samtidigt konstaterade dock förvaltningsrätten i
domen att kommunernas konkurrensbegränsande
krav inte var befogade ur djurskyddssynpunkt. Inte
heller hade kommunerna visat hur kontroll och upp-
följning skulle ske. Slutsatsen blev att kommunerna
hade brutit mot principerna om likabehandling och
icke-diskriminering.

Servera överklagade till kammarrätten i Göteborg
som i sin dom (2921-2922-10) upphävde förvalt-
ningsrättens dom och bestämde att upphandlingen
skulle göras om. 

Kammarrätten konstaterade i domen att den lägsta
djurskyddsnivå som krävdes inte innebar att produk-
terna måste vara producerade i enlighet med svensk
djurskyddslagstiftning. Därför kunde detta krav hel-
ler inte anses vara diskriminerande.

Däremot ansåg kammarrätten att kravet på trans-
porttid till slakt var diskriminerande, eftersom kra-
vet är strängare än i vissa andra EU-länder:

”Det får anses utgöra en sådan importrestriktion
som enligt huvudregeln är otillåten och kommu-
nerna har i målet inte visat varför ett sådant kon-
kurrensbegränsande krav är befogat från djur-
skyddssynpunkt.”

Det tredje domstolsutslaget som Konkurrensverket
hänvisar till gäller förvaltningsrätten i Stockholm
(Mål 46844-10, 46958-10). Det var en livsmedels-
upphandling som gjordes av Haninge och Tyresö
kommuner gemensamt. Upphandlingen överprö-
vades av Servera till förvaltningsrätten som beslu-
tade att de delar av upphandlingen som gällde fågel,
nöt, gris, lamm och vilt  skulle göras om. Servera
överklagade andra delar av domen till kammarrät-
ten, som dock inte beviljade något prövningstill-
stånd. 

Utländska riskerar att utestängas
I förfrågningsunderlaget hänvisade kommunerna
bland annat till Miljöstyrningsrådets (MSR) baskrav
för animaliska livsmedel. Detta föranledde förvalt-
ningsrätten att i domen konstatera att förfrågnings-
underlaget innehöll betydligt högre djurskyddskrav
än vad EU:s miniminivå föreskriver.

”Förvaltningsrätten anser att kraven är konkur-
rensbegränsande eftersom det är sannolikt att
många utländska producenter, med lägre djur-
skyddskrav inom sitt land samt bristande kännedom
om svenska djurskyddsregler, riskerar att uteslutas
från aktuell upphandling. Det kan ifrågasättas om
de ställda kraven är lämpliga och effektiva för att nå
uppställt syfte. Kommunerna har i vart fall inte visat
att det i aktuell upphandling varit nödvändigt att
uppställa högre djurskyddskrav än de enligt EU:s
mininivå för att uppnå syftet med upphandlingen.
Kommunerna har därför brutit mot proportionali-
tetsprincipen.”

Läs mer på om Konkurrensverkets ståndpunkter
på annat håll i denna rapport.

Lund, Eslöv, Kävlinge, Svalöv, Hörby och Höör 

Laholm och Hylte

Artikeln berättar om de
juridiska turerna för ned-
anstående två sydsvenska
kommungrupper.
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Djurskyddskrav inget skäl för
överprövning hos Menigo

ISS: Olika krav från varje kommun
ISS har måltiderna på entreprenad i
kommunerna Alingsås, Lidingö, Nykö-
ping och Sollentuna. För ISS handlar
det i i grova tal totalt om 13,2 ton ägg
och 15 ton fågelköttsprodukter per år.
Sedan finns det i dessa kommuner även
andra måltidsentreprenörer.

Vi frågade Christer Ekelund, kommunikationsdirek-
tör på ISS, vilka djurskyddskrav som de nämnda
kommunerna har ställt när det gäller ägg- respektive
kycklingproduktionen?

– Det ser olika ut för varje kommun vilka krav de
ställer, men hittills har det inte angetts något speci-
fikt krav avseende fågel eller ägg. 

Om en kommun inte ställer några speciella djur-
skyddskrav så tillämpar ISS sin egen kravspecifika-

Menigo Foodservice AB är med drygt 900 anställda
över hela landet och en omsättning på cirka fem mil-
jarder kronor en av de stora aktörerna i grossistledet
och därmed också på marknaden för offentliga livs-
medelsupphandlingar. Av de cirka tio ansökningar
om överprövning som Menigo gjorde under 2010 så
fanns det inget fall där man hade synpunkter på
djurskyddskraven i förfrågningsunderlaget. Däremot
överprövade Menigo en upphandling med motive-
ringen att de ställda djurskyddskraven hade utvärde-
rats på ett felaktigt sätt.  

Underlaget sällan skäl för överprövning
– De vanligaste orsakerna till att vi ansökte om över-
prövning var att vi ansåg att upphandlingen hade
brister i transparens, att det var problem med likabe-
handlingen eller att vi upptäckte felaktigheter i
utvärderingen, förklarar Michael Bengtsson, chef för
offentliga affärer på Menigo. 

– Har vi synpunkter på djurskyddskraven i för-
frågningsunderlaget så brukar vi ta upp detta genom
att ställa frågor. Det är överhuvudtaget sällsynt att vi
ansöker om överprövning med hänvisning till hur
förfrågningsunderlaget är utformat.

Enligt Michael Bengtsson så är trenden att det
totala antalet ansökningar om överprövning av livs-
medelsupphandlingar ökar hos Menigo, en utveck-
ling som han inte tycker om.

Önskar klarhet
– Vår ambition är ju att vinna upphandlingar. Om vi
förlorar så ska vi göra det på rättvisa grunder.

Möjligheten, eller svårigheten, att kontrollera och
följa upp krav i ett förfrågningsunderlag har varit en
beståndsdel i många upphandlingsmål. På detta
område brukade Menigo tidigare åberopa leveran-
törsförsäkran från leverantören.

– Men nu har konkurrensverket kommit fram till
att detta inte är tillräckligt. Så nu får vi ta ställning
från fall till fall hur vi ska hantera detta problem.

Hur ser du på domen i Rättviksmålet?* 

– Det är olyckligt att domarna i förvaltningsrätterna
blir så väldigt olika. Antalet överprövningar kom-
mer att öka ytterligare om vi inte får en gemensam
rättspraxis. Ett alltför fritt utrymme för tolkningar är
aldrig bra när det gäller så här stora upphandlingar.
Just nu är det alldeles för många som tycker på detta
område, det gör även vi på Menigo, och det är aldrig
bra med tyckande i juridiken.

*(Läs mer om Rättvik längre bak i denna rapport).

Menigo Foodservice lämnade under 2010 anbud på
cirka 40 offentliga livsmedelsupphandlingar. I tio av
dessa ansökte Menigo om överprövning. Ingen av över-
prövningarna handlade dock om att man ansåg att
djurskyddskraven var för högt ställda.
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Svensk Cater har ett tjugotal lokala kontor runt om i
landet och har relativt nyligen gett sig in på anbuds-
marknaden för offentliga livsmedelsupphandlingar.
Tidigare jobbade man uteslutande med den privata
marknaden.

– Många kommuner tycker att konkurrensen i
grossistledet är alltför dålig, berättar Göran Sten-
gård. Därför har vi gett oss in där. 

I samband med den så kallade TUVE-upphand-
lingen (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Tanum,
Lysekil, Sotenäs, Munkedal och Strömstad) 2009
fick Svensk Cater en direkt förfrågan eftersom
kommunerna inte hade fått in några anbud alls. De
stora grossistföretagen var inte intresserade på grund
av förfrågningsunderlagets utformning.  Det slutade
med att avtal skrevs med Svensk Cater som fullt ut
accepterade de ställda kraven. Avtalet löper ut i
februari 2012 och just nu pågår en ny upphandling,
där Servera har ansökt om överprövning. Skulle
Svensk Cater förlora den pågående upphandlingen,
vilket är sannolikt, så innebär detta att bolaget tap-
par ungefär hälften av sin omsättning i Uddevalla.

I Konkurrensverkets rapport ”Studie i överpröv-
ningsmål” (refererad i artikel på sidan 16) framförs
åsikten att det ökande antalet överprövningar vid
livsmedelsupphandlingar kan bero på den hårda kon-
kurrensen i grossistledet. Här har Göran Stengård en
rakt motsatt uppfattning. Han menar att det är bristen
på konkurrens bland grossisterna som är problemet.

– Dessutom skjuter kommunerna sig själva i foten
genom att gå samman och göra väldigt stora upp-
handlingar, där många mindre grossister per auto-
matik sållas bort. Endast de allra största aktörerna
har möjlighet att lämna anbud. Risken är också att
alla överprövningar driver fram ännu mer komplice-
rade upphandlingar som ytterligare försämrar kon-
kurrensen.

Händer det att Svensk Cater överprövar?
– Aldrig. Vi har inga problem att tillmötesgå de krav
som ställs. För oss är det en självklarhet att kunden
ska få vad den vill ha. Kräver kunden svensk djur-
skyddslag så offererar vi svenskt kött. Men förmod-
ligen så förlorar vi den upphandlingen eftersom det
säkert blir en överprövning. 

– Vi har heller inga resurser för att ansöka om
överprövningar. Dessutom vill vi ha bra relationer
med våra kunder, och vi vill inte ha advokathjälp för
att vinna upphandlingar.

– Problemet är att de upphandlande myndigheterna har
svårt att precisera vad de vill ha, eftersom de inte får skri-
va i förfrågningsunderlaget att de vill ha svenskt kött.
Så svarar Göran Stengård, grossistchef på Svensk Cater
AB, när han får frågor om djurskyddslagstiftningen och
lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett annat problem
är bristen på konkurrens bland grossisterna, menar han.

Svensk Cater:

Kundens krav avgör

Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg, Tanum,
Lysekil, Sotenäs, Mun-
kedal och Strömstad

tion för upphandling av livsmedel, vilken som fram-
går nedan inte har siktet på att klara den svenska
djurskyddslagen rakt av. ISS:s kravspecifikation:
• Produkterna får ej komma från djur som är uppfödda
på foder där antibiotika eller andra kemoterapeutiska
medel blandats in i tillväxtbefrämjande syfte.
• Produkterna får ej komma från djur som är uppfödda

Alingsås, Lidingö,
Sollentuna och
Nyköping
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Borlänge gjorde tillsammans med Falun, Gagnef,
Ludvika, Smedjebacken och Säter en gemensam
livsmedelsupphandling. När det gällde varugrup-
pen ”Fågel och köttprodukter beredda” ställdes
som kvalitetskrav att samtliga fågelprodukter
skulle följa Svensk Fågels policy, med hänvisning
till Svensk Fågels hemsida.

Kraven diskriminerande ansåg Servera
Servera ansökte om överprövning, bland annat
med hänvisning till att man inte kan hänvisa till en
svensk branschpolicy som skall-krav:

”Ingen producent med produktion utanför Sveri-
ge har kännedom om kraven eller kan uppfylla
dessa anvisningar. Kraven måste anses som diskri-
minerande eftersom endast svensk produktion kan
komma att klara kraven då de är grundade på
svenska branschbestämmelser. Kravet utestänger
därför produkter som är producerade i andra län-
der eftersom standardiserade certifikat för djur-
skydd inom EU saknas helt. Vidare innebär detta
att utvärderingen av ett anbud inte kan ske, vilket
strider mot ickediskriminerings- och likabehand-
lingsprincipen i 1 kap. 9§ LOU.”

Servera menade vidare att det stred mot en av
hörnpelarna i EU-gemenskapen, den fria rörlighe-
ten av varor och tjänster, att ställa djurskyddskrav
utöver EU:s minimidirektiv. 

Kraven inte kontrollerbara ansåg Servera
Dessutom hävdade grossistbolaget att det inte finns
möjlighet att kontrollera uppföljningsgraden av
kravet:

”Inom EU finns det idag inte något utvecklat
verktyg för uppföljning av djurskydd, vilket gör det
ogörligt från både grossist och för kommunerna att
kontrollera härkomsten. Det är även att betrakta
som oproportionerligt att en utländsk producent

ska ha kännedom om svensk djurskyddslagstiftning
eller svensk branschpolicy, vilket innebär att de
flesta utländska leverantörer ställs utanför delta-
gande i upphandlingen. Detta drabbar även svens-
ka grossister typ Servera som i denna upphandling
inte kan konkurrera med sitt fulla sortiment och
riskerar att oseriösa leverantörer blir felaktigt
utvärderade samt får avtalen.”

Fortsättningsvis påpekar Servera att en produkt
som lagligt producerats i ett EU-land, ska kunna
säljas i alla andra medlemsländer. Enda undantaget
är om det föreligger risk för människors och djurs
liv samt hälsa, ett undantag som har tillämpats
restriktivt.

Kommunerna krävde i sin upphandling att kraven
på Svensk Fågels policy skulle garanteras av behö-
rig företrädare för anbudslämnarna i form av leve-
rantörsintyg. Servera ansåg att kommunerna där-
med ställde okontrollerbara krav, vilket strider mot
LOU:s likabehandlings- och diskrimineringsprin-
cip och innebär att seriösa leverantörer kan komma
att lida skada. 

Förluster påpekade
Servera påpekade dessutom att det handlar om
stora penningsummor för deras del:

”Servera har på kort tid tappat försäljning på
100 årsmiljoner på högre djurkrav än vad EU-
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När Borlänge tillsammans med ytterligare fem
dalakommuner gjorde en gemensam offentlig
livsmedelsupphandling så krävde man att samt-
liga fågelprodukter skulle följa Svensk Fågels
policy. Grossisten Servera ansökte om överpröv-
ning och förvaltningsrätten beslutade att upp-
handlingen skulle göras om.

Krav på branschpolicy godkändes
inte av förvaltningsrätten

Falun, Gagnef, Lud-
vika, Smedjebacken
och Säter



Det finns märkliga undantag i floran
av offentliga livsmedelsupphandlingar.
När kommunerna i Dalsland tillsam-
mans med Säffle nyligen gjorde en
upphandling för de närmaste tre åren
så gjorde man precis som Rättvik och
använde sig av Miljöstyrningsrådets
samtliga kriterier för djurskydd. Trots
detta begärdes ingen överprövning av
Servera. 

Katarina Gip, samordnande inköpare för Dals-
landskommunerna och Säffle, berättar att den nyli-
gen avslutade livsmedelsupphandlingen har väckt
stor uppmärksamhet. Inte minst det faktum att ingen
överprövning begärdes är anmärkningsvärt, med
tanke på att man i likhet med Rättvik använde sig av

Miljöstyrningsrådets samtliga kriterier för djurskydd.
– Vi förde en dialog med Servera som av någon

anledning valde att inte ansöka om överprövning,
berättar Katarina Gip. Många hör nu av sig till oss
och vill ta del av vårt förfrågningsunderlag.

Upphandlingen resulterade i att avtal skrevs med
de tre grossistföretagen Menigo, Svensk Cater samt
Dafgårds. Dessutom även med några lokala leveran-
törer.

Läs om Rättvik (med flera kommuner) på annan
plats i denna rapport.
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direktivet tillåter och som upphandlande myndighe-
ter underlåtit att kontrollera. Inköpsvolymen av livs-
medel i denna upphandling är för överprövade varu-
grupper cirka 5 miljoner kronor per år, vilket inne-
bär ett försäljningsbortfall för Servera om cirka 20
miljoner kronor vid en avtalstid på angivna fyra år.”

(Observera att Servera på annan sida i denna rapport
tillfrågas om hur företaget har räknat fram de ”tappade
100 miljoner kronorna”).

Upphandlingen görs om
I domen konstaterar förvaltningsrätten att kravet på
att Svensk Fågels branschpolicy ska följas utgör
importrestriktioner som inte är tillåtna. Kommu-

nerna har inte kunnat visa
varför sådana konkurrens-
begränsande krav är befo-
gade. Dessutom anser för-
valtningsrätten att Servera
har lidit eller kommer att
lida skada, eftersom man
genom det aktuella kravet
har förlorat möjligheten att
konkurrera med sitt fulla sor-
timent i upphandlingen. 

Därför beslutade förvaltningsrätten att upphand-
lingen av ”Fågel och köttprodukter beredda” skulle
göras om. 

Säffle med flera
kommuner

Kommuner
som ville

mer
fick bakläxa

Dalsland gjorde som Rättvik 
men slapp överprövning

på foder där hormonpreparat blandats in i tillväxtbe-
främjande eller förebyggande syfte.
• Produkterna får ej komma från rasen Belgian Blue.
• Ingen produkt  får vara smittad med salmonella.
• Produkterna får ej komma från idisslande djur som är
uppfödda på foder med köttmjölsinblandning. Ej heller
köttmjöl innehållande kadavermjöl får användas.
• Produkterna får ej komma från djur som är uppfödda
på foder som innehåller genmodifierade produkter.

• Produkterna får inte vara bestrålade.
• Samtliga produkter skall vara
märkta med ursprungsland.
• Leverantören skall uppvisa policy
för djuruppfödning, transport och
slakt.

Christer Ekelund, kommunika-
tionsdirektör på ISS
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Örebro läns tolv kommuner samt Köping, Arboga
och Kungsör i Västmanland gör gemensamma livs-
medelsupphandlingar. Den senaste upphandlingen
inleddes i januari 2009 och avtal skrevs den 30 juni
samma år. Avtalet löper fram till den 30 juni 2012.
En ny upphandling ska inledas nu i höst. 

Kräver svensk djurskyddslag
Av kravspecifikationen i den aktuella upphandlingen
framgår att allt kött ska ha producerats med en djur-
omsorg som motsvarar svensk djurskyddslagstift-
ning (SFS 1988:534). Med kött avses bland annat
kött från fjäderfä, i praktiken i huvudsak kyckling.   

Servera tilldelades leveranserna av bland annat
fågelkött. I detta fall, till skillnad från flera andra
kommuners upphandlingar (se andra artiklar i
denna skrift) begärdes aldrig någon överprövning
från Serveras sida, trots det uttryckliga kravet på
svensk djurskyddslagstiftning i kravspecifikationen. 

Findus Thailändska kyckling
Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att Servera
enbart har levererat fågelkött som producerats i Sve-
rige till de 15 kommunerna. Så är dock inte fallet.
Servera har även levererat thailändsk kyckling som
är producerad av Findus. När detta stod klart så rea-
gerade några av kostcheferna i de upphandlande
kommunerna. De ville ha mer information om den
thailändska kycklingproduktionen. Detta ledde fram

till en informationsträff där Findus träffade samtliga
kommunala kostchefer i Örebrogruppen.

Vi ville veta
– Vi ville kunna svara på de frågor som kom från
skolbarnens föräldrar, berättar Eva Sjögren, kostchef
i Kumla. Vi ville veta varför man tog produkter som
tärnad kyckling och kycklingsallad från Thailand
och hur produktionsförhållandena är där. 

I artikeln till höger refereras den information som
Findus gav kostcheferna.

Men hur kom det sig då att Örebro och de övriga 14
kommunerna vid en upphandling i januari 2009
ställde krav på djuromsorg enligt svensk djurskydds-
lagstiftning, ett krav som sedermera har kommit att
betraktas som omöjligt att ställa?

– Vi var vid tidpunkten för upphandlingen inte med-

Sidan 28 D e n  o f f e n t l i g a  m a t e n

Kommungrupp ställde
lagkrav
Örebro och 14 mellansvenska kommuner

Kycklingkött producerat i enlighet med svensk djur-
skyddslagstiftning uppges kunna komma från Thai-
land. Detta enligt uppgifter i den livsmedelsupphand-
ling som Örebro tillsammans med 14 övriga kommu-
ner genomförde 2009. I denna upphandling sattes
djuromsorgskravet nämligen till svensk djurskydds-
lagstiftning. Servera är leverantör av denna thailänd-
ska kyckling, vilken i sin tur är producerad av Findus.

Örebro tillsammans
med 14 andra mellan-
svenska kommuner 



vetna om hur pass kontroversiellt kravet på svensk
djurskyddslagstiftning var, förklarar Britt-Louise
Oscarsson, upphandlingsansvarig på Örebro kom-
mun. Hon vill för övrigt inte spekulera kring vilka
djurskyddskrav som kommer att ställas i den nya
livsmedelsupphandling som börjar förberedas under
hösten.

Tonvis med fjäderfäprodukter
Av sortimentsspecifikationen i förfrågningsunder-
laget framgår att de 15 kommunerna årligen köper in

drygt 162 ton fågelkött och fågelprodukter. Av den
volymen utgör tärnad kyckling och salladskyckling
tillsammans cirka 18,7 ton. 

Nämnas kan, att de i Örebrogruppen inköpta voly-
merna för ägg och äggprodukter ligger på cirka 100
ton. 
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Som framgår av artikeln här intill har Servera leve-
rerat thailändsk kyckling, producerad av Findus, till
Örebro med flera kommuner. Enligt kravspecifika-
tionen ska kycklingen vara producerad i enlighet
med svensk djurskyddslagstiftning. Detta föranled-
de tidningen Fjäderfä att ställa ett antal frågor till
Servera. Vi ombads att formulera frågorna skriftligt
i ett mail, vilket vi också gjorde den 7 juli i år. De
frågor som vi ville ha svar på var bland annat föl-
jande:

• Servera hävdar alltid att krav på svensk djur-
omsorg är omöjligt att kontrollera för en upphand-
lande myndighet. Är det omöjligt även i detta fall när
kycklingen är producerad i Thailand av Findus? 

• Är Findus i detta fall att betrakta som en svensk
eller utländsk köttproducent? 

• Om Findus är att betrakta som en svensk kött-
producent,  hade det gjort skillnad om det varit ett
utländskt företag som producerat kycklingen i Thai-

land? Hade det då varit svårare att kontrollera om
produktionen lever upp till kravspecifikationen? 

• Har Servera verkligen förvissat sig om att den
av Findus producerade thailändska kycklingen upp-
fyller den svenska djurskyddslagens krav?

• De aktuella kommunernas kostchefer begärde
och fick information från Findus angående produk-
tionsförhållandena i Thailand. Anser Servera att den
informationen är att anse som en tillfredsställande
kontroll och uppföljning av kraven?

Svar sökes
Serveras informationsdirektör Nils Berntsson ger i
ett svarsmail daterat den 8 juli beskedet att han inte
besitter detaljkunskaper om den aktuella upphand-
lingen. Personerna som har sådana detaljkunskaper
är på semester, varför Berntsson ber att få åter-
komma i augusti. Samtidigt påpekar informationsdi-
rektören att det har hänt mycket inom området
offentlig upphandling under de senaste åren, och att

Frågorna som står kvar 
– obesvarade
I sina överprövningar hävdar Servera alltid att krav
på svensk djuromsorg i förfrågningsunderlaget är
omöjligt att följa upp och kontrollera. Men hur fun-
gerar då uppföljningen av kraven när Servera själva
levererar den av Findus producerade thailändska
kyckling som enligt kravspecifikationen ska uppfyl-
la svensk djurskyddslagstiftning? 



Serveras agerande i just detta fall därmed är historia
och inte relevant idag.

Undertecknade författare av denna skrift har
emellertid en annan uppfattning, bland annat därför
att det aktuella avtalet sträcker sig fram till och med
juni 2012.

Frågorna upprepas
Det dröjer nu fram till slutet av augusti innan vi åter-
igen kontaktar Nils Berntsson och påminner honom
angående örebroupphandlingen. Vi upprepar vårt
önskemål om att vi vill prata med någon hos Serve-
ra som kan svara på de frågor som vi tidigare mailat.

Efter någon dag kommer ett svar i form av ett nytt
mail från Nils Berntsson. Han säger sig nu ha under-
sökt örebroupphandlingen närmare, och då funnit att
enligt förfrågningsunderlaget så ställdes inte krav på

svensk djurskyddslagstiftning för höns och fjäderfä.
Han bifogar ett utdrag ur upphandlingsunderlaget
där han hänvisar till att hönsägg och fjäderfä ska
uppfylla rådets förordning (EG) nr 1907/90 om han-
delsnormer för ägg, samt förordning (EG) nr
1906/90 om handelsnormer för fjäderfä.

Bevisar inget
Vi har studerat de förordningar som Nils Berntsson
hänvisar till, och sedan stämt av med Örebro kom-
mun ännu en gång för att förvissa oss om att vi har
förstått kravspecifikationen rätt. Och, jodå, kravet är
att fågelköttet ska ha producerats i enlighet med
svensk djurskyddslagstiftning.
Därmed anser vi också att de frågor vi ställde till
Servera angående den thailändska kycklingen fortfa-
rande är obesvarade.”

Av informationen framgår att Findus kokta kyck-
lingkött kommer från Thailand, medan det kylda
kommer från Sverige. Enligt Findus egna uppgifter
som har presenterats för kommungruppen, så lever
kycklingproduktionen i Thailand upp till kraven i
den svenska djurskyddslagen. Här följer några
exempel:

• Kycklingen är fri från salmonella.

• Salmonella kontrolleras före slakt.

• Alla kycklinghus desinficeras noggrant innan ny
grupp kycklingar sätts in.

• Findus köper endast värmebehandlat, kokt kyck-
lingkött från Thailand.

• Anläggningarna är godkända för export till EU
som har strikta hygienkrav.

• Färskt (kylt) kycklingkött, som används i vissa
produkter, köps från Sverige.

• Antibiotika får ej användas i tillväxtbefrämjande
syfte.

• Antibiotika får endast föreskrivas av veterinär och
får bara användas då ett djur blivit sjukt eller visat
sjukdomssymtom.

• Koccodiostatika, som förhindrar tillväxt av parasi-
ter i tarmarna, får ej användas de sista fem dagarna
före slakt. Här gäller samma regler i Sverige som i
Thailand. 

Följande uppgifter redovisas om djuromsorgen i den
thailändska produktionen:

• Frigående i kycklinghus med bra ventilation, fri
tillgång till vatten och strö jämnt spritt i stallarna.

• Alla kycklingar i ett hus slaktas samtidigt.

• Beläggningsgrad: Max 33 kilo per kvadratmeter i
Thailand, jämfört med 36* kilo per kvadratmeter i
Sverige.

• Transporttid till slakteriet: Max sex timmar i Thai-
land, oftast kortare. Max åtta timmar i Sverige.

Thailändska kycklingen uppges
uppfylla svensk djurskyddslag 
Enligt den information som Örebro och de
övriga 15 kommunerna har fått av Findus så
uppfylls den svenska djurskyddslagens krav
när det gäller den kyckling som Findus produ-
cerar i Thailand.
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Foder:

• Fodret är baserat på huvudsakligen majs, sojamjöl,
ris och andra vegetabilier som odlas i Sydostasien
samt vitaminer och mineraler.

• Fodret är fiskfritt.

• Det kan finnas spår av GMO i fodret.

Slakten:

• Kycklingarna är 5-6 veckor (36-42 dagar) gamla
vid slakten.

• Kycklingarna slaktas på liknande sätt som i Sveri-
ge (elektrisk bedövning eller bedövning med gas).
Styckningen sker manuellt – i Sverige maskinellt.
Transporten från Thailand till Sverige:

• Det kokta frysta kycklingköttet transporteras med
containerfartyg i fryscontainrar till Sverige – cirka
6 000 containrar på samma fartyg.
När det gäller klimatpåverkan säger Findus:

• All kyckling är klimatsmart mat.

• Foderframställningen har störst miljöpåverkan.

• Fartygstransporten står för en förhållandevis liten
del av den totala påverkan.

• Fartygstransport är ett bra transportalternativ ur
miljösynpunkt.

• Den manuella styckningen i Thailand ger ett högre
utbyte.

Att lita på?
Informationen från Findus avslutas med frågan om
vi då kan lita på den kyckling som är producerad i
Thailand. Svaret blir ja med följande argument:

• Kycklingindustrin är en viktig exportnäring för
Thailand. Alla anläggningar står under rigorös kon-
troll av inhemska myndigheter och regelbundna EU-
inspektioner.

• Anläggningarna är kvalitetscertifierade enligt
BRC-standard (British Retail Consortium).

• Regelbundna revisioner görs av Findus.

• Findus har ett mångårigt samarbete med leveran-
törer i Thailand och därmed mycket lång erfarenhet.

Med all respekt för Findus sammanställning ovan,
konstaterar vi att Servera har svårt att redovisa bevis
för att svensk djurskyddslag följs vid leveranserna
av Thailändsk kyckling (se föregående artikel). 

Noterbart är även att Thailand inte tillåts exporte-
ra kyld (färsk) kyckling till EU.

*Svensk djurskyddslag tillåter maximalt 20 kilo
per kvadratmeter i kycklinguppfödning. Dock kan
den som är ansluten och godkänd med höga poäng i
ett specifikt djuromsorgsprogram tillåtas öka be-
läggningen, som mest upp till 36 kilo per kvadrat-
meter (red. anm). Även det är en låg djurtäthet i ett
internationellt perspektiv.
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Unikt hårda lagkrav i Sverige
Den svenska djurskyddslagen
betraktas som mycket ambitiös
när det gäller skyddet för djuren
och svenska livsmedel som
mycket säkra avseende antibio-
tikaanvändning, salmonella-
förekomst etc. Detta i synnerhet
i ett internationellt perspektiv.
Regelverket är omfattande och

här följer en kort information.
Den svenska djurskyddslagen
och djurskyddsförordningen
innehåller de grundläggande
bestämmelserna om hur djur ska
hållas. I Jordbruksverkets före-
skrifter och allmänna råd
(SJVFS2010:15) om djurhåll-
ning i lantbruket, L 100, finns
mer detaljerade regler.

Förutom djurskyddsbestämmel-
serna så finns det regler om
smittsamma djursjukdomar och
om medicinanvändning.
Inriktningen är i Sverige att
jobba förebyggande för att und-
vika djursjukdomar och smittor.
Den svenska lagstiftningen för
fjäderfän, som höns, kycklingar
och kalkoner, är omfattande och
detaljrik med hårdare krav än i
de flesta andra länder kring vik-
tiga punkter som värprede, sitt-
pinne, strömaterial, buller, ven-
tilation, djurtäthet, beläggning,
tillsyn, medicinering och myck-
et annat. Allmänt sägs också i de
svenska föreskrifterna att djuren
ska hållas och skötas i en god

miljö och på
ett sådant sätt
att det främjar
deras hälsa
och ger dem
möjlighet att
bete sig natur-
ligt.
Mer information finns
på www.jordbruksverket.se,
www.livsmedelsverket.se
samt www.sva.se.

Såväl den svenska äggbran-
schen som den svenska kyck-
lingbranschen har utöver lag-
stiftningen ambitiösa djurom-
sorgsprogram. Information:
www.svenskaagg.se respektive
www.svenskfagel.se.



Servera ansökte om överprövning av Rättviks upp-
handling med hänvisning till de djurskyddskrav som
ställdes. I förfrågningsunderlaget fanns ett flertal
skall-krav som var högre än kraven inom EU. Rätt-
vik använde sig av hela det batteri av kriterier för
djurskydd som Miljöstyrningsrådet (MSR) har tagit
fram, bland annat kravet på inredda burar för höns
och förbud mot näbbtrimning.

Servera menade att ingen producent utanför Sveri-
ge har kännedom om dessa krav eller har möjlighet
att uppfylla dem och att de därför är diskrimine-
rande. Dessutom finns det enligt Servera ingen möj-
lighet att kontrollera att kraven efterlevs.

Servera hävdade vidare att man kommer att lida
skada då man inte kan arbeta med fullt sortiment
utan måste begränsa sig till svenska produkter för att
vara säker på att klara kraven.

Djurskyddsskäl kan utgöra skäl ...
I domen konstateras att såväl djurskyddshänsyn som
hänsyn till varans kvalitet kan utgöra skäl för att
ställa högre djurskyddskrav än EU:s miniminivå.
Dessutom menar förvaltningsrätten att den grund-
läggande utgångspunkten, att det är upphandlaren
som avgör vad den önskar upphandla, i alltför stor
utsträckning har tonats ner i de tidigare domstols-
processerna. Detta betonas för övrigt även i profes-
sor Niklas Bruuns utlåtande till MSR (se separat
artikel).

Förvaltningsrätten hänvisar även till det nya EU-
fördraget (FEUF Artikel 13) och formuleringen att
medlemsstaterna fullt ut ska ta hänsyn till djuren
som kännande varelser.

I domen konstateras att Servera inte har kunnat
visa att produkterna ska vara producerade i enlighet
med svensk djurskyddslagstiftning, och att kraven
därför heller inte kan anses diskriminerande. För-
valtningsrätten anser inte att ett enda av de krav som
Rättvik ställer – antibiotika, betessäsong, inredda
burar för höns, näbbtrimning, grisars golvyta och

strö, transport till slakt och
bedövning vid slakt –
strider mot de EU-
rättsliga principerna.
Rätten gör bedöm-
ningen att det finns ett
stort antal producenter
och leverantörer i
andra medlemsländer
som kan leva upp till
dessa krav.
Detta är första gång-

en som MSR:s samtliga
djurskyddskriterier prövas rättsligt. Tidigare har det
endast handlat om vissa delar av kriterierna, och då
har kommunerna alltid fått bakläxa i domstolarna. I
detta avseende avviker domslutet i detta mål från
samtliga liknande mål.

Även Serveras påstående att de uppställda kraven
är okontrollerbara tillbakavisas av förvaltningsrät-
ten, som istället menar att kommunens uppgift om
leverantörsbevis och skriftliga redogörelser uppfyl-
ler det gemenskapsrättsliga kontrollkravet. 
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Att upphandlaren bör få avgöra 

gav Rättvik rätt
Domen i förvaltningsrätten i Falun i augusti 2011
gällande Rättviks kommuns livsmedelsupphand-
ling avviker i flera avseenden från alla tidigare
domar på området. I domen sägs till exempel att
en kommun kan använda sig av Miljöstyrnings-
rådets samtliga kriterier för djurskydd, bland
annat när det gäller näbbtrimning och inredda
burar. 

EU-fördraget
FEUF Artikel 13

om djuren
som kännande

varelser



D e n  o f f e n t l i g a  m a t e n Sidan 33

Servera menar att Miljöstyrningsrådet (MSR) har ett
starkt eget intresse i sakfrågan, och att skrivningen i
brevet är direkt riktad till detta mål. Brevet har av
förvaltningsrätten tagits in som en aktbilaga i målet.
Domen har i mycket stor omfattning påverkats av
denna handling, anser Servera.

Grossistföretaget påpekar att domslutet avviker
från samtliga tidigare domar i kammarrätter och för-
valtningsrätter, och att denna avvikelse måste prövas
i högre instans för att inte skapa rättsosäkerhet. För-
valtningsrätten har enligt Servera inte beaktat EU:s
grundprincip om icke-diskriminering och likabe-
handling, vilket strider mot lagen om offentlig upp-
handling (LOU).

I sitt överklagande hävdar Servera att förvaltnings-
rätten gjort ett fel när man tagit in skrivningen från
MSR i målet.

”Förvaltningsrätten har möjlighet, för att inte
säga skyldighet att utelämna den vid beslutet, vilket
förvaltningsrätten tydligt inte gjort, då detta inte
framgår av domen. Dessutom är de normer som för-
valtningsrätten fattat sitt beslut på tydligt hämtade
från denna handling.”

Servera anser att Rättviks krav på förhöjt djur-
skydd i förhållande till EU-normen strider mot
LOU. Här hänvisar man till tidigare kammarrätts-
och förvaltningsrättsdomar.

Förvaltningsrättens bedömning i domen att det
finns ett stort antal producenter och leverantörer i
andra länder som kan leva upp till kravet på MSR:s
kriterier i den aktuella upphandlingen, föranleder
Servera att ställa frågan varifrån den uppgiften
kommer.

Servera skriver att detta visserligen kan vara rik-
tigt, men eftersom det saknas bevismöjligheter
genom exempelvis certifikat, så kan upphandlande

myndigheter inte kontrollera detta, utan risken att fel
leverantör antas är uppenbar. Servera hävdar således
att kraven är okontrollerbara och därmed stridande
mot LOU.

Kriterier tillbaka på hemsida
De kriterier för djurskydd som MSR gett ut var från
maj månad och framåt borttagna från MSR:s hemsi-
da, med hänvisning till att det pågick en översyn av
kriterierna. Detta noteras av Servera i överklagandet.
Även författarna till denna rapport sökte under som-
maren förgäves efter kriterierna på hemsidan. Först i
mitten av augusti dök de upp där igen.

Förklaringen var enligt MSR att det pågick ett
arbete med att utöka motiven för djurskyddskriteri-
erna, på grund av det osäkra rättsläge som råder. De
djurskyddskriterier som återkom på hemsidan i
augusti är dock exakt de samma som fanns där tidi-
gare.

Risk för fel leverantör enligt Servera
Konsekvenserna av rättviksdomen blir enligt Serve-
ra att bolaget måste lägga anbud på svenskt kött för
att veta att kraven klaras. Däremot kan en annan
leverantör lägga anbud på motsvarande kött som
importerats, och då till ett mycket lägre pris efter-
som prisnivån på importerat kött allmänt är lägre.
Eftersom den upphandlande myndigheten inte kan
kontrollera hur köttet producerats finns en uppenbar
risk att man godkänner båda leverantörernas varuval
och utvärderar på prisbild. Följden av detta blir att
fel leverantör antas och att den upphandlande myn-
digheten inte får det kött som efterfrågats.

Detta kan enligt Servera inte ligga inom ramen för
LOU.

Domen följer inte tidigare domar
menar Servera som överklagar

Servera har överklagat förvaltningsrättens dom gäl-
lande Rättviks kommuns livsmedelsupphandling till
kammarrätten. Servera konstaterar att domslutet
avviker helt från samtliga liknande mål. Framförallt
ifrågasätter Servera varför förvaltningsrätten har
tagit in ett brev från tredje part, Miljöstyrningsrå-
det, och låtit detta starkt påverka bedömningen.



Mathias Sylwan är juridiskt ombud
för både Rättviks och Sigtuna komm-
muner i deras respektive upphand-
lingsmål. Han anser att det utifrån de
tidigare kammarrättsdomarna har
utvecklats en fullständigt felaktig rätt-
tspraxis på upphandlingsområdet. 

Tillfreds med Rättviks-domen
Därför är han också mycket nöjd med
domen i förvaltningsrätten i Falun
gällande Rättviks kommuns upphand-
ling.

– Den domen är den första i sitt slag som bygger

på en, enligt min mening, korrekt tolkning av lag-
stiftningen, säger Mathias Sylwan.

Eftersom högsta förvaltningsdomstolen nästan
aldrig meddelar prövningstillstånd så är det enligt
Mathias Sylwan inte alls säkert att något av Sigtunas
eller Rättviks mål slutligen hamnar där. Däremot
tycker han att det är konstigt att ingen svensk för-
valtningsdomstol hittills har frågat EU-domstolen
till råds i något av alla upphandlingsmål.

Finland har frågat EU i flera fall
– Detta är anmärkningsvärt med tanke på det osäk-

ra rättsläget i många frågor, bland annat frågan om
djurskyddskrav är tillåtna, och att den möjligheten
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Det går visst att ställa djurskyddskrav
vid upphandling av livsmedel utan att
det strider mot EU:s regler. Det hävdas
i en utredning som LRF har låtit euro-
parättsjuristen Christina Möll göra.

Utredningen kommer fram till att
djurskyddskrav är att betrakta som
legitima när en kommun gör en
offentlig upphandling av livsmedel.

– Vi har sett ett stort behov av
klara riktlinjer när det gäller rättslä-
get i den offentliga livsmedelsupp-
handlingen. Att utredningen visar
att det är möjligt att ställa djur-
skyddskrav ger stöd till den linje
som vi driver, säger Jenny Lund-

ström, handläggare för frågor som rör offentlig upp-
handling av livsmedel på LRF.

Är möjligt att ställa djurskyddskrav
Utredningen har analyserat den överordnade EU-
rätten på området, och tydliggör de EU-rättsliga vill-
koren för att väga in djurskyddskrav i en livsmedels-
upphandling. Här landar utredningen i samma slut-
satser som förvaltningsrätten i Falun gjorde när det
gällde målet med Rättviks kommuns upphandling
(se separat artikel), nämligen att det är möjligt att
ställa djurskyddskrav.

– Rent konkret innebär detta att livsmedel från
svenska gårdar kommer att kunna konkurrera på lika
villkor i den offentliga upphandlingen och att den
offentliga sektorn i sin konsumentroll kan leva upp
till det regelverk man har varit med om att lagstifta
om, säger Jenny Lundström.

Enligt LRF-utredning:

Djurskyddskrav är OK

Varför har ingen i Sverige frågat 
EU-domstolen?
Varför har ingen svensk förvaltningsdomstol använt sig av möj-
ligheten att fråga EU-domstolen om råd i något av alla mål om
livsmedelsupphandlingar? Det görs i till exempel Finland. 
Det påpekar Mathias Sylwan, förbundsjurist på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och ombud för Rättvik. 

Jenny Lund-
ström, LRF.

Mahias 
Sylwan.
Foto: Daniel
Wadenius
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När man ber Bert Karlsson att
nämna några exempel på nämnda
förfarande så blir det friskolorna.
Dessa är emellertid inga relevanta
exempel eftersom en friskola är ett
privat företag som är helt frikopplat
från kommunen i och med att till-
ståndet att starta skolan har getts.

När kommunen driver verk-
samheten ...
Om en kommun driver måltids-
verksamheten för skolor och äldre-
boenden i egen regi så gäller LOU
när kommunen gör sina livsme-
delsupphandlingar. Om kommunen
istället väljer att lägga ut måltids-
verksamheten på entreprenad så
måste den entreprenören fortfarande upphandlas
enligt LOU. 

Om kommunen i den upphandlingen vill försäkra
sig om att enbart svenska livsmedel, till exempel
svensk kyckling och svenska ägg och äggprodukter,
levereras så måste man i förfrågningsunderlaget
ställa detta krav. Det strider dock mot LOU, att
döma av de domstolsutslag som hittills finns på
området.

Låt oss då istället anta att kommunen inte ställer
några djurskyddskrav alls i förfrågningsunderlaget.

Då gäller EU:s minimilagstiftning
på området. 

När måltidsentreprenör har
hyrts in ...
Men eftersom måltidsentreprenö-
ren är ett privat företag och därmed
inte lyder under LOU så har denne
den teoretiska möjligheten att
sedan ställa vilka djurskyddskrav
den vill på sina leverantörer. Till
exempel kan måltidsentreprenören
kräva att det ska vara svenska råva-
ror eller att de ska vara produce-
rade i enlighet med svensk djur-
skyddslagstiftning. Den måltidsen-
treprenör som har för avsikt att
använda sig av enbart svenska

råvaror kommer dock sannolikt att ha svårt att pris-
mässigt hävda sig i en upphandling där EU:s mini-
milagstiftning för djurskydd gäller. 

Det föreligger inte någon skyldighet för en kom-
mun att ha en egen måltidsverksamhet. Däremot har
kommunen en lagstadgad skyldighet att förse skol-
barn och äldre med daglig föda. Väljer kommunen
att köpa dessa måltider så måste den upphandlingen
ske enligt LOU.

Bert Karlsson har både
rätt och fel om utlägg
Den kände entreprenören Bert Karlsson brukar
hävda att det inte alls är något problem för den
kommun som vill servera svenskt kött på skolor och
äldreboenden. Det är bara för kommunen att privati-
sera hela måltidsverksamheten, eftersom lagen om
offentlig upphandling (LOU) inte omfattar privata
företag. I praktiken finns dock ett antal stötestenar.

Bert Karlsson, entreprenör som
bland annat har engagerat sig i
skolmaten när det gäller den
offentliga upphandlingen.

finns för varje domstol, även  i första instans, säger
Mathias Sylwan. Här kan vi jämföra med Finland,
som trots att man har färre upphandlingsmål än Sve-
rige har rådfrågat EU-domstolen i fem av dessa fall. 

EU-domstolen i Luxemburg lämnar vid begäran av

nationella domstolar förhandsavgöranden om hur
EU-rätten ska tolkas. Förhandsavgöranden begärs av
nationella domstolar när dessa är osäkra på hur en
regel inom EU-rätten ska förstås.
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Till skillnad från Rättvik så nöjde sig Sigtuna med
att i förfrågningsunderlaget enbart ställa tre krav
som hör till de baskrav som MSR har utformat. 

Kraven var:

• Antibiotika får användas endast efter ordination
av veterinär och när det är veterinärmedicinskt moti-
verat.

• Djuret har transporterats max åtta timmar till slakt
eller max tolv timmar nattetid för fjäderfä.

• Djuret är helt bedövat när avblodning sker.

Förvaltningsrätten sa nej
Med hänvisning till dessa kriterier begärde leveran-
tören Servera överprövning. Förvaltningsrätten i
Uppsala meddelade i en dom att man underkände
alla tre kraven.

Kraven på maximal transporttid respektive
begränsning av antibiotika är enligt domstolen inte
diskriminerande mot utländska leverantörer i sig.
Eftersom det finns en EG-förordning för dessa
områden med syftet att harmonisera kraven så stri-
der emellertid ändå Sigtunas krav mot unionsrätten,
anser domstolen.

När det gäller bedövningskravet så faller detta
enligt förvaltningsrätten på att det saknas certifie-
rings- eller kontrollsystem för det här kravet inom
EU.

Börja om från början ...
Förvaltningsrättens dom innebär att Sigtuna måste
göra om upphandlingen. Sigtuna har ansökt om till-
stånd för överprövning i kammarrätten men ännu
inte fått något besked. 

Snarlika Sigtuna fick avslag
Medan Rättviks kommun fick klartecken av för-
valtningsrätten i Falun att använda sig av samtliga
Miljostyrningsrådets (MSR) djurskyddskriterier
så fick Sigtuna bakläxa av förvaltningsrätten i
Uppsala trots att man endast använde tre av krite-
rierna i sin livsmedelsupphandling.

Hos Servera anser marknadsdirektör Nils Berntsson
att det finns missuppfattningar att Servera är mot-
ståndare till djurskydd och inte vill arbeta med
svenskt kött. Att Servera har överprövat offentliga
upphandlingar med hänvisning till djurskyddskrav
har inget med djurskydd att göra. Istället handlar
det om att man anser att det inte går att verifiera och
säkerställa att ställda krav blir uppfyllda.

Kontrollproblem orsak till Serveras
överprövningar

Av Serveras totala omsättning på cirka 7,5 miljarder
kronor kommer 40 procent, eller cirka tre miljarder,
från livsmedelsleveranser till den offentliga sektorn
i Sverige. Servera levererar mat till mer än 200
kommuner.

Servera har överprövat 22 livsmedelsupphandling-
ar under de senaste två åren. I nio av dessa fall har
djurskyddskraven varit anledningen – eller en av
flera anledningar – till att Servera ansökt om över-
prövning. I åtta av fallen har Servera fått rätt i den



– Domen i förvaltningsrätten i Falun gällande Rätt-
viks upphandling är en mycket välvillig tolkning
gentemot hur långtgående djuromsorgskrav som kan
ställas. Jag anser att domen i förvaltningsrätten i

Uppsala gällande Sigtuna
kommun ligger betydligt mer
i linje med vad som lärs ut
om hur bedömningarna ska
gå till. Därför har jag också
svårt att se att rättviksdomen
kommer att stå sig i kam-
marrätten.

Förvaltningsrätten i Falun
hänvisar bland annat till att
Lissabonfördraget skulle ge
större möjligheter att ta djur-
omsorgshänsyn än vad som
hittills gjorts. Vad säger du
om det?
– Då handlar det om väldigt

allmänt formulerade principer som man inte kan dra
så långtgående slutsatser av. Vi måste ner mera på
detaljnivå och då blir tolkningen en annan.

I rättviksdomen skriver förvaltningsrätten också att
upphandlaren bör få avgöra vad den önskar upp-
handla, och att detta i alltför stor utsträckning har
tonats ner i de tidigare domstolsprocesserna. Låter
inte detta rimligt?

– Jo, men inte i en sådan utsträckning att bara
svenska produkter kan bli aktuella.

SKL:s förbundsjurist Mathias Sylvan tycker att det
är anmärkningsvärt att ingen svensk förvaltnings-
domstol har frågat EU-domstolen till råds i något av
alla upphandlingsmål. Den uppfattningen delar pro-
fessor Ulf Bernitz.

– Det har förekommit många upphandlingsmål där
man mycket väl kunde ha rådfrågat EU-domstolen,
men inte gjort det. Jag vet att Finland i flera fall har
använt sig av den möjligheten. 

Varför har man inte gjort det i Sverige, tror du?
– Förklaringen kan vara att det tar tid, kanske upp till
ett och ett halvt år, att få ett svar från EU-domstolen.
Så länge anser man sig kanske inte kunna vänta.
Men det finns också en obenägenhet på många håll
bland svenska domstolar att rådfråga EU-domstolen.
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Sigtuna mer rätt än Rättvik
enligt professor Ulf Bernitz bedömning

Rättviksdomen från förvaltningsrätten i Falun
kommer knappast att stå fast i kammarrätten,
tror Ulf Bernitz, professor i europarätt vid
Stockholms universitet.

Professor Ulf Berntiz,
Stockholms 
universitet

rättsliga prövningen när det gäller djurskyddskra-
ven. Det nionde målet är domen i förvaltningsrätten
i Falun gällande Rättviks kommun. Där avslogs Ser-
veras begäran om överprövning.

Reaktion mot krav som ej kan följas upp
– Det är dock en missuppfattning att Servera inte vill
arbeta med god djuromsorg och svenskt kött, förkla-
rar Nils Berntsson. Ungefär hälften av vår totala
köttförsäljning utgörs av svenskt kött. Vad vi reage-
rar mot är att kommuner ställer djurskyddskrav som
i vissa fall är omöjliga att följa upp och verifiera.

Därmed uppstår en risk för
att den upphandlande myn-
digheten inte får de pro-
dukter som har beställts,
samt att anbudsgivarna blir
olika behandlade i utvärde-
ringen.

Som ett exempel nämner
Nils Berntsson en livsme-
delsupphandling som Väs-
terås kommun genomförde
och där Menigo tilldelades

Nils Berntsson,
Servera
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leveranser till matlagningskök. Servera begärde
överprövning, bland annat med hänvisning till att
Menigo offererat varor som inte svarade mot för-
frågningsunderlaget. Västerås kommun begärde
också att Menigo i efterhand skulle verifiera ställda
krav. Det visade sig då att Menigo inte kunde pres-
tera verifikat som kunde godtas. Förvaltningsrätten
gav Servera rätt och beslutade att upphandlingen
skulle göras om i denna del.

Ytterligare ett exempel som Nils Berntsson ger är
den livsmedelsupphandling som Haninge och Tyre-
sö kommuner gjorde och där man i kravspecifikatio-
nen angav Miljöstyrningsrådets (MSR) baskrav för
animaliska livsmedel. Servera begärde överpröv-
ning, bland annat med hänvisning till att kommu-
nerna ville ge tilldelningsbeslut till den leverantör
som hade lägsta pris och som genomgående svarade
med importerade produkter där MSR:s krav på
bland annat djurskydd inte kunde verifieras. Dessut-
om hävdade Servera att dessa djurskyddskrav stred
mot LOU, EU-rätten och de grundläggande princi-
perna om likabehandling, icke-diskriminering och
proportionalitet. Förvaltningsrätten gav Servera rätt
och beslutade att upphandlingen i denna del skulle
göras om.  

– Dessa exempel visar att det inte är möjligt att
säkerställa att den upphandlande myndigheten får
vad den har beställt. Servera håller därför inte med
om det som hävdas i Rättviksdomen, nämligen att en
leverantörsförsäkran skulle räcka. Inte heller anser
vi att en tredjepartscertifiering är någon garanti för
att specifika krav uppfylls. Men på detta område
råder just nu stor rättslig oklarhet och vi måste få
klara riktlinjer om vad som verkligen gäller.

– Servera vill svara på våra kunders behov och
leverera vad de vill ha, men då vill vi också ha lika-
behandling. Vi har sett alltför många exempel på att
det här inte fungerar, och detta är ju för övrigt ett
problem rent allmänt när det gäller lagen om offent-
lig upphandling. 

Men varför är det nästan bara Servera som ansö-
ker om överprövning med hänvisning till djur-
skyddskraven? 
– Det beror nog framförallt på att vi är en stor aktör,
marknadsledande, och att vi är involverade i många
upphandlingar.

Nils Berntsson anser att MSR fyller en viktig
funktion för att underlätta och förbättra miljökrav i
upphandlingar, men sticker inte under stol med att
Servera i vissa delar har haft en annan uppfattning
än MSR när det gäller vilka djurskyddskrav som är
möjliga att utvärdera och säkerställa. Han påpekar
också att Servera har kritiserats för att man inte del-

tagit i MSR:s arbete, en kritik som han inte anser är
helt rättvisande.

– Vi har deltagit i deras arbetsgrupper, dock inte i
djuromsorgsgruppen. Förklaringen är tids- och
resursbrist. 

Borde ni inte med tanke på det stora allmänna
intresset för djuromsorgsfrågor ha insett att ni
skulle ha deltagit i den arbetsgruppen?
– För ett par tre år sedan var djuromsorgsfrågan inte
alls lika brännande aktuell som idag. Men med facit
i hand borde vi ha varit med i den arbetsgruppen.

Nils Berntsson säger att om det vore så att den
offentliga sektorn hade möjlighet att ställa krav på
svenskt kött vid upphandlingar, så skulle också Ser-
vera gärna ställa upp och medverka till detta.

– Men för att detta ska bli möjligt så krävs att EU-
parlamentet beslutar om en lagändring på området.
Dessutom är det ett faktum att tillgången på svenskt
kött är begränsad.

Västerås samt Tyresö
och Haninge är tre av
de kommuner i vilka
Servera har överkla-
gat upphandlingsbe-
slut.
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Enligt Lisbeth Johnson så avstår idag allt fler kom-
muner från att ställa djuromsorgskrav som går
utöver EU:s minimikrav.

– Erfarenheten visar att i princip alla upphandling-
ar där sådana krav ställs överprövas. Det kan bli dyra
rättsprocesser.

– Kärnfrågan är om det går att kontrollera om de
ställda kraven är uppfyllda. Om inte kraven går att
kontrollera så kan en oseriös leverantör lämna med-
vetet felaktiga uppgifter och därmed vinna en upp-
handling.

Men självaste landsbygdsministern har ju sagt
att det visst går att ställa sådana krav?
– Då får han väl visa det då.

Nära total enighet om höga krav
Enligt Lisbeth Johnson så råder det på kommunal
nivå en närmast total enighet bland politikerna om
att man vill ställa djuromsorgskrav som går utöver
EU-nivån.

– Men för att detta ska fungera så krävs det en
ändrad lagstiftning.

Önskar prejudicat
Vi kommer in på de två förvaltningsrättsdomarna
(refererade på annan plats) gällande Sigtuna
respektive Rättviks kommuner som pekar åt rakt
motsatta håll. Lisbeth Johnson tycker att situationen
är väldigt oklar och otillfredsställande.

– Jag skulle vilja ha upp båda dessa mål i högsta
förvaltningsdomstolen så att vi verkligen får tydlig
vägledning om vad som gäller.

När det gäller Miljöstyrningsrådets kriterier gäl-
lande djuromsorgskrav så menar Lisbeth Johnson att
dessa fram till rättviksdomen inte har visat sig klara
en rättslig prövning.

Om en kommunal
upphandlare frågar
dig om man bör
använda sig av Mil-
jöstyrningsrådets
kriterier vid en livs-
medelsupphandling,
vad svarar du då?
– Att den upphand-
lande myndigheten
själv måste ta ställning
till om kraven är rele-
vanta, och framförallt
om det är möjligt att
följa upp kraven. Hur
kontrollerar man till
exempel om kraven är
uppfyllda på produk-
ter från Danmark eller
Argentina?

Vill kunna förhandla
Bland de offentliga upphandlarna diskuteras även
det övriga regelverket. Lisbeth Johnson skulle gärna
vilja se en del ändringar.

– Jag skulle till exempel vilja ha större möjligheter
till förhandlingar med anbudsgivarna. Det är faktiskt
inte bra att bara kommunicera med papper. Jag
menar inte att vi därmed skulle gynna eller miss-
gynna någon, men oftast blir resultatet bättre om
människor träffas fysiskt och pratar med varandra.
Så brukar man göra i det privata näringslivet.

Lisbeth Johnson är en av experterna i Upphand-
lingsutredningen som kommer med ett delbetän-
kande i slutet av november. (Utredningen beskrivs i
början av denna rapport).

“Alla” vill men det är svårt
att gå längre än EU-nivån
De flesta politiker på kommunal nivå vill att man
ställer djuromsorgskrav som går längre än EU-
nivån. Men det är svårt att kontrollera och följa
upp djuromsorgskrav som går utöver EU:s mini-
mikrav. 
Det anser Lisbeth Johnson, ordförande i Sveriges
Offentliga Inköpare (SOI) och tillika upphand-
lingschef i Halmstads kommun. 

Lisbeth Johnson, ord-
förande i SOI och upp-
handlingschef i Halm-
stads kommun. 



720 miljoner måltider 

har betydelse
Bedömningar ger vid handen att det serveras cirka
tre miljoner måltider per vardag i den offentliga ut-
spisningen. Alltså i förskolor, skolor samt på sjuk-
hus, äldreboenden med mera.
Detta ger 720 miljoner måltider per år. Om denna
mat produceras inom Sverige har givetvis betydelse
för svenskt näringsliv med lantbruket och livsme-
delsindustrin. Men stora importerade matvolymer
har även väsentlig påverkan på djurskyddet, miljön
och landskapet. 

Som framgår av den undersökning som presenteras i
denna rapport innehåller den offentliga maten en
stor andel  mat som är producerad i andra länder än
Sverige. I riksdagen och i Stockholms stad är
varannan kyckling importerad och producerad på ett
sätt som inte är tillåtet i Sverige. I Stockholms
kommun gäller samma sak för många av äggen i till
exempel pannkakor. Att det är så här illa runt om i
landet upptäcker alla som dissekerar det offentliga
matbordet lite noggrannare.

I rapporten Den offentliga maten presenteras fakta om vad staten, 
i landet med mycket höga djurskyddsambitioner, 

själv ställer på matbordet.
Du är välkommen att använda fakta från denna skrift. Men vi vill att du är noga med källhänvisning.

Ange som källa: Rapporten Den offentliga maten, oktober 2011, utgiven av Pig Poultry Press AB.


