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Sammanfattning 
År 2014 trädde tre upphandlingsrättsliga direktiv i kraft, LOU-direktivet 2014/24/EU, LUF-

direktivet 2014/25/EU och LUK-direktivet 2014/23/EU. I samtliga direktiv har det införts 

bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden. Vid väsentlig ändring krävs att nytt 

upphandlingsförfarande genomförs. Det är inte självklart när en ändring i kontrakt är att se 

som väsentlig. Organisatoriska förändringar hos leverantören kan i vissa fall betraktas som 

ändring i kontrakt. När en organisatorisk förändring av betydelse genomförts, betraktas det 

som ett byte av avtalspart. Ett byte av avtalspart är vanligen att se som en sådan förändring 

som kräver nytt upphandlingsförfarande. I direktiven har det införts bestämmelser om 

leverantörsbyte, vari några organisatoriska förändringar är uppräknade som godtagbara. 

Liknande bestämmelser om byte av beställare saknas. 

 

Vid organisatoriska förändringar är det viktigt att identiteten för den part som genomgår 

förändringen förblir densamma, eller i stort densamma, som den ursprungliga identiteten. Om 

det säkerställts att identiteten är densamma, eller kan liknas vid den ursprungliga identiteten, 

bör vidare en bedömning göras i enlighet med väsentlighetskriteriet.  

 

Att en bedömning genomförs i enlighet med väsentlighetskriteriet är avgörande för huruvida 

nytt upphandlingsförfarande krävs. Väsentlighetskriteriet framtogs av EU-domstolen genom 

Pressetext-målet. Kriteriets tre huvudfaktorer ska beaktas, dessa är (1) nya införda villkor som 

hade ändrat utgångsläget för andra anbudsgivare vid upphandlingstillfället, (2) betydande 

utökning av kontraktet och (3) om den ekonomiska balansen skiftat till förmån för 

leverantören.  

 

I uppsatsen påvisas att det finns en yttre ram avseende vilka ändringar som är att betrakta som 

väsentliga. Denna yttre ram utgörs av de grundläggande EU-rättsliga principerna om 

transparens och likabehandling. Vidare bör även proportionalitetsprincipen beaktas. Även 

kontraktets komplexitet och löptid är av betydelse, eftersom dessa kan vidga ramen för tillåtna 

ändringar i kontrakt.  
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1. Inledning och syfte 

1.1 Problembakgrund 
I kommersiella förhållanden har parterna avtalsfrihet. Detta innebär att parterna fritt får göra 

ändringar i kontrakt om de är överens.1 Upphandlande myndigheter och enheter lyder under 

lagarna om offentlig upphandling, vilket innebär att principen om avtalsfrihet är inskränkt. Ett 

upphandlingsförfarande måste uppfylla de grundläggande EU-rättsliga principerna om 

transparens och likabehandling, vilket innebär att den upphandlande myndighetens och 

enhetens möjligheter att ändra i kontrakt under löptiden är begränsade. Ett visst utrymme att 

ändra i kontrakt finns, det kan dock vara svårt att avgöra vilka ändringar som är väsentliga.2 

En väsentlig ändring i kontrakt leder till att det betraktas som ett helt nytt kontrakt, varpå en 

otillåten direktupphandling genomförts eftersom kontraktet inte annonserats. Kontraktet kan 

därmed förklaras ogiltigt.3 Det är därför viktigt att upphandlande myndigheter och enheter vet 

vilka begränsningar de har gällande möjligheten att ändra i kontrakt.4  

 

Den 17 april år 2014 trädde tre upphandlingsrättsliga direktiv i kraft, LOU-direktivet 

2014/24/EU, LUF-direktivet 2014/25/EU och LUK-direktivet 2014/23/EU. I Sverige ska 

dessa vara genomförda år 2017. I direktiven har det införts bestämmelser om ändring i 

kontrakt under löptiden. Bestämmelserna återfinns i artikel 72 i LOU-direktivet, i artikel 89 i 

LUF-direktivet och i artikel 43 i LUK-direktivet. I direktiven framhålls att kontraktets 

respektive ramavtalets övergripande karaktär inte får ändras, en ändring av sådant slag är 

nämligen att betrakta som väsentlig. Vad övergripande karaktär innebär kan anses oklart.5 

 

I praktiken vill och behöver upphandlande myndigheter och enheter ofta ändra i kontrakt 

under löptiden. Det kan finnas många olika anledningar till varför. Vid kontrakt med lång 

löptid kan det vara svårt att redan i anbudsstadiet identifiera vilka behov som kan komma att 

uppstå i framtiden, det kan därför bli nödvändigt att ändra föremålet för kontraktet.6  

 

 
                                                
1 Adlecreutz, Axel, Gorton, Lars, Avtalsrätt I, s. 113. 
2 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, Changes to existing contracts under the EU public procurement rules 
and the drafting or review clauses to avoid the need for a new tender, P.P.L.R. 2013, s. 52. 
3 Treumer, Steen, Regulation of contract changes leading to a duty to retender the contract: the European 
Commission’s proposals of December 2011, P.P.L.R. 2012, s. 154. 
4 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 52. 
5 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 749. 
6 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 51. 
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Organisatoriska förändringar hos leverantören kan i vissa fall ses som ändring i kontrakt. 

Dessa förändringar kan exempelvis avse intern omorganisation, sammanslagning av 

verksamheter, eller förvärv och försäljning av verksamhetsgrenar. När en organisatorisk 

förändring av betydelse genomförts, har ett byte av avtalspart skett.7 Ett byte av avtalspart är 

vanligen att betrakta som en sådan förändring som kräver nytt upphandlingsförfarande.8 I 

direktivens bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden regleras även leverantörsbyte, 

och några organisatoriska förändringar är uppräknade som godtagbara. Dessa kräver således 

inte att nytt upphandlingsförfarande genomförs, förutsatt att kontraktets eller ramavtalets 

övergripande karaktär förblir densamma. Motsvarande bestämmelser om byte av beställare 

saknas, sådana förändringar bör dock i praktiken ske även på beställarsidan.  

 

1.2 Problemformulering  
1. Vilka förändringar i kontrakt och ramavtal är att betrakta som väsentliga och vad bör den 

upphandlande myndigheten eller enheten beakta för att undgå nytt upphandlingsförfarande 

vid förändring i kontrakt? 

 

2. När har en organisatorisk förändring av betydelse skett hos beställaren och vad bör den 

upphandlande myndigheten eller enheten beakta för att undgå nytt upphandlingsförfarande 

vid organisatorisk förändring? 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka förändringar i kontrakt och ramavtal som är 

väsentliga, vad som utgör kontraktets respektive ramavtalets övergripande karaktär, samt när 

en organisatorisk förändring av betydelse har skett hos beställaren. Syftet är utreda vilken 

riskavvägning den upphandlande myndigheten bör göra för att undgå nytt 

upphandlingsförfarande vid förändring i kontrakt under löptiden. Det fokuseras på de nya 

direktiven i syfte att påvisa hur bestämmelserna om ändring i kontrakt under löptiden kommer 

att påverka upphandlande myndigheter och enheter. I och med införandet av bestämmelserna 

har praxis från EU-domstolen kodifierats, varför en genomgång av relevant praxis gjorts i 

syfte att skapa en förståelse för bakgrunden till bestämmelserna.  

 

                                                
7 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 64 ff. 
8 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [40]. 
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Det finns såvitt känt ingen praxis i vare sig EU-rätt eller svensk rätt angående organisatorisk 

förändring hos beställaren. Analysen gällande dessa förändringar utgår därför från analogier 

avseende organisatorisk förändring hos leverantören.  

 

Uppsatsen utgår från det klassiska direktivet eftersom direktivens bestämmelser om ändring i 

kontrakt i stort överensstämmer med varandra.9 Vid behov eller när så är lämpligt kommer 

även övriga direktiv att beröras. Följaktligen används härefter begreppet upphandlande 

myndighet genomgående, förutom när sammanhanget kräver att begreppet upphandlande 

enhet används. 

 

1.4 Metod 
I syfte att besvara problemformuleringarna används en affärsjuridisk metod, vilket innebär att 

en rättslig fråga formuleras och relevant lagtext identifieras för att besvara frågan. Vidare 

innebär metoden att en undersökning av för- och nackdelar genomförs gällande rådande 

rättsläge.10 I uppsatsens första del följer således en beskrivning av rådande rättsläge genom ett 

de lege lata11 resonemang, medan det i uppsatsens andra del genomförs en analys av den 

information som återges i uppsatsens första del. 

 

Lagtext är den rättskälla som står högs i rättskällehierarkin. Det bör nämnas att EU-rätten är 

bindande primärrätt i Sverige och därför har företräde framför nationell rätt. När lagtext inte 

finns att tillgå, bör förarbeten beaktas. Förarbeten har generellt sett en stark ställning i Sverige 

jämfört med dess ställning på EU-rättslig nivå. Av förarbeten framgår vad lagstiftaren avsett 

med rättsreglerna. Prejudikatets ställning har ökat i och med EU-domstolens inflytande, 

varför det fokuseras på praxis från EU-domstolen i stora delar av uppsatsen. Doktrinens 

ställning är beroende av rättsområde. Inom rättsområden där inte mycket annan vägledning 

finns att tillgå kan doktrinens ställning vara starkare. Doktrin används framförallt för att 

komplettera lag, förarbeten och praxis.12 De elektroniska källor som används utgörs av 

hemsidor tillhörande myndigheter respektive statligt ägda bolag. Elektroniska källor används 

                                                
9 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 750. 
10 Arnesdotter, Ingrid, Hellstadius, Åsa, Innehållet i termen affärsrätt inom grundutbildningen för de 
affärsjuridiska programmen. En vägledning för dem som undervisar inom juristutbildningen vid Linköpings 
universitet, opublicerat arbetsmaterial.    
11 Melin, Stefan, Juridikens begrepp, s. 95.  
12 Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 19 ff.  
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dock sparsamt. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av två delar. Den första delen är deskriptiv och återger relevant information, 

medan den andra delen består av en diskussion och analys av uppsatsens första del.  

 

I uppsatsens andra kapitel redogörs det för upphandling övergripande. I kapitel tre återges 

relevant praxis och doktrin. Vidare redogörs det för LOU-direktivets bestämmelser om 

ändring i kontrakt under löptiden. I det fjärde kapitlet redogörs det för organisatorisk 

förändring av betydelse, varpå det sista avsnittet i kapitlet innehåller verkliga fall som 

problematiseras och löses teoretiskt.  

 

I kapitel fem återges och besvara problemformuleringarna efter bästa förmåga. En diskussion 

och analys förs avseende väsentlig förändring i kontrakt och organisatorisk förändring av 

betydelse. Det sista avsnittet i kapitlet innehåller avslutande kommentarer.  
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2. Allmänt om upphandling 

2.1 Inledning 
I kapitlet redogörs det för upphandling övergripande. Den EU-rättsliga bakgrunden, historiken 

och de upphandlingsrättsliga principerna behandlas i korthet. Det redogörs även för 

upphandlingsförfarandets struktur, de olika upphandlingsförfarandena, påföljder vid 

åsidosättande, samt tidsfrister för överprövning.  

 

2.2 Kort EU-rättslig bakgrund och historik  
För att förstå de nya upphandlingsdirektiven är det viktigt att veta något om EU:s 

grundläggande principer. Det är även viktigt att veta något om de tidigare direktivens 

utveckling och historia.  

 

EUF-fördraget reglerar EU:s övergripande funktion, medan FEUF-fördraget innehåller mer 

detaljerade bestämmelser om EU:s funktionssätt. Syftet med samarbetet inom EU är att 

främja en gemensam inre marknad för samtliga medlemsstater. Det finns fyra grundläggande 

friheter inom EU, dessa är: (1) Fri rörlighet för personer, (2) varor, (3) tjänster och kapital, 

samt (4) den fria etableringsrätten.13 De friheter som aktualiseras vid offentlig upphandling är 

fri rörlighet för varor14, tjänster15 och etableringsfriheten16. Syftet med både gamla och nya 

upphandlingsdirektiv är att säkerställa att dessa fundamentala bestämmelser efterlevs och 

därigenom stärka EU:s inre marknad.17 

 

Den nuvarande rättsliga ramen har vuxit fram genom flera reformer. Under 1970-talet 

introducerades ett system för att reglera byggentreprenadkontrakt och varukontrakt. 

Bestämmelser om tilldelningsförfarandet har funnits sedan år 1971, när ett direktiv antogs för 

att reglera offentliga byggentreprenadkontrakt. Detta var direktiv 71/305/EEG. År 1977 

utformades ännu ett direktiv som innehöll liknande bestämmelser, men som gällde 

varukontrakt. Detta var direktiv 77/62/EEG.18  

 

  
                                                
13 Artikel 26.2 FEUF-fördraget.  
14 Artikel 28-37 FEUF-fördraget. 
15 Artikel 56-62 FEUF-fördraget. 
16 Artikel 49-55 FEUF-fördraget. 
17 Arrowsmith, Sue m.fl., EU Public Procurement Law: An introduction, s. 52-53. 
18 Arrowsmith, Sue m.fl., a.a., s. 56. 
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Under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal reformerades direktiven om offentlig upphandling. 

EU-kommissionen fortsatte arbetet mot en gemensam inre marknad, ett mål som skulle vara 

uppnått till år 1992. År 1992 utvidgades bestämmelserna till att gälla även tjänstekontrakt.19 I 

Sverige genomgick upphandlingsrätten stora förändringar i samband med de krav som 

uppställdes genom EES-avtalet. Dessa motsvarade EG:s upphandlingsrättsliga bestämmelser 

för den inre marknaden.20  

 

År 1997 skedde en samordning med WTO:s GPA-avtal om offentlig upphandling genom 

direktiv 97/52/EG, för den klassiska sektorn, och direktiv 98/4/EG, för försörjningssektorerna. 

I och med dessa direktiv ändrades bestämmelserna om tilldelningsförfarandet. Genom GPA-

avtalet bjuds vissa tredje länder, så som bland annat USA och Japan, in på EU:s 

upphandlingsmarknad. Dessa tredje länder åtar sig liknande skyldigheter gentemot 

medlemsstaterna som dessa har gentemot varandra. GPA-avtalet reglerar inte relationen 

mellan medlemsstaterna, detta regleras av EUF-fördraget och av upphandlingsdirektiven.21  

 

År 2004 skedde ytterligare konsolideringar och ändringar. Dessa började redan på 1990-talet 

med en extensiv reform.22 År 1996 utgav EU-kommissionen grönboken Om offentlig 

upphandling inom Europeiska unionen: överväganden inför framtiden23, för att starta en 

debatt om offentlig upphandling. Som uppföljning publicerades Public Procurement in the 

European Union år 1998, där EU-kommissionen angav att ny lagstiftning på området krävdes. 

EU-kommissionen ville bland annat förenkla komplexa regler och introducera en ökad 

flexibilitet. Efter nästan fyra år och många ändringar i de ursprungliga förslagen, utformades 

två nya direktiv. Dessa var direktiv 2004/18/EG för den klassiska sektorn, och direktiv 

2004/17/EG för försörjningssektorerna. De grundläggande bestämmelserna förblev desamma, 

varför mycket av den äldre praxisen förblir relevant. Det introducerades dock ett antal nya 

viktiga ändringar.24  

 

EU-kommissionen utkom med nya direktiv år 2014 för att ytterligare stärka den inre 

marknaden. Dessa var direktiv 2014/24/EU för den klassiska sektorn, direktiv 2014/25/EU för 

                                                
19 Arrowsmith, Sue m.fl., a.a., s. 56. 
20 Prop. 1992/93:88, s. 1. 
21 Arrowsmith, Sue m.fl., a.a., s. 56. 
22 Arrowsmith, Sue m.fl., a.a., s. 57. 
23 Europaparlamentet, Resolution om kommissionens grönbok om offentlig upphandling inom Europeiska 
unionen: överväganden inför framtiden, (KOM(96)0583 - C4-0009/97). 
24 Arrowsmith, Sue m.fl., a.a., s. 57-58. 
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försörjningssektorerna och direktiv 2014/23/EU för upphandling av koncessioner. I Sverige 

skulle dessa ha varit genomförda den 18 april år 2016. En försening har dock resulterat i att de 

planeras på att vara genomförda först i början av år 2017.25 Genom dessa direktiv vill EU-

kommissionen bland annat införa bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden.  

 

2.3 Upphandlingsrättsliga principer 

Under upphandlingsförfarandet ska de tidigare nämnda EU-rättsliga principerna om 

etableringsfrihet och fri rörlighet för varor och tjänster beaktas. Det finns ytterligare principer 

som alltid ska beaktas, dessa är principerna om: icke-diskriminering, likabehandling, 

ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.26   

 

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att leverantörer inte får diskrimineras på grund av 

exempelvis nationalitet eller etableringsland. Sådana krav som enbart kan uppfyllas av 

svenska leverantörer får inte ställas av den upphandlande myndigheten.27 

 

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika. Till exempel 

måste alla leverantörer vid samma tidpunkt erhålla den information som är av betydelse för 

upphandlingen. En upphandlande myndighet får inte favorisera eller motarbeta någon 

leverantör.28 

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att myndigheter inom EU måste acceptera 

handlingar som utfärdats av andra berättigade myndigheter från andra medlemsstater. Det kan 

röra sig om exempelvis certifikat eller betyg. Leverantörer behöver inte ha utbildning från den 

medlemsstat där de vill lämna anbud, det räcker med att de uppvisar godkänt certifikat på 

motsvarande utbildning från sin medlemsstat.29  

 

Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som vidtas ska stå i proportion till vad som 

är nödvändigt. Exempelvis ska de villkor som uppställs i upphandlingen inte gå utöver vad 

                                                
25 Söderlund, Niclas, Ardalan Shekarabi: Nya LOU kommer först 2017, http://upphandling24.se/ardalan-
shekarabi-nya-lou-kommer-forst-2017/, 2016, hämtad 2016-02-26, kl. 13:19. 
26 Direktiv 2014/24/EU, skäl 1. 
27 Prop. 2006/07:128, s. 131. 
28 Pedersen, Kristian Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling 
och upphandling i försörjningssektorerna, s. 21.  
29 Meddelande från kommissionen, Ömsesidigt erkännande inom ramen för uppföljningen av handlingsplanen 
om den inre marknaden, KOM(1999) 299 slutlig och Pedersen, Kristian, a.a., s. 21.  
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som är nödvändigt för att uppnå tänkt resultat.30 

 

Transparensprincipen innebär att upphandlingar ska genomföras med öppenhet. Detta innebär 

att en viss förutsebarhet ska uppnås. Exempelvis ska villkor för upphandlingen inte hållas 

hemliga och samtliga leverantörer som ställt upp i en upphandling ska meddelas om resultatet 

för den.31 Den upphandlande myndigheten måste hålla sig till det förfrågningsunderlag som 

utarbetats, och får inte under upphandlingsprocessen ändra i villkoren för upphandlingen.32 

 

2.4 Upphandlingsförfarandet  

2.4.1 Upphandlingsförfarandets struktur 
Annonsering är avgörande för konkurrensen om upphandlingskontrakt. Det är genom 

annonsen som företagen får kännedom om möjligheten att delta i upphandlingen. Den 

upphandlande myndigheten publicerar annonsen elektroniskt genom att skicka den till EU:s 

publikationsbyrå.33  

 

Inför upphandlingen ska den upphandlande myndigheten utforma ett förfrågningsunderlag. 

Underlaget ska vara tydligt, precist, och ange vad det är som ska upphandlas. Det ska sedan 

tillhandahållas leverantörerna. Även andra kompletterande dokument ska bifogas. Genom att 

utforma ett tydligt förfrågningsunderlag, minimeras risken att problem uppstår på grund av 

otydlighet. Det underlättar även för den upphandlande myndigheten i utvärderingsprocessen 

och inför avtalsskrivning med den leverantör som tilldelas kontraktet.34 Begreppet 

förfrågningsunderlag ska att tas bort i de nya upphandlingslagarna och kommer istället ingå i 

samlingsbegreppet upphandlingsdokument.35 

 

Kvalificeringskrav ställs på leverantörerna i syfte att göra en bedömning av deras kapacitet att 

fullgöra kontraktet, oavsett om det gäller utförandet av tjänster, uppförandet av 

byggentreprenader eller leveransen av varor. Syftet med kvalificeringen är alltså att finna den 

leverantör som uppfyller den upphandlande myndighetens krav på bästa sätt.36 

                                                
30 Artikel 5.4 EUF-fördraget. 
31 Prop. 2006/07:128, s. 155. 
32 Pedersen, Kristian, a.a., s. 20. 
33 Se 7 kap. 1 § LOU och Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 567. 
34 Se 2 kap. 8 § LOU och Pedersen, Kristian, a.a., s. 79. 
35 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 309. 
36 NOU:s yttrande i Kammarrättens i Stockholm mål nr 1903-05, dnr 2005/0088-29. 
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Den upphandlande myndigheten ska ange vilken utvärderingsgrund som kommer att 

tillämpas. Det finns två utvärderingsgrunder att nyttja, (1) ekonomiskt mest fördelaktigt 

anbud, eller (2) lägsta pris.37 Om den upphandlande myndigheten väljer utvärderingsgrunden 

lägsta pris, betyder det inte att det kan bortses från de krav som uppställts i 

förfrågningsunderlaget. Om kvalitetskrav uppställts måste dessa fortfarande uppfyllas. Väljs 

istället utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt anbud, ska det vinnande anbudet 

förutom att uppfylla de krav som uppställts i förfrågningsunderlaget även uppfylla 

tilldelningskriterierna på det sätt myndigheten kräver.38 I förfrågningsunderlaget ska den 

upphandlande myndigheten ange hur kriterierna viktas inbördes.39  

  
När anbuden utvärderats sker en kontraktstilldelning.  

 

2.4.2 Kort om kontrakt och ramavtal  
Ett kontrakt ska upprättas skriftligt och att innehålla ekonomiska villkor som är ömsesidigt 

förpliktande parterna emellan. Parterna ska ha undertecknat kontraktet och det ska vara slutet 

mellan en eller flera leverantörer och en upphandlande myndighet. Kontraktet ska avse 

uppförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.40   
 

Ett ramavtal är ett avtal som ska fastställa villkor för framtida tilldelning av kontrakt under en 

begränsad tidsperiod. Det finns två typer av ramavtal, de som har samtliga villkor fastställda 

och de som inte har det. Det ramavtal som inte har samtliga villkor fastställda medför förnyad 

konkurrensutsättning vid avrop. Detta innebär att leverantörerna får konkurrera med varandra 

på nytt. Båda typer av ramavtal kan ingås med en eller flera leverantörer.41 

 

Upphandlingsförfarandet avslutas med att kontrakt undertecknas. Vid ändring i villkoren för 

ett kontrakt krävs i huvudregel nytt upphandlingsförfarande.42 

  

                                                
37 Se 12 kap. 1 § LOU. 
38 Pedersen, Kristian, a.a., s. 111-112. 
39 Se 12 kap. 2 § LOU. 
40 Se 2 kap. 10 § LOU.  
41 Se 2 kap. 15 §, 5 kap. 4 §, 5 kap. 6-7 §§ LOU och Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 484. 
42 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [40]. 
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2.4.3 Upphandlingsförfaranden 
Direktivsstyrda förfaranden:  

Öppet förfarande är ett förfarande där leverantörer får lämna anbud efter en 

anbudsinfordran.43 Förfrågningsunderlaget kan begäras ut av samtliga leverantörer som är 

intresserade. Efter inkomna anbud ska en kvalificering av leverantörerna och en utvärdering 

av anbuden göras. Förhandling parterna emellan är inte tillåten.44  

 

Vid ett selektivt förfarande skickar den upphandlande myndigheten ut en anbudsinfordran, 

varefter leverantörerna får ansöka om att delta i upphandlingen genom att lämna in de 

uppgifter som begärts. Sedan inbjuds vissa leverantörer att delta av den upphandlande 

myndigheten, varpå enbart dessa får lämna anbud.45 

 

Likt ovan nämnda förfaranden skickar den upphandlande myndigheten ut en anbudsinfordran 

även vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, varefter leverantörerna får 

ansöka om att delta genom att lämna in de uppgifter som begärts. Sedan inbjuds leverantörer 

att delta av den upphandlande myndigheten, varpå enbart dessa får lämna anbud. De anbud 

som inkommer ska ligga till grund för senare förhandlingar. Exempelvis får detta förfarande 

användas om föremålet för upphandlingen är av sådan komplex art att det inte går att 

precisera förfrågningsunderlaget på förhand.46 Upphandlande enheter är till skillnad från 

upphandlande myndigheter inte lika begränsade i möjligheten att använda förhandlat 

förfarande med föregående annonsering.47   

 

Om det endast är en leverantör som kan tillhandahålla vissa tjänster eller varor får den 

upphandlande myndigheten tilldela kontrakt genom ett förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering. Detta gäller exempelvis i situationer där syftet med upphandlingen är att 

förvärva unika konstverk, eller om det av rent tekniska skäl inte finns någon konkurrens.48 

Vid synnerlig brådska som är orsakad av omständigheter som ligger utanför vad den 

upphandlande myndigheten kunnat förutse, och som inte gör det möjligt att hålla de tidsfrister 

som gäller för de förfaranden som tidigare nämnts, får den upphandlande myndigheten 

                                                
43 Se 2 kap. 22 § LOU. 
44 Pedersen, Kristian, a.a., s. 53.  
45 Se 2 kap. 16 § LOU. 
46 Se 2 kap. 9 §, 4 kap. 2 § p. 3 och 4 kap. 3 § LOU. 
47 Jfr 4 kap. 2 § p. 1-4 LOU och 4 kap. 2 § p. 1-11 LUF.  
48 Se 2 kap. 9 § och 4 kap. 5 § p. 2 LOU. 
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använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta förutsatt att det är absolut 

nödvändigt att tilldela kontraktet.49 

 

Vid konkurrenspräglad dialog skickar den upphandlande myndigheten ut en anbudsinfordran, 

varefter leverantörerna får ansöka om att delta genom att lämna in de uppgifter som begärts. 

Sedan inbjuds leverantörer att delta, varpå enbart dessa får lämna anbud. Den upphandlande 

myndighetens behov ska identifieras genom en dialog med utvalda leverantörer. En dialog 

förs för att avgöra hur myndighetens behov bäst kan tillfredsställas.50  

 

I de nya direktiven har ett nytt förfarande införts, detta är förfarandet för inrättande av 

innovationspartnerskap. Likt ovan nämnda förfaranden ska den upphandlande myndigheten 

skicka ut en anbudsinfordran, varefter leverantörerna ansöker om att delta i partnerskapet 

genom att lämna in de uppgifter som begärts. Sedan inbjuds vissa leverantörer att delta, varpå 

enbart dessa får lämna anbud. Förfarandet kommer att få användas om den upphandlande 

myndigheten bedömt att dess behov inte kan tillfredsställas genom befintliga lösningar på 

marknaden.51 

 

Förfaranden som inte är direktivsstyrda:  

Vid förenklat förfarande får samtliga leverantörer delta. Leverantörerna ska lämna anbud, 

varpå den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera av dem.52 Detta 

förfarande motsvarar öppet förfarande, med den skillnad att förhandlingar alltid är tillåtna vid 

förenklat förfarande.53 

 

Vid urvalsförfarande får samtliga leverantörer ansöka om att lämna anbud. Den 

upphandlande myndigheten bjuder sedan in utvalda leverantörer att lämna anbud. Därefter får 

det ske förhandlingar dem emellan.54 Detta förfarande motsvarar selektivt förfarande.55  

 

 

                                                
49 Se 4 kap. 5 § p. 3 LOU.  
50 Se 2 kap. 9 b §, 4 kap. 10 § och 4 kap. 13 § LOU. 
51 Se 6 kap. 31-32 §§ Förslaget till lag om offentlig upphandling genom Yttrande från Lagrådet: Nytt regelverk 
om offentlig upphandling, s. 88. 
52 Se 2 kap. 24 § LOU. 
53 Pedersen, Kristian, a.a., s. 62.  
54 Se 2 kap. 25 § LOU. 
55 Pedersen, Kristian, a.a., s. 62.  
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En upphandling utan krav på anbud i viss form är en så kallad direktupphandling.56 Detta 

begrepp innefattar såväl enklare köp, som mer komplicerade köp.57 Direktupphandling får 

endast genomföras om kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl.58 Med 

synnerliga skäl menas att direktupphandling endast får genomföras i undantagsfall. Om den 

upphandlande myndigheten hamnat i synnerlig brådska och om detta orsakats av den 

upphandlande myndigheten själv, får direktupphandling inte genomföras.59 

 

I LUK-direktivet saknas detaljerade regler om upphandlingsförfaranden. Istället ska EUF-

fördragets allmänna principer beaktas. Upphandlande myndigheter kommer således att ha stor 

frihet till att arrangera förfarandet. Enligt LUK-direktivet krävs dock att samtliga 

upphandlingar annonseras.60 

 

2.5. Påföljder vid åsidosättande  

2.5.1 Överprövning  
Ärenden om överprövning hanteras av förvaltningsdomstolarna. Efter tilldelningsbeslutet 

meddelats inträder en avtalsspärr, vilket innebär att den upphandlande myndigheten måste 

avvakta en viss tid innan den får ingå avtal med den vinnande leverantören. Detta i syfte att 

lämna ett visst utrymme för andra leverantörer att avgöra om det finns skäl att lämna in en 

ansökan om överprövning av upphandling.61 En leverantör kan vid en ansökan om 

överprövning av en upphandling förvänta sig att domstolen förordnar om åtgärder om 

följande två kriterier är uppfyllda: (1) Om upphandlingen strider mot den 

upphandlingsrättsliga lagstiftningen och (2) om leverantören har lidit, eller kan komma att 

lida skada till följd därav.62 Begreppet leverantör innefattar även sådan leverantör som inte 

deltagit i upphandlingen.63 Överprövning av upphandling kan leda till att upphandlingen 

måste göras om, eller till att den inte får avslutas förrän samtliga fel är korrigerade.64 

 

  

                                                
56 Se 2 kap. 23 § LOU. 
57 Pedersen, Kristian, a.a., s. 63.  
58 Se 15 kap. 3 § 2 st. LOU. 
59 Prop. 2001/02:142, s. 99 och prop. 2006/07:128 s. 429. 
60 Direktiv 2014/23/EU och Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 291. 
61 Se 16 kap. 1 § LOU och Asplund, Anders, m.fl., Överprövning av upphandling: och andra rättsmedel enligt 
LOU och LUF, s. 140. 
62 Se 16 kap. 4 § p. 1, 16 kap. 5-9 §§ LOU och Asplund, Anders, m.fl., a.a., s. 175. 
63 Se 16 kap. 5 § LOU, Pedersen, Kristian, a.a., s. 158 och fotnot 159. 
64 Se 16 kap. 12 § LOU och Pedersen, Kristian a.a., s. 158. 
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I en situation där en upphandlande myndighet avbrutit upphandling innan kontrakt tilldelats 

kan en leverantör begära överprövning av beslut att avbryta upphandlingen. Den 

upphandlande myndigheten ska ange anledningen till beslutet i underrättelsen som utskickas 

till leverantörerna.65 Återigen ska följande två kriterier vara uppfyllda för att ansökan ska 

vinna bifall: (1) Att beslutet strider mot den upphandlingsrättsliga lagstiftningen och (2) att 

leverantören har lidit skada, eller kan komma att lida skada till följd därav. Om kriterierna är 

uppfyllda kan avbrytandebeslutet förklaras ogiltigt i domstol.66 

 

En leverantör kan ansöka om överprövning av avtals giltighet för avtal som slutits mellan en 

upphandlande myndighet och en leverantör. Leverantören kan ändra ansökan från 

överprövning av upphandling till ogiltigförklarande av avtal. I följande situationer kan en 

leverantör få avtalet ogiltigförklarat: Vid felaktigt slutna avtal, överträdelser av någon 

avtalsspärr, otillåtna direktupphandlingar och överträdelser av principer.67 Vidare kan ett 

avropsavtal ogiltigförklaras om det har slutits i strid mot det ramavtal som uppställts. Ett 

avropsavtal kan även ogiltigförklaras om det har slutits i strid mot bestämmelserna om 

förnyad konkurrensutsättning. Det är således inte hela ramavtalet som ogiltigförklaras, utan 

enbart det avtal som den upphandlande myndigheten tilldelat baserat på ramavtalet.68 Om ett 

avtal har ogiltigförklarats ska parternas prestationer med anledning av kontraktet återgå. Om 

möjligt ska således det ekonomiska läget helt återgå till det som var innan kontraktet 

ingicks.69  

 

En annons där den upphandlande myndigheten anger att den anser sig ha rätt att upphandla 

utan föregående annonsering kallas förhandsinsyn.70 Om en upphandlande myndighet iakttar 

en frivillig avtalsspärr i samband med förhandsinsyn, kan det avtal som sluts därefter inte 

förklaras ogiltigt.71  

 

En otillåten direktupphandling är när en upphandlande myndighet genomför en upphandling 

utan att följa de regler som uppställs om direktupphandling. En direktupphandling blir 

otillåten när den upphandlande myndigheten inte haft skäl nog att göra undantag från plikten 

                                                
65 Se 9 kap. 9 § 2 st. LOU. 
66 Pedersen, Kristian a.a., s. 158. 
67 Se 16 kap. 4 § p. 2, 16 kap. 13 § LOU och Pedersen, Kristian a.a., s. 158. 
68 Pedersen, Kristian, Upphandlingskrönika – Ogiltighet av avtal, s. 815. 
69 Prop. 2009/10:180 s. 361. 
70 Se 15 kap. 5 a § LOU. 
71 Se 16 kap. 15 § p. 2 LOU. 
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att annonsera upphandlingen.72 Begreppet är inte lagstadgat,73 och kommer troligtvis inte 

heller att lagstadgas i de nya lagarna. EU-domstolen har utpekat otillåten direktupphandling 
till den överträdelse som är mest allvarlig. Det ska alltid presumeras att leverantören lidit 

skada vid denna överträdelse.74  

 

En upphandlingsskadeavgift är en avgift som kan komma att åläggas en myndighet som 

överträtt vissa särskilt angivna upphandlingsrättsliga bestämmelser. KKV ansöker om att en 

myndighet bör åläggas avgiften, varefter beslut tas av behörig domstol.75 Avgiften ska ha en 

avskräckande effekt.76 

 

2.5.2 Tidsfrister för överprövning  

Samtliga nedan nämnda ansökningar ska inkomma till förvaltningsrätten. En ansökan om 

överprövning av upphandling ska inkomma före den tid avtalsspärren utgår.77  

 

En ansökan avseende avbrytandebeslut ska inkomma innan 10 dagar har passerat från det att 

den upphandlande myndigheten skickat elektronisk underrättelse om beslutet. Skickas 

underrättelsen inte elektroniskt ska den inkomma innan dess att 15 dagar har passerat.78  

 

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska inkomma inom sex månader från det 

att avtalet slöts. Vid följande två omständigheter ska dock ansökan inkomma redan efter 30 

dagar: (1) Om EU-kommissionen har publicerat en efterannons om resultatet av en 

upphandling eller (2) om den upphandlande myndigheten redan underrättat anbudssökandena 

eller anbudsgivarna om att avtal har slutits.79 

 

En ansökan om upphandlingsskadeavgift ska ha inkommit inom sex månader från den tid då 

avgörandet som ansökan grundas på vunnit laga kraft. Har leverantör ansökt om överprövning 

av avtalets giltighet får en ansökan om upphandlingsskadeavgift inte göras förrän fristen 

                                                
72 Asplund, Anders, m.fl., a.a., s. 252. 
73 Ibid. 
74 Direktiv 2007/66/EG, skäl 13. 
75 Se 17 kap. 1-3 §§ LOU och KKV:s rapportserie 2015:7, Fem år med upphandlingsskadeavgift - Vad har skett 
hos de myndigheter som har ålagts upphandlingsskadeavgift, s. 9. 
76 A.a., s. 11. 
77 Se 16 kap. 11 § LOU. 
78 Se 16 kap. 12 § LOU. 
79 Se 16 kap. 17 § LOU.  
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utlöpt och samtliga beslut med anledning av överprövningen vunnit laga kraft.80 

 
  

                                                
80 Se 17 kap. 6-7 §§ LOU. 
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3. Förändring av kontrakt  
3.1 Inledning  

I kapitlet redogörs det för vilka förändringar i kontrakt som kräver nytt 

upphandlingsförfarande. I skälen för direktivet framkommer att ett klargörande varit 

nödvändigt gällande ändringar i kontrakt under löptiden, varför bestämmelser införts som 

kodifierar relevant praxis från EU-domstolen. Relevant praxis och doktrin behandlas därför i 

kapitlet, varefter det görs en genomgång av artikel 72 i LOU-direktivet. 

 

3.2 Förändring av kontrakt i praxis  

3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet  
Nedan redogörs det för väsentlighetskriteriet i allmänhet. I efterkommande avsnitt redogörs 

det mer ingående för möjligheten att ändra i föremålet för kontraktets art och omfattning. 

 

Av EU-domstolen framhålls att de EU-rättsliga principerna om likabehandling och 

transparens ska gälla även efter tilldelning av kontrakt, och att det är dessa principer som 

begränsar vilka ändringar en upphandlande myndighet får göra. Om förändringarna är 

väsentliga krävs nytt upphandlingsförfarande.81 Om en ändring i kontrakt på betydande sätt 

skulle ändrat förutsättningarna för konkurrensen vid den ursprungliga tilldelningen, är den att 

betrakta som väsentlig. Det är nämligen ett brott mot likabehandlingsprincipen. En sådan 

bedömning ska göras vid varje föreslagen ändring i kontrakt.82 

 

Pressetext-målet83 är det mål från EU-domstolen som är av störst betydelse gällande ändring i 

kontrakt. Kontrakt hade slutits mellan nyhetsbyrån APA och Österrike. Det undertecknades år 

1994 innan Österrikes anslutning till EU, och ingicks på obestämd tid. Det kunde avslutas 

tidigast den 31 december år 1999. År 2000 överförde APA kontraktet till sitt dotterbolag. År 

2001 och 2005 gjordes förändringar i kontraktet. EU-domstolen skulle avgöra om 

nyhetsbyrån kunde överföra kontraktet till sitt dotterbolag, samt ändra i kontraktet, utan att 

genomföra nytt upphandlingsförfarande. EU-domstolen fann att principerna om transparens 

och likabehandling skulle tillgodoses, varför det behövde avgöras huruvida ändringarna var 

                                                
81 EU-kommissionen, Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en 
effektivare europeisk upphandlingsmarknad, KOM(2011) 15 slutlig, p 2.5. 
82 Poulsen, Sune Troels, The possibilities of amending a public contract without a new competitive procedure 
under EU law, s. 172. 
83 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401. 
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att se som väsentliga. Om ändringarna var att se som väsentliga kunde det visas att parterna 

haft för avsikt att omförhandla grundläggande villkor i kontraktet.84 Detta mål följer samma 

linje som tidigare domar från EU-domstolen.85 Väsentlighetskriteriet ska alltid beaktas när 

osäkerhet uppstår huruvida en förändring i kontrakt är att se som ett nytt kontrakt som kräver 

att ny upphandling genomförs.86  

 

I Pressetext-målet framkommer tre huvudfaktorer,87 som ska beaktas vid en bedömning av om 

förändring i kontrakt är att betrakta som väsentlig: 

 

1) Har nya villkor introducerats, som hade förändrat utgångsläget för andra anbudsgivare i 

upphandlingsprocessen? Hade det nya villkoret gett andra leverantörer möjlighet att delta i 

upphandlingen, om det introducerats från början? 
 

2) Har kontraktets omfattning utökats väsentligt? Exempelvis genom att varor och tjänster blir 

inkluderade i kontraktet som från början inte ingick. 
 

3) Har kontraktets ekonomiska balans skiftat till förmån för den vinnande leverantören utan 

att detta varit angivet i de ursprungliga upphandlingsdokumenten?  

 

Det finns ytterligare faktorer som bör beaktas. Har förändring i kontrakt blivit nödvändig på 

grund av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, kan detta antyda att 

förändringen inte är väsentlig. I Pressetext-målet kommer detta till uttryck. Parterna växlade 

valuta från den Österrikiska schillingen till euro, eftersom Österrike bytt valuta till euron. I 

EU-domstolen ansågs denna förändring inte vara väsentlig.88 Det vore dock fel att anta att 

förändringar i kontrakt på grund av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll alltid 

är tillåtna.89  
 

 

                                                
84 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [34]. 
85 Se exempelvis EU-kommissionen v Frankrike C-337/98 [2000] E.C.R I-8377 och EU-kommissionen v CAS 
Succhi di Frutta SpA C-496/99 P [2004] E.C.R. I-3801. 
86 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 54. 
87 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R., I-4401, p. [35]- [37].  
88 A.a., p. [57], ”an adjustment of the contract to accomodate changed external circumstances […]”.  
89 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 57. 
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Andra faktorer som bör beaktas är kontraktets löptid och komplexitet. En förändring i ett 

enkelt utformat kontrakt, direkt efter avslutad upphandling, antyder ett försök att kringgå 

upphandlingslagarna. En förändring i ett mer komplext kontrakt som genomförs flera år efter 

avslutad upphandling, kan däremot anses bero på omständigheter som inte kunnat förutses vid 

upphandlingstillfället.90 Ett exempel kan vara IT projekt eller byggentreprenadkontrakt för 

sjukhus, som har komplexa tekniska behov eller servicebehov, såväl som komplex 

finansiering. Ju mer komplext kontraktet är, desto svårare är det för den upphandlande 

myndigheten att förutse framtida behov redan vid upphandlingstillfället. Omständigheterna i 

det enskilda fallet och den upphandlande myndighetens intresse ska beaktas. Vid mer 

komplexa kontrakt kan nämligen den upphandlande myndighetens intresse kunna utvidga 

omfattningen av tillåtna ändringar.91  

 

3.2.2 Förändring i föremålet för kontraktets art och omfattning  

3.2.2.1 Ändringsklausuler 
Den upphandlande myndigheten bör utnyttja möjligheten att använda ändringsklausuler för att 

skriva ett mer flexibelt kontrakt. Omfattningen och arten av de tänkta ändringarna ska anges. 

Det ska även anges villkor för när de får nyttjas.92  

 

Exempelvis kan det i ändringsklausuler intas information om ändring av pris93, tid, beräkning 

av påföljdsavgifter och bonusar. Genom införandet av ändringsklausuler kan till exempel den 

upphandlande myndigheten kräva att leverantören ska leverera företagets senaste design vid 

framtida leveranser. Den upphandlande myndigheten bör skriva tydliga och klara 

ändringsklausuler i förfrågningsunderlaget för att undvika alltför omfattande förhandlingar. 

Detta är också av värde vid konkurrensutsättningen eftersom tydliga förutsättningar ger 

anbudsgivarna bättre möjlighet att prissätta efterfrågad produkt. Det måste alltid göras en 

bedömning av om förändringen är väsentlig eller inte, även om den görs i enlighet med en 

ändringsklausul. Det är viktigt att bibehålla en transparens och förutsebarhet vid förändring i 

enlighet med ändringsklausuler.94 Om ändringsklausulen är för generell kan ny upphandling 

                                                
90 EU-kommissionen v Frankrike C-337/98 [2000] E.C.R I-8377, p. [51], här tog EU-domstolen hänsyn till den 
tid som förflutit, samt den teknologiska utvecklingen.  
91 Poulsen, Sune Troels, a.a., s. 171. 
92 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 58. 
93 Se avsnitt 3.2.3.2 Specifikt om prisändringsklausuler. 
94 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 59. 
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komma att behöva genomföras, eftersom ändringen kan betraktas som väsentlig.95  

 

Som ovan nämnts accepteras inte alltid ändring till följd av oförutsebara omständigheter. 

Förändringar i pris och leveransvillkor som beror på exempelvis en finanskris skulle troligen 

inte accepteras endast på grund av krisen.96 Se exempelvis CAS Succhi di Frutta-målet97, där 

den upphandlande myndigheten ansåg att oförutsägbara omständigheter gjorde det nödvändigt 

att ändra i en överenskommen betalningsmetod. I EU-domstolen ansågs det däremot att den 

upphandlande myndigheten borde ha inkluderat en ändringsklausul för att försäkra sig om 

möjligheten att ändra i kontraktet. Eftersom någon sådan inte fanns ansågs förändringen vara 

väsentlig, varpå den inte var tillåten utan nytt upphandlingsförfarande.98 Vid oförutsebara 

omständigheter ska det fastställas att den upphandlande myndigheten föregått omdömesgillt 

och inte på något sätt kunnat förutse behovet av att ändra i kontraktet. Om detta kan fastställas 

bör ändringen inte betraktas som väsentlig.99  

 

3.2.2.2 Optioner 

Den upphandlande myndigheten kan öka sina chanser till att skriva mer flexibla kontrakt 

genom att använda optioner. En option är ett villkor uppgjort i förväg som ger den 

upphandlande myndigheten rätt att köpa varor eller tjänster. Optioner måste utformas klart 

och exakt, och omfattningen och arten av ändringarna ska anges. Det ska även anges villkor 

för när de får nyttjas.100 

 

Leverantören är skyldig att sälja dessa varor eller tjänster enligt de villkor som anges i 

optionen. Optioner måste inkluderas i beräkningen av kontraktets värde, och utgör därför en 

faktor i utvärderingen av om tröskelvärdena överskridits. Nyttjandet av en option är i likhet 

med nyttjandet av en ändringsklausul inte att betrakta som en förändring av kontrakt, utan en 

förändring i enlighet med kontraktet. Detta förutsatt att den är klar och tydlig.101  

 

Fördelen med optioner är att priset blir bestämt och fastställt under anbudsperioden när 

leverantörerna konkurrerar med varandra om att bli vinnande anbudsgivare. Priset kan därför 
                                                
95 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 58.  
96 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 57. 
97 CAS Succhi di Frutta SpA [2004] E.C.R., I-03801 
98 A.a., p. [113], p. [118]-[119]. 
99 Poulsen, Sune T, a.a, s. 174. 
100 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 59-60. 
101 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 60. 
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komma att bli mer fördelaktigt för den upphandlande myndigheten om det fastställs redan vid 

den tidpunkten. Nackdelen med optioner är att de kan komma att förvränga utvärderingen av 

anbuden. Om en option till exempel vägs in för tungt i utvärderingsprocessen riskeras det att 

den får för stor betydelse jämfört med de varor eller tjänster som är primära i 

upphandlingen.102 Om optionen inte vägs in alls kan det inte med säkerhet fastställas att det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antagits. I ett mål från KrnS påvisades detta.103 E-

Avrop AB förde talan mot Värmdö Kommun och yrkade att det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet inte valts ut, eftersom optionen inte hade utvärderats i enlighet med 

förfrågningsunderlaget. Kammarrätten fastslog att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

inte fastställts korrekt, varför upphandlingen gjorts i strid mot såväl svensk lag som EU-

rätt.104  

 

Det är relevant att redan vid tiden för anbudet utvärdera om förändringar i kontraktet kommer 

att behöva göras i framtiden. Det bör alltså redan i förfrågningsunderlaget anges som ett 

kriterium att den upphandlande myndigheten vill erhålla exempelvis nya uppdaterade varor i 

takt med den tekniska utvecklingen.105 

 

3.2.3 Prisändring 

3.2.3.1 Allmänt om prisändring 
Priset är en av de viktigaste komponenterna vid utvärdering av anbud.106 En prisändring är 

därför oftast att se som en väsentlig förändring. I Pressetext-målet framhölls det av EU-

domstolen att ändring av pris, som inte framgår av kontraktet, bara kan ske om ändringen är 

av mindre värde och objektivt motiverad.107 Huruvida prisändringen är väsentlig eller inte 

beror även på om den är till förmån för den upphandlande myndigheten eller om den är till 

förmån för leverantören. Det har klargjorts av EU-domstolen att prisändring till förmån för 

leverantören oftast utgör väsentlig förändring.108  

 

 

                                                
102 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 60. 
103 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2344-11. 
104 Ibid. 
105 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 60. 
106 EU-kommissionen v CAS Succhi di Frutta SpA C-496/99 P [2004] E.C.R., I-3801, p. [111] och Hartlev, 
Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 61. 
107 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R., I-4401, p. [61]. 
108 A.a., p. [37]. 
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Om det redan av anbudsinfordran framgår att denna typ av ändring kan komma att ske, kan 

prisändringar till förmån för leverantören möjligen tillåtas utan nytt upphandlingsförfarande. 

Genom denna transparens står det nämligen klart för samtliga anbudsgivare redan under 

anbudsprocessen att priset kan komma att justeras uppåt.109   

 

3.2.3.2 Specifikt om prisändringsklausuler 

Ett klassiskt exempel på en prisändringsklausul, är en klausul där priset justeras i enlighet 

med fasta index. Prisändringar i enlighet med indexklausuler (benchmarking-clauses) är 

ändringar i enlighet med kontraktet. Sådana ändringar är därför inte att se som väsentliga 

oberoende av hur mycket indexet stiger eller faller.110 Nyttjandet av en sådan klausul får 

enbart ske på marknader som är tämligen transparenta. En indexeringsklausul kan justera 

priset både uppåt och nedåt som ensidig förmån för en av parterna.111 

 

I samband med tilldelning av kontrakt med lång löptid räknar anbudsgivare oftast med en 

riskmarginal vid beräkningen av priset. Detta för att beakta en eventuell framtida ökning av 

marknadsvärdet. I praktiken är det svårt att hitta ett index eller kombination av index som 

reflekterar anbudsgivarnas kostnader fullt ut. För att reducera riskmarginalen, och därigenom 

minska kostnader, kan den upphandlande myndigheten inkludera en klausul varigenom priset 

får omförhandlas efter exempelvis fem år. Alternativt kan ett sådant kontrakt innehålla en 

klausul om synnerliga skäl (hardship-clause), enligt vilken priset kan omförhandlas om det 

visat sig att kontraktet är mer betungande för leverantören än vad denne kunnat förutse. Det 

presumeras att sådana klausuler inte tillåter förändring som är väsentlig. Klausulen får inte 

leda till alltför omfattande förhandlingar parterna emellan, varför en upphandlande myndighet 

alltid måste undersöka om förändringen är att betrakta som väsentlig.112  

 

En mest-gynnad-kund klausul (most favoured customer-clause) kan införas när en 

upphandlande myndighet förväntar sig att priset ska höjas eller sänkas på lagervaror. En sådan 

klausul ger den upphandlande myndigheten möjlighet att be leverantören sälja varan till det 

lägsta pris som denne erbjuder sina andra kunder. Det kan dock vara svårt för den 

                                                
109 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 62. 
110 EU-kommissionen v Frankrike C-337/98 [2000] E.C.R., I-8377, p. [53]. 
111 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 62. 
112 Ibid. 
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upphandlande myndigheten att veta vilket pris leverantören erbjuder sina andra kunder.113  

 

I ett danskt mål114 från 1994 påvisades det att prisändringar till förmån för den upphandlande 

myndigheten är tämligen accepterade. Den upphandlande myndigheten i målet hade rätt att 

köpa varor från annan leverantör än den kontraktet var slutet med, förutsatt att myndigheten 

kunde erhålla ett lägre pris från den andra leverantören. Detta om den ursprungliga 

leverantören inte kunde matcha det lägre priset. Det hade alltså införts en prisändringsklausul 

i kontraktet enligt vilken priset kunde justeras nedåt i enlighet med marknadspris. Enligt den 

danska klagomålsnämnden bröt en sådan klausul inte mot upphandlingslagarna.115 Detta mål 

kan jämföras med ett yttrande från den danska konkurrens- och konsumentmyndigheten. 

Yttrandet gällde en prisändringsklausul enligt vilken priset kunde justeras uppåt i enlighet 

med marknadspris. Konkurrens- och konsumentmyndigheten menade att en sådan ändring var 

ett brott mot upphandlingslagarna, eftersom en sådan prisökning skulle vara till ensidig 

förmån för leverantören.116  

 

3.2.4 Förändring av kontraktets löptid 

Om en förändring genomförs genom att förlänga kontraktet, är det omständigheterna i det 

enskilda fallet som avgör om förändringen är att betrakta som ett nytt kontrakt.117  

 

I det tidigare nämnda Pressetext-målet var en sådan förlängning föremål för EU-domstolens 

utredning. Det rörde sig om en klausul om avstående från uppsägning (non-terminable clause) 

i ett kontrakt som var slutet på obestämd tid. EU-domstolen framhöll att det inte var väsentlig 

förändring att förnya klausulen om avstående från uppsägning, eftersom en sådan klausul inte 

medför en snedvridning av konkurrensen. Om det däremot hade rört sig om kontrakt med 

bestämd löptid följer det av ett mål118 från den danska klagomålsnämnden att kontraktet inte 

får förlängas utan att nytt upphandlingsförfarande genomförs. Detta förutsatt att kontraktet 

                                                
113 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 63. 
114 Danmarks Optikerforening v Aalborg Kommune, 18 november, år 1994 genom Hartlev, Kristian, Liljenbøl 
W, Morten, a.a., s. 61. 
115 Ibid. 
116 Yttrande från danska konkurrens- och konsumentmyndigheten, 18 juni, år 2002 genom Hartlev, Kristian, 
Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 61. 
117 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 63. 
118 Konkurrensstyrelsen v Region Sjaelland och Region Hovedstaden, 16 oktober, år 2009, jfr. med yttrande från 
danska konkurrens- och konsumentmyndigheten, 13 november, år 2008 genom Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, 
Morten, a.a., s. 63. 
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inte innehåller en förlängningsoption.119 I samband med tilldelning av kontrakt bör därför den 

upphandlande myndigheten överväga om det vore mer fördelaktigt att sluta ett kontrakt med 

obestämd löptid, och införa en klausul om avstående från uppsägning.120 

 

Om kontraktet har bestämd löptid kan det förnyas genom en förlängningsoption. 

Förlängningsoptionen ska vara införd i meddelandet om upphandling, och detaljer om när 

optionen får nyttjas ska återfinnas i anbudsunderlaget. Den upphandlande myndigheten bör 

överväga om priset efter förlängningsperioden ska vara justerbart, genom att till exempel 

införa en indexeringsklausul eller en mest-gynnad-kund klausul i kontraktet. Ändringarna bör 

inte genomföras genom alltför omfattande förhandlingar parterna emellan.121 

 

3.2.5 Beställare avstår från sanktionsmöjlighet eller accepterar lägre 

kvalitet  

Det finns en skyldighet för myndigheter att nyttja införda vitessanktioner när en leverantör 

brister i fullgörandet av kontraktet. Sådan brist kan nämligen betraktas som att leverantören 

har erhållit förmånligare villkor än vad som varit angivet i kontraktet. Underlåtenhet att nyttja 

vitessanktioner kan därför innebära att väsentlig förändring gjorts, eftersom ändrade villkor 

hade kunnat förändra utgångsläget för andra anbudsgivare i upphandlingsprocessen. Detta är 

att betrakta som ett brott mot principen om likabehandling.122  

 

Detta framgår av även ett nyligen avgjort mål123 från KrnS. I målet behandlades frågan om 

hävning av ramavtal med en leverantör som brustit i fullgörandet av kontraktet. SKL 

Kommentus Inköpscentral AB (SKL) hade förlängt ramavtal med två leverantörer, men inte 

med den tredje, Tunstall AB. De ursprungliga ramavtalen med de tre olika leverantörerna 

betraktades som en enhet upphandlingsrättsligt. Anledningen till att SKL inte förlängt avtalet 

med Tunstall var att de misskött leveranser och åtaganden de hade haft i enlighet med 

ramavtalet.124  

 

 

                                                
119 Ibid. 
120 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 64. 
121 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 64. 
122 KrnJ, mål nr 953-09. 
123 KrnS, mål nr 1355-15. 
124 Ibid. 
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I kammarrätten framhölls det att SKL haft rätt att häva avtalet eftersom Tunstall inte skött 

sina förpliktelser. Det framhölls att det i enlighet med likabehandlingsprincipen fanns en 

skyldighet för SKL att häva ramavtalet eftersom det inte får ske en väsentlig förändring i 

förutsättningarna för upphandlingen. Tunstall hade i och med bristerna i fullgörandet inte haft 

samma skyldigheter i sina åtaganden som de andra leverantörerna, och det hade därför skett 

en förändring i förutsättningarna för kontraktet. Grund för hävning förelåg således. 

Missförhållandena som utgjorde grund för hävning förelåg redan vid tiden för förlängningen 

av ramavtalet vilket innebar att förlängningen i sig inte ansågs innebära att det skett en 

väsentlig förändring. Kammarrätten ansåg alltså att SKL haft rätt att häva avtalet eftersom 

acceptans av lägre kvalitet innebär en väsentlig ändring i förutsättningarna för 

upphandlingen.125  

 

Genom att använda sanktioner i kontrakt kan brister hanteras. Det första steget är att uppta en 

dialog med leverantören, för att ge denne en möjlighet att åtgärda bristerna. Det bör införas en 

vitesklausul som reglerar möjligheten för den upphandlande myndigheten att erhålla 

kompensation för kostnader som uppstår. Vid överträdelser som sker upprepade gånger, där 

en dialog varit misslyckad, kan kontraktet hävas.126  

 

3.2.6 ÄTA-arbeten och kompletterande byggentreprenad 

Ett exempel på ändringsarbete är att byggmaterialet ändras. Ett ändringsarbete påverkar inte 

omfattningen av entreprenaden, utan är enbart en ändring i kostnad. Med tilläggsarbeten avses 

ett tillägg av ytterligare arbeten som inte ingick i det ursprungliga kontraktet. Avgående 

arbete innebär att arbete avbeställs.127  

 

Följande två rekvisit ska vara uppfyllda för att ett arbete ska anses utgöra ett tilläggsarbete: 

(1) Det ska finnas ett omedelbart samband med kontraktsarbetena och (2) det får inte vara av 

väsentligen annan natur än kontraktsarbetena.128 Det görs skillnad mellan omfattningen av 

arbetet enligt kontraktet och uppförandet av byggentreprenaden. Detta eftersom det är 

nästintill omöjligt att på förhand precisera vad som krävs för att färdigställa en 

                                                
125 KrnS, mål nr 1355-15. 
126 Kammarkollegiet, Kontraktsuppföljning – säkerställ goda affärer genom att följa upp, 2011:8, s. 30.  
127 Wallgren, Anna, Väsentlig ändring av offentliga byggentreprenadkontrakt och ÄTA-arbeten, 
Upphandlingsrättslig tidskrift, 2015, s. 381. 
128 Wallgren, Anna, a.a., s. 382. 
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byggentreprenad.129  

 

ÄTA-arbeten inräknas i uppförandet av en byggentreprenad, varför de anses upphandlande i 

samband med upphandlingen av byggentreprenaden. Arbeten som inte uppfyller rekvisiten för 

ÄTA-arbeten kallas istället tillkommande arbeten. Dessa kan utgöra ett eget 

byggentreprenadkontrakt för vilket nytt upphandlingsförfarande krävs. Tillkommande arbeten 

kan dock ibland anses ingå i det ursprungliga kontraktet beroende på vilka avgränsningar som 

gjorts. Dessa avgränsningar kan liknas vid optioner. Skillnaden är dock att optioner är 

inräknade i kontraktsvärdet. Viktigt att beakta är att sedvanan är utbredd på 

entreprenadrättens område. Denna sedvana ger entreprenören rätt att i vissa fall avgöra om ett 

arbete utgör ett ÄTA-arbete eller inte. Detta är entreprenörens så kallade tolkningsföreträde. 

Ett företräde av detta slag kan anses krocka med principerna om likabehandling och 

transparens.130  

 

Om ett ÄTA-arbete utförts där arbetets omfång eller art väsentligen skiljer sig från det som 

ursprungligen ingick i kontraktsarbetena, har en otillåten direktupphandling genomförts. Den 

upphandlande myndigheten måste bevisa att det finns stöd för sådant arbete.131  

 

Tidigare har ÄTA-arbeten och kompletterande av byggentreprenad setts som samma 

företeelse. I en rapport från KKV klargjordes det dock att denna syn var felaktig och att 

begreppen bör skiljas åt. Med kompletterande byggentreprenad avses en byggentreprenad 

som från början inte ingått i kontraktet, men som på grund av oförutsebara omständigheter 

behövs för fullgörandet av kontraktet. Kompletterande byggentreprenader måste alltså vara 

nödvändiga för kontraktets fullgörande för att få direktupphandlas.132 Förbättringsarbeten som 

enbart effektiviserar entreprenaden får inte direktupphandlas med stöd av 

undantagsbestämmelsen som gäller för kompletterande byggentreprenader. Tilläggsarbeten 

som blivit nödvändiga bör däremot kunna direktupphandlas med stöd av 

undantagsbestämmelsen.133 Gränsen mellan ÄTA-arbete och kompletterande byggentreprenad 

                                                
129 KKV:s forskningsrapport 2014:14, Entreprenadupphandlingar – Hur kan byggherrar främja effektivitet och 
innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, s 191. 
130 Wallgren, Anna, a.a., s. 383-384. 
131 Beslut från KKV, Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet, dnr 582/2010. 
132 KKV:s forskningsrapport, 2014:14, a.a., s. 36. 
133 Se avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-direktivet om ändring av kontrakt under löptiden, 
Kompletterande beställningar. 
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kan anses vara något oklar.134   

 

I målet Kommissionen mot Italien,135 ansågs det av EU-domstolen att brådska att genomföra 

byggentreprenaden inte innebar sådan oförutsebar omständighet som omfattas av 

undantagsbestämmelsen.136 

 

Enligt KKV kan ÄTA-arbeten endast i exceptionella fall utgöra väsentlig ändring. Detta för 

att ÄTA-arbeten förutsätts och förväntas vid uppförande av byggentreprenader. Vanligare är 

att annan ändring genomförs under löptiden av byggentreprenadkontrakt som på betydande 

sätt ändrar i villkoren för kontraktet. Sådan ändring kan exempelvis avse lindring av viteskrav 

som ansetts synnerligen betungande.137 

 

3.3 Förändring av kontrakt i det nya direktivet  

3.3.1 Artikel 72 i LOU-direktivet om ändring av kontrakt under löptiden 

Nedan följer en genomgång av artikeln om ändring av kontrakt under löptiden. Genomgång 

av den bestämmelse som reglerar leverantörsbyte lämnas dock till efterföljande avsnitt.138  

 

Det gamla LOU-direktivet innehöll inga bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden, 

varför införandet av bestämmelserna i artikel 72 är att betrakta som ett välkommet 

klargörande. Artikeln redogör för när en upphandlande myndighet behöver genomföra ny 

upphandling på grund av ändring i kontrakt. Dessa klargöranden kommer inte att påverka vår 

nationella avtalsrätt,139 eftersom direktiven ska anpassas efter den svenska lagstiftningen.140 

 

Artikeln ska genomföras på ett direktivsnära sätt genom att hålla de nya svenska 

upphandlingslagarna nära direktivets lydelse.141 I direktiven delas ändringar upp i tre 

kategorier: (1) Väsentliga ändringar, (2) ändringar som inte är väsentliga och (3) ändringar 

som inte faller in under någon av kategorierna, och som därför inte kräver nytt 

upphandlingsförfarande.  

                                                
134 Wallgren, Anna, a.a., s. 386. 
135 EU-kommissionen v Italien C-385/02 [2004] E.C.R., I -8139. 
136 EU-kommissionen v Italien C-385/02 [2004] E.C.R., I -8139. 
137 KKV:s forskningsrapport 2014:14, a.a., s 37. 
138 Se avsnitt 4.3.1 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte. 
139 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 745. 
140 Yttrande från Lagrådet: Nytt regelverk om upphandling, s. 8.  
141 A.a., s. 3. 
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I huvudregel får kontrakt respektive ramavtal inte får ändras utan att nytt 

upphandlingsförfarande genomförs, se artikel 72.5 i LOU-direktivet. Det finns undantag till 

denna huvudregel som är tillämpbara på samtliga tilldelade kontrakt. Det är dock endast några 

av undantagen som kan tillämpas på ramavtal.142  

 

Ändringsklausuler och optioner143 

Som tidigare nämnts kan kontrakt och ramavtal innehålla ändringsklausuler. Kriterier som 

uppställs i dessa klausuler måste vara klara, exakta och entydiga, för att undvika nytt 

upphandlingsförfarande. Detta framgår av artikel 72.1 a i LOU-direktivet. Vidare framgår det 

att ändringarna ska anges i de ursprungliga upphandlingsdokumenten. En ändringsklausul 

eller option får inte ändra det ursprungliga kontraktet eller ramavtalet till sin övergripande 

karaktär. Begreppet övergripande karaktär kan anses brett, men den upphandlande 

myndigheten bör inte kunna kliva utanför det direktivet normalt tillåter.144 

 

Av bestämmelsen följer att upphandlande myndigheter har fått en extensiv möjlighet till att 

nyttja ändringsklausuler och optioner i sina kontrakt och ramavtal. Det är dock 

rättstillämpningen som kommer att avgöra omfattningen för denna möjlighet. Upphandlande 

myndigheter bör förbereda sig på att leverantörer i större utsträckning kommer att överpröva 

kontraktets respektive ramavtalets giltighet på grund av otydliga ändringsklausuler och 

optioner. I doktrin har det framförts att förvaltningsdomstolarna bör granska sådana klausuler 

och optioner med försiktighet för att inte underminera skyldigheten att behöva genomföra ny 

upphandling.145  

 

Kompletterande beställningar146 

Av artikel 72.1 b i LOU-direktivet framgår att kontrakt får ändras utan nytt 

upphandlingsförfarande genom kompletterande beställningar från upphandlande myndighet. 

Dessa kompletterande beställningar får gälla upphandlingar av byggentreprenader, tjänster 

eller varor från den ursprungliga leverantören. Beställningen måste ha blivit oumbärlig. Sådan 

beställning får avläggas enligt detta undantag om ett byte av leverantör skulle innebära 

                                                
142 Yttrande från Lagrådet: Nytt regelverk om upphandling, s. 744. 
143 Se avsnitt 3.2.2.1 Ändringsklausuler, avsnitt 3.2.2.2 Optioner och avsnitt 3.2.3.2 Specifikt om 
prisändringsklausuler. 
144 Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement – Regulation in the EU and UK, s. 594. 
145 Treumer, Steen, Contract changes and the duty to retender under the new EU public procurement Directive, 
P.P.L.R. 2014, s. 151. 
146 Se avsnitt 3.2.6 ÄTA-arbeten och kompletterande byggentreprenad. 
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omfattande besvär eller stora ekonomiska belastningar för den upphandlande myndigheten. 

Undantaget gäller även för sådan utrustning som på grund av kompabilitet med utrustning 

som redan upphandlats måste upphandlas av samma leverantör.  

Gällande prisökningar får dessa enligt LOU-direktivet inte vara högre än 50 procent av det 

ursprungliga kontraktets värde. Genomförs flera på varandra följande ändringar ska denna 

inskränkning gälla för varje enskild ändring. I LUF-direktivet återfinns ingen motsvarande 

begränsning för kompletterande beställningar.  

 

Artikel 72.1 b är inspirerad av artikel 31.2 b och 31.4 b i det gamla LOU-direktivet. Av artikel 

31 framgick vilka situationer som motiverade användning av förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering, varpå kompletterande leveranser samt upprepning av liknande 

tjänster eller byggentreprenader nämndes. Den tidsbegränsning som återfanns i artikeln i det 

gamla LOU-direktivet har dock tagits bort. Nu är det enbart den ekonomiska faktorn som är 

ett kriterium, varför undantaget kan anses lättare att uppfylla.147  

 

Oförutsebar omständighet148 

Har behovet av att ändra i kontakt eller ramavtal uppstått till följd av en oförutsebar 

omständighet behöver nytt upphandlingsförfarande inte genomföras, se artikel 72.1 c i LOU-

direktivet. Enligt detta undantag får en upphandlande myndighet, som agerat med gott 

omdöme, ändra i kontrakt respektive ramavtal utan nytt upphandlingsförfarande. Viktigt är 

dock att kontraktets respektive ramavtalets övergripande karaktär inte ändras. Bestämmelsen 

är flexibel eftersom det tas hänsyn till behovet att göra en subjektiv bedömning.149 

 

Enligt artikel 72.1 2 st. i LOU-direktivet ska den upphandlande myndighet som ändrar i 

kontrakt på grund av oförutsebara omständigheter eller kompletterande beställningar, 

offentliggöra ändringen i en annons i EU:s officiella tidning. Liknande bestämmelser för 

annonsering av ramavtal saknas.  

 

Ändringar som inte är väsentliga, respektive väsentliga ändringar150 

Väsentlighetskriteriets huvudfaktorer som kommer till uttryck i Pressetext-målet har 

                                                
147 Treumer, Steen, a.a., s. 150. 
148 Se avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet.  
149 Direktiv 2014/24/EU, skäl 109 och Treumer, Steen, a.a., s. 151. 
150 Se även avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet. 
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kodifierats och återfinns i artikel 72.4 i LOU-direktivet. Ändringar i kontrakt får göras enligt 

artikel 72.1 e, förutsatt att de inte är väsentliga enligt artikel 72.4. Skiljer sig kontraktet eller 

ramavtalet väsentligt från det ursprungliga dokumentet, är ändringen alltid att se som 

väsentlig. Vidare ska en ändring alltid betraktas som väsentlig om ett eller flera av följande 

kriterier är uppfyllda: 

 

1) Om det i och med ändringen förts in nya villkor som medför att andra anbud kunnat 

godkännas eller att ytterligare leverantörer kunnat delta i den ursprungliga upphandlingen.  

 

2) Om ändringen medför att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska balans skiftar till fördel 

för leverantören, utan att detta ursprungligen medgivits.  

 

3) Om kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas väsentligt på grund av ändringen.  

 

4) Om det sker ett byte av den leverantör som ursprungligen tilldelades kontraktet eller 

ramavtalet av den upphandlande myndigheten. Vissa leverantörsbyten är dock godkända, se 

artikel 72.1 d i LOU-direktivet.151  

 

Ändringar av mindre värde  

Ändringar av mindre värde är tillåtna utan nytt upphandlingsförfarande, se artikel 72.2 i 

LOU-direktivet. Det anges vilka tröskelvärden och procentsatser som ska beaktas för vilka 

kontrakt. Det är viktigt att kontraktets respektive ramavtalets övergripande karaktär förblir 

densamma, eftersom ändringar av mindre värde mätt i pengar fortfarande kan ha en betydande 

inverkan på omfattningen av den potentiella konkurrensen.152  

 

För ändringar av mindre värde, kompletterande beställningar, samt ändring vid oförutsebara 

omständigheter ska ändringen sättas i relation till värdet av det kontrakt som ursprungligen 

ingicks. Värdet på det kontrakt som ursprungligen ingicks avser i dessa fall ett uppdaterat 

värde som beräknas med hjälp av den indexeringsklausul som införts i kontraktet (förutsatt att 

kontraktet innehåller en sådan) se artikel 72.3 i LOU-direktivet. Det bör noteras att ramavtal 

inte omfattas av artikeln, varför indexeringsklausuler inte påverkar det ursprungliga värdet av 

ramavtal. 
                                                
151 Se avsnitt 4.3 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte.  
152 Treumer, Steen, a.a., s. 152. 
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3.3.2 Om ramavtal och ändring av dessa  
LOU-direktivet är mer uttömmande om nyttjandet av ramavtal än vad det gamla direktivet 

var. Ramavtal som verktyg kommer att behållas som det är till stor del, men vissa 

klargöranden krävs.153  

 

Det kan vara svårt att skilja mellan upphandlingsrättsliga ramavtal och kontrakt.154 Ibland kan 

avtalet nämligen vara utformat på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra vilken kategori det 

tillhör. Det finns dock en systematisk skillnad, eftersom ramavtal avser eventuella framtida 

anskaffningar medan kontrakt avser en fastställd anskaffning. Om en upphandlande 

myndighet kan förutse vilka framtida anskaffningar den behöver göra, är det specifikt vad 

ramavtal är ämnade för. De villkor som ska fastställas är pris och (i situationer där det går) 

även kvantitet, se artikel 33.1 i LOU-direktivet. Transparensprincipen kommer till uttryck 

genom att den upphandlande myndigheten uppmanas till att ange villkoren tydligt i förväg. 

Löptiden får normalt inte vara längre än fyra år.155 

 

Kravet på att upphandlande myndigheter ska vara tydligt identifierade är ett viktigt 

klargörande i LOU-direktivet. Tidigare användes begreppet part som kan anses vara oklart, 

speciellt i situationer där den upphandlande myndigheten nyttjar ramavtal som ingåtts av 

inköpscentraler.156 Den upphandlande myndigheten ska kunna identifieras enkelt och 

otvetydigt.157 Ramavtal är nämligen ett slutet system för både myndigheten och leverantören. 

Detta innebär att varken upphandlande myndigheter eller leverantörer får ansluta sig till ett 

redan ingånget ramavtal. I ett nyligen avgjort mål158 från KrnS synes möjligheten att ansluta 

sig till ramavtal ha utvidgats. I och med målet har det klargjorts att en upphandlande 

myndighet enbart behöver vara klart och tydligt identifierad vid den tidpunkt då 

upphandlingen annonseras. Enligt kammarrätten måste den upphandlande myndigheten inte 

ha förpliktat sig att nyttja ramavtalet, det anses nämligen ligga i ramavtalets art att mängd inte 

på förhand behöver anges. Anbudsgivarna ska enbart erhålla viss information om vilka av de 

avropsberättigade parterna som kan tänkas nyttja ramavtalet. Detta anses räcka för att 

                                                
153 Direktiv 2014/24/EU, skäl 60. 
154 Azienda sanitaria locale n. 5 ’Spezzino’ m.fl., v San Lorenzo Soc. C-113/13 [2014], p. [36] och 
Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 484. 
155 Se 5 kap. 3 § LOU och Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 484. 
156 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 485. 
157 Direktiv 2014/24/EU, skäl 60. 
158 KrnS, mål nr 6450-15. 
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tillgodose transparensprincipen.159  

 

Det får inte göras väsentliga ändringar i ramavtal, se artikel 33.2 tredje stycket LOU-

direktivet. I det gamla direktivet återfinns en motsvarande bestämmelse, men lydelsen är 

något annorlunda. Regeringen anser att det inte funnits någon avsikt att ändra artikeln rent 

sakligt, utan att den ändrade lydelsen gjorts för att anpassa bestämmelsen till de nya 

bestämmelserna om ändring i kontrakt under löptiden.160  

 

Om en myndighet byter namn ska namnbytet i sig inte hindra den upphandlande myndigheten 

från att nyttja ett redan upphandlat ramavtal. En myndighet bör även få fortsätta att nyttja 

redan upphandlat ramavtal i den situation där flera myndigheter slås samman och bildar en ny 

myndighet. Detta förutsatt att samtliga myndigheter var anslutna till ramavtalet innan 

sammanslagningen.161 

 

LUF-direktivets definition av ramavtal är densamma som LOU-direktivets definition. En av 

de större förändringarna i och med LUF-direktivet är att det införts en bestämmelse för 

ramavtalets löptid. En gräns om åtta år har satts, se artikel 51.1 tredje stycket i LUF-

direktivet. I föremålet för ramavtalet kan det anges en motivation till varför ramavtalet bör ha 

längre löptid. Det är dock enbart i undantagsfall som ramavtalet ska tillåtas ha längre löptid. 

Ett exempel där längre löptid kan godtas är om en leverantör har maskiner som måste nyttjas 

under hela ramavtalets löptid, men där maskinernas avskrivningstid är längre än åtta år.162 

 

Motsvarande bestämmelse om väsentlig ändring av ramavtal som återfinns i LOU-direktivet 

saknas i LUF-direktivet. Istället bör artikel 89 om ändring i kontrakt under löptiden beaktas, 

som i vissa fall gäller även ändring av villkor i ramavtal.163 I LUK-direktivet återfinns inga 

bestämmelser om ramavtal.164  

  

                                                
159 KrnS, mål nr 6450-15. 
160 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 487, Lagrådet har inte yttrat sig om detta. 
161 A.a., s. 486. 
162 Direktiv 2014/25/EU, skäl 72. 
163 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 495 och avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-
direktivet om ändring av kontrakt under löptiden. 
164 Direktiv 2014/23/EU. 
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4. Organisatorisk förändring av betydelse  

4.1 Inledning 
I kapitlet redogörs det för vilka organisatoriska förändringar som kräver nytt 

upphandlingsförfarande. I kapitlets första del behandlas praxis och doktrin avseende 

leverantörsbyte. Vidare behandlas artikel 72.1 d i LOU-direktivet. 

 

I kapitlets senare del behandlas organisatorisk förändring hos beställaren. Tre verkliga fall 

uppställs och löses teoretiskt. De teoretiska lösningarna grundas på analogier avseende 

organisatorisk förändring hos leverantören. 

 

4.2 Leverantörsbyte i praxis  
I huvudregel utgör leverantörsbyte väsentlig förändring,165 avtalspartens identitet utgör 

nämligen en viktig komponent i ett kontrakt. Syftet med upphandlingsrätten är att genom 

transparens och likabehandling främja den inre marknaden, vilket innebär att den 

upphandlande myndigheten inte helt fritt ska få välja avtalspart. Den upphandlande 

myndigheten bör enbart sluta kontrakt med den leverantör som genomgått anbudsförfarande, 

uppfyllt kvalifikationerna och vunnit upphandlingen.166 I vissa situationer får dock 

avtalspartens identitet ändras utan att nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras. Detta 

gäller när organisatorisk förändring genomförts, men partens identitet i stort förblivit 

densamma. I dessa situationer har inget brott mot varken likabehandlingsprincipen eller 

transparensprincipen gjorts, varför sådan förändring bör vara tillåten.167 

 

Intern omorganisation 

Intern omorganisation i ett privat bolag är oftast inte att se som väsentlig förändring, även fast 

partsbyte de facto genomförts. Om förändringen innebär att kontraktet tilldelas ett dotterbolag 

som ägs eller kontrolleras av den ursprungliga parten, följer det av Pressetext-målet att sådan 

förändring inte är väsentlig. Detta förutsatt att den ursprungliga parten förblir ansvarig för 

fullgörandet av kontraktet.168 Ytterst bör det dock vara omständigheterna i det enskilda fallet 

som avgör om förändringen utgör sådan intern omorganisation som utgör väsentlig 

förändring. Om dotterbolaget säljs till en tredje part är dock förändringen att se som 

                                                
165 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [40]. 
166 Poulsen, Sune T, a.a., s. 183. 
167 Arrowsmith, Sue, a.a., s. 592. 
168 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [44]-[45]. 
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väsentlig.169 I linje med principerna om transparens och likabehandling ska den vinnande 

anbudsgivaren inte kunna bytas ut mot en ny aktör utan nytt upphandlingsförfarande, men i 

Pressetext-målet framkommer att vissa strukturella förändringar under kontraktets löptid bör 

vara tillåtna. Intern omorganisation är en av dessa, förutsatt att ingen annan väsentlig ändring 

görs i kontraktet.170 

 

Om avtalsparten är en juridisk person, exempelvis aktiebolag, innebär en överlåtelse av aktier 

oftast inte att väsentlig förändring har skett. Överlåtelse av aktier följer av bolagsformen.171 

 

Fusion 

Vid fusion, där två företag slås samman till ett nytt företag, har det skett en förändring av det 

ursprungliga företagets rättsliga identitet. Detta eftersom den ursprungliga avtalsparten 

upphör att existera och istället blir en del av det nya företaget. Om den nya avtalspartens 

identitet däremot är nästintill identisk med den ursprungliga avtalspartens, bör förändringen 

inte betraktas som väsentlig.172 KrnG hade motsatt åsikt i ett mål173 från 2011. Målet rörde en 

leverantör som blivit exkluderad från en upphandling på grund av att de genomgått en fusion 

under perioden mellan inlämnandet av anbudet och kontraktssigneringen. Kammarrätten 

ansåg att företagets identitet inte var densamma som den ursprungliga anbudsgivarens.174 

Bedömning bör således göras i varje enskilt fall av om identiteten förändrats på sådant sätt 

som utgör väsentlig förändring. 

 

Inkråmsöverlåtelse  

Det finns en viss möjlighet till partsbyte om kontraktet överförs i samband med en 

inkråmsöverlåtelse till en tredje part. Detta kräver dock att den tredje parten antar samma 

ansvar som den ursprungliga avtalsparten haft. Denna typ av överföring liknar fusion i sådan 

bemärkelse att den nya avtalspartens identitet möjligen kan liknas vid den ursprungliga 

avtalspartens, vilket antyder att kontraktet kan föras över tillsammans med tillgångar och 

skyldigheter.175 

                                                
169 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike C-454/06 [2008] E.C.R. I-4401, p. [47]-[49]. 
170 A.a., p. [47]. 
171 A.a., p. [51]-[52]. 
172 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 65. 
173 KrnG, mål nr 4847-11. 
174 Ibid. 
175 Tipo Danmark A/S v Kobenhavns Kommune, 2 september, år 2005 genom Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, 
Morten, a.a., s. 65. 



 
 
 

39 

Insolvens 

Det finns ingen praxis att tillgå från EU-domstolen gällande leverantörer som går i konkurs 

under kontraktets löptid. Frågan har dock behandlats i ett beslut176 från KKV. Söderköpings 

kommun hade slutit avtal med leverantören 3 O Vård & Omsorg AB varpå de ett år senare 

gick i konkurs. Kommunen ansåg att de kunde ingå nytt kontrakt utan att genomföra ny 

upphandling, eftersom den nya leverantören kunde klara de uppgifter som den ursprungliga 

leverantören haft. De ansåg även att ny upphandling inte behövde genomföras eftersom den 

nya leverantören i stort var densamma som den ursprungliga leverantören. Det var nämligen 

den tidigare ägaren till 3 O Vård & Omsorg som hade startat nytt bolag och gått ihop med ett 

annat bolag. Kommunen menade också att det materiella innehållet i kontraktet var 

detsamma.177  

 

KKV tog vägledning från Pressetext-målet för att avgöra om förändringen var att betrakta 

som väsentlig. De ansåg att leverantörens identitet inte var densamma som den ursprungliga 

leverantörens, eftersom majoritetsägandet låg hos annan part. De skyldigheter och rättigheter 

som den ursprungliga leverantören haft hade alltså inte övergått till det nya bolaget. I 

Pressetext-målet framhölls det av EU-domstolen att leverantörsbyte endast fick genomföras 

om den nya leverantören uppfyllde de urvalskriterier som uppställts vid den ursprungliga 

upphandlingen. Det spelade därför ingen roll att den nya leverantören skulle utföra liknande 

uppgifter. Om leverantörsbyte hade fått genomföras enbart på grunden att uppgifterna skulle 

förbli desamma, hade det inneburit en nästintill oinskränkt frihet i att genomföra 

leverantörsbyte. Detta hade inte varit EU-domstolens avsikt.178  

 

Vidare påpekades det av KKV att en situation där en leverantör försätts i konkurs kan 

innebära att den upphandlande myndigheten försätts i en svår situation. I sådana situationer 

kan synnerlig brådska åberopas och direktupphandling genomföras. I målet kunde kommunen 

inte ha förutsätt konkursen, men de hade kunnat täcka omedelbara behov genom 

direktupphandling för att senare genomföra ny upphandling. KKV ansåg därför att det 

genomförts en otillåten direktupphandling, varpå andra anbudsgivare utestängts och 

konkurrensen snedvridits.179   
                                                
176 Beslut från KKV, Överträdelse upphandlingsreglerna – avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun, 
dnr 456/2009.  
177 Ibid.  
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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Leverantörsbyte vid insolvens bör dock ha varit möjligt redan i enlighet med de gamla 

direktiven.180  

  

Ändring i enlighet med ändringsklausul  

Av Pressetext-målet framgår att partsbyte är att betrakta som väsentlig förändring, om inte 

möjligheten till byte varit angivet i villkoren för kontraktet.181 Om det är känt redan vid 

kontraktsskrivning att ett framtida leverantörsbyte kan komma att behövas, är det viktigt att 

formulera en klar och tydlig ändringsklausul i kontraktet. Genom en sådan klausul möjliggörs 

leverantörsbyte i enlighet med kontraktet istället för att det blir en förändring av kontraktet. 

Ändringsklausulen får inte vara för generell eftersom det kan innebära att ändringen blir 

väsentlig.182 Det följer av Wall-målet183 att förändring kan vara väsentlig, även om det 

återfinns en ändringsklausul i kontraktet som möjliggör partsbyte. Detta innebär att en 

ändringsklausul om leverantörsbyte inte per automatik medför att ett sådant byte får 

genomföras utan nytt upphandlingsförfarande.184 

 

4.3 Leverantörsbyte i det nya direktivet 

4.3.1 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte   
Ändring i enlighet med ändringsklausul eller option185 

Leverantörsbyte är tillåtet i enlighet med artikel 72.1 d i LOU-direktivet, om det genomförs i 

enlighet med en entydig ändringsklausul eller en option i överensstämmelse med artikel 72.1 

a i LOU-direktivet. Proportionalitetsprincipen kan ses som en yttre gräns för vilka 

leverantörsbyten som kan anses motiverade genom ändringsklausuler och optioner.186 Det 

följer av praxis att en ändringsklausul inte nödvändigtvis innebär att leverantörsbyte medges, 

av vikt är att klausulen är entydig.187  

 

 

                                                
180 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 65 och fotnot 65. 
181 Pressetext Nachrichtenagentur v Österrike (C-454/06) [2008] E.C.R. I-4401, p. [40]. 
182 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 58. 
183 Wall AG v Stadt Frankfurt am Main (C-91/08) [2010] E.C.R. I-2815. 
184 A.a., p. [39]-[40] och Treumer, Steen, a.a., s. 152. 
185 Se avsnitt 3.2.2.1 Ändringsklausuler och avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis, Ändring i enlighet med 
ändringsklausuler. 
186 Arrowsmith, Sue, a.a., s. 603. 
187 Wall AG v Stadt Frankfurt am Main (C-91/08) [2010] E.C.R. I-2815, p. [39]-[40]. 
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Den nye leverantören inträder i den ursprungliga leverantörens ställe188 

Av artikel 72.1 d ii LOU-direktivet framgår det att ett byte av leverantör är tillåtet om den nye 

leverantören träder i den ursprunglige leverantörens ställe till följd av omstruktureringar. I 

samma bestämmelse uppräknas de företagsomstruktureringar som är tillåtna utan att nytt 

upphandlingsförfarande behöver genomföras. Om den nya leverantören träder i den 

ursprungliga leverantörens ställe till följd av någon av följande företagsomstruktureringar, 

krävs inget nytt upphandlingsförfarande: (1) Uppköp, (2) sammanslagning, (3) förvärv, och 

(4) insolvens. Detta förutsatt att förändringen inte medför annan förändring av betydelse i 

kontraktet. Om förändringen medför väsentlig förändring i kontraktet krävs nytt 

upphandlingsförfarande trots att företagsomstruktureringen är uppräknad bland de ändringar 

som är tillåtna. Viktigt är att den nya leverantören uppfyller de urvalskriterier som 

ursprungligen uppställts i upphandlingen. 

 

Av Lagrådsremissen framgår att vissa remissinstanser önskar att de uppräknade exempel som 

nämns i bestämmelsen ska intas i de nya lagarna. Regeringen anser inte att det finns anledning 

till detta,189 medan Lagrådet motsatsvis anser att de ska införas för att tydliggöra när 

företagsomstrukturering är tillåtet. Begreppet företagsomstrukturering finns nämligen inte i 

svensk lag sedan innan, varför Lagrådet anser att det är viktigt att inta dessa exempel.190 

 

Den upphandlande myndigheten tar över leverantörens skyldigheter  

Leverantörsbyte får även göras om den upphandlande myndigheten tar över leverantörens 

skyldigheter mot underleverantörerna, se artikel 72.1 d iii i LOU-direktivet. Huvudsaken är 

att leverantörens skyldigheter gentemot myndigheten förblir desamma enligt kontraktet. Den 

upphandlande myndigheten kan komma överens med dess leverantör, samt underleverantör, 

om att underleverantören ska erhålla hela eller en del av betalningen direkt.  

  

Om den upphandlande myndigheten tar på sig skyldigheter som dess huvudleverantör har 

gentemot dess underleverantörer, och denna möjlighet finns enligt den egna nationella 

lagstiftningen, får leverantörsbyte genomföras, se artikel 71 i det nya LOU-direktivet. 

 

 

                                                
188 Se avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis. 
189 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 748. 
190 Yttrande från Lagrådet: Nytt regelverk om upphandling, s. 213. 
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Ändring i konsortium 

En situation som endast är delvis reglerad i de nya direktiven är när det sker en ändring i ett 

konsortium. Som ovan angivet är det tillåtet med leverantörsbyte på grund av insolvens, 

varför det bör vara tillåtet att göra ändring i konsortium på denna grund. De återstående 

medlemmarna i konsortiet kan dock ha svårigheter med att fullgöra kontraktet, varför de 

behöver anlita underleverantörer med rätt kompetenser. Den ändrade kompositionen av 

leverantörer,191 måste uppfylla de kriterier som uppställts vid den ursprungliga 

upphandlingen, vilket inte alltid är fallet i praktiken.192   

 

Vidare uppkommer frågan om det är möjligt att byta ut en medlem av ett konsortium på grund 

av andra anledningar än insolvens. Sådana anledningar skulle exempelvis kunna vara att det 

uppstått problem med samarbetet mellan leverantörerna i gruppen, eller på grund av brister i 

fullgörandet av kontraktet. Nuvarande rättsläge är osäkert och det hade varit önskvärt med ett 

klargörande.193 I ett mål194 från EU-domstolen, ansågs förändring i konsortium på grund av 

utträde av en av leverantörerna utgöra en betydande ändring. I doktrin har det dock kommit 

till uttryck att utträde ur ett konsortium bör kunna vara tillåtet även på andra grunder än 

insolvens.195  

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det enligt nationell rätt finns en möjlighet för 

upphandlande myndigheter att säga upp ett kontrakt. Enligt artikel 73 a i LOU-direktivet ska 

den upphandlande myndigheten kunna säga upp kontraktet om det varit föremål för sådan 

ändring som skulle krävt ny upphandling.  

 

4.4 Organisatorisk förändring av betydelse hos beställaren 

4.4.1 Inledning 
Nedan utreds vilka organisatoriska förändringar av betydelse hos beställaren som kräver nytt 

upphandlingsförfarande. Praxis om organisatorisk förändring av betydelse hos beställaren 

återfinns såvitt känt inte i vare sig EU-rätt eller svensk rätt, varför de teoretiska lösningarna 

grundas på analogier avseende betydande organisatorisk förändring hos leverantören.  

                                                
191 Vilka utgörs av de återstående medlemmarna i konsortiet tillsammans med de underleverantörer som anlitats. 
192 Treumer, Steen, a.a., s. 154. 
193 Ibid. 
194 Idrodinamica Spurgo Velox m.fl. v Acquedotto Pugliese SpA (C-161/13) [2014] E.C.R., 
ECLI:EU:C:2014:307. 
195 Treumer, Steen, a.a., s. 154. 
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Utgångspunkt tas i de organisatoriska förändringar som omnämns i såväl direktiven som i 

doktrin avseende leverantörsbyte. De organisatoriska förändringar som kan anses ske hos 

upphandlande myndigheter respektive enheter är: Uppköp/förvärv, sammanslagning, intern 

omorganisation, avknoppning av del av verksamhet, samt tillkommande verksamhet, 

försäljning och upphandling och överföring av byggentreprenadkontrakt. Nedan löses tre 

verkliga fall teoretiskt. Varför endast tre fall gås igenom är för att det antas vara tillräckligt 

för att skapa en bild av vad den upphandlande myndigheten respektive enheten bör beakta vid 

organisatoriska förändringar. Naturligtvis är även förutsättningarna i det enskilda fallet av vikt 

för bedömningen av vilka förändringar som är av betydelse, men ändamålet med avsnittet 

nedan är att ge en övergripande bild av vad som bör beaktas i samtliga fall.  

 

De organisatoriska förändringar som problematiseras är: Uppköp/förvärv, avknoppning av del 

av verksamhet och upphandling och överföring av byggentreprenadkontrakt. En bakgrund till 

myndighetens och enhetens förändring återges, samt relevant information om vilken 

verksamhet som bedrivs. Fallen problematiseras genom att förutsätta att myndigheten eller 

enheten har upphandlat ett kontrakt eller ramavtal innan förändringen genomförts. Detta är 

förutsättningarna för de två första verkliga fallen. Det tredje fallet rör istället en överföring av 

byggentreprenadkontrakt till privat aktör, varpå fallet problematiseras genom att förutsätta att 

väsentlig ändring i kontraktet genomförs efter överföringen.   

 

Varför förändringen insolvens inte tas upp som en trolig organisatorisk förändring på 

beställarsidan är för att statliga myndigheter finansieras genom statsbudgeten,196 och statligt 

ägda bolag kan erhålla aktieägartillskott från staten.197 Förändringen insolvens blir därför inte 

av relevans för utredningen. 

 

 

 

                                                
196 Henricson, Lasse, Ekonomistyrningsverket, Förklaringar till olika finansieringsformer, 
http://www.esv.se/amnesomraden/Styrning/Finansiell-styrning/olika-finansieringsformer/, 2011, hämtad 2016-
01-03, 16:44. 
197 Se exempelvis svenska statens aktieägartillskott till ESS om 551 milj. kr genom Rapport för bolag med 
statligt ägande januari-juni 2015, Regeringskansliet. 
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4.4.2 Verkliga fall och teoretiska lösningar 

4.4.2.1 Uppköp/förvärv 

PostNord förvärvar Green Cargo Logistics 

 

Bakgrund 

PostNord bildades år 2009 genom en sammanslagning av Posten och Post Danmark. 

Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar. 

 

PostNord AB och Green Cargo AB meddelade år 2012 att avtal tecknats genom vilket 

PostNord skulle förvärva Green Cargos dotterbolag, Green Cargo Logistics. PostNord ville 

genom förvärvet förstärka sin logistikverksamhet, vilket låg i linje med inriktningen för 

koncernen. Green Cargo Logistics är Sveriges näst största företag inom tredjepartslogistik 

med stora moderna lagerytor.198  

 

Problematisering 

PostNord har genomgått den organisatoriska förändringen uppköp/förvärv. Innan 

förändringen genomfördes, hade ett ramavtal upphandlats från Städtjänst AB avseende 

lokalvård. Måste ny upphandling genomföras på grund av den organisatoriska förändringen?  

 

Teoretisk lösning 

Denna organisatoriska förändring bör vara tillåten, förutsatt att den inte medför väsentlig 

ändring i ramavtalet. Det är även av vikt att ramavtalets övergripande karaktär förblir 

densamma.199  

 

Viktigt är att avgöra om den upphandlande enhetens identitet i stort är densamma som den 

ursprungligen var.200 Uppköpet av Green Cargo Logistics ligger i linje med den inriktning 

koncernen har, vilket innebär att identiteten för koncernen bör förbli densamma. Hade Post 

Nord förvärvat ett bolag vars verksamhet istället utgjorts av något som inte alls varit i linje 

med deras egen verksamhet är det diskutabelt om identiteten hade förblivit densamma. 

                                                
198 PostNordAB, Konkurrensverket godkänner PostNords förvärv av Green Cargo Logistics, 2012, 
http://www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord/2012/konkurrensverket-godkanner-postnords-
forvarv-av-green-cargo-logistics/, senast uppdaterad 2014, hämtad 2016-01-05, kl 16:34. 
199 Se avsnitt 4.3.1 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte, Den nye leverantören inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe. 
200 Se avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis. 
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Företeelsen går att jämföra med den organisatoriska förändringen fusion. Vid fusion kan den 

nya avtalspartens identitet i stort vara är densamma som den ursprungliga avtalspartens. Om 

så är fallet bör förändringen inte betraktas som väsentlig.201  

 

När frågan om identiteten avgjorts, och bedömningen blivit den att identiteten i stort förblivit 

densamma, bör en bedömning göras utifrån väsentlighetskriteriet202. Kriteriet är centralt för 

att avgöra huruvida det skett en förändring som är av en sådan art att det krävs nytt 

upphandlingsförfarande. Det är nödvändigt att avgöra huruvida någon av de tre centrala 

faktorerna som framkommer i Pressetext-målet blir tillämpliga. Dessa framkommer även i 

artikel 72.4 i LOU-direktivet.  

 

I enlighet med den första faktorn ska det avgöras om nya villkor har introducerats, som hade 

förändrat utgångsläget för andra anbudsgivare i upphandlingsprocessen. Det ska således 

avgöras om den leverantör som tilldelats ramavtalet, alltså Städtjänst AB, hade blivit 

vinnande anbudsgivare även om dessa nya villkor uppställs från början. I praktiken är det 

svårt att avgöra vilken inverkan förändringen skulle haft på förfarandet. Ofta blir 

bedömningen i enlighet med denna faktor mycket spekulativ.203 Om det redan vid tiden för 

upphandlingen framgick att ett framtida förvärv skulle ske under ramavtalets löptid, kan 

samtliga leverantörer anses ha haft samma utgångsläge och transparensen kan anses 

tillgodosedd.  

 

Enligt väsentlighetskriteriets andra faktor ska det avgöras om ramavtalets omfattning har 

utökats väsentligt. Enligt min mening kan det i detta fall vara så, eftersom tjänster kan komma 

att bli inkluderade som från början inte ingick. Det kan även röra sig om att helt nya tjänster 

måste utföras eftersom den yta som ska vårdas blivit betydligt större, vilket kan innebära att 

det krävs mer personal eller andra maskiner för att utföra arbetet. Det är värdet av den 

kvantitativa utvidgningen som i det yttersta avgör om ändringen är att betrakta som väsentlig. 

Om ramavtalet är av ett stort ekonomiskt värde är det troligt att det finns en större möjlighet 

till att utöka dess omfattning, än om ramavtalet är av ett mindre värde. 204  

 

                                                
201 Se avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis, Fusion. 
202 Se avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet. 
203 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 55. 
204 Komissionen v Spanien (C-423/07) [2010] E.C.R. I-3429 och Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 
55. 



 
 
 

46 

I enlighet med den tredje faktorn ska det avgöras om ramavtalets ekonomiska balans har 

skiftat till förmån för leverantören. Vid denna bedömning ska den totala ekonomin för 

förändringen beaktas. Som ovan angivits kan det komma att behöva inkluderas andra tjänster 

och maskiner för fullgörandet av ramavtalet. Den ekonomiska balansen kan därför anses ha 

skiftat. Om möjligheten till att utöka tjänsten varit angiven i förfrågningsunderlaget ska 

ändringen betraktas som tillåten. Viktigt är att ange det pris de utökade tjänsterna ska köpas 

för.205 Detta för att undvika att den ekonomiska balansen skiftar till ensidig förmån för 

leverantören.  

 

Det är tveksamt om denna förändring kan genomföras utan nytt upphandlingsförfarande, trots 

att förändringen nämns som tillåten i direktiven. Detta eftersom den med stor sannolikhet 

utökar ramavtalets omfattning på ett betydande sätt. Nytt upphandlingsförfarande kan dock 

undvikas genom att i förfrågningsunderlaget skriva in att ett förvärv ska ske under ramavtalets 

löptid. Viktigt är även att införa en precis och klar ändringsklausul om att tjänsten efter den 

organisatoriska förändringen kommer att utökas, samt ange priset för den utökade tjänsten. 

Genom att specificera ändringsklausulen, kan ändringen göras i enlighet med klausulen. En 

alltför generell klausul bör undvikas, eftersom ändring i enlighet med en sådan klausul kan 

betraktas som väsentlig.206 
 

Om en konkurrerande leverantör av städtjänster skulle anse att denne lidit skada, eller kan 

komma att lida skada, på grund av de ändrade kontraktsförutsättningar som uppkommit till 

följd av den organisatoriska förändring PostNord genomgått kan denne inge en ansökan om 

överprövning av avtalets giltighet. Om sådan ansökan inlämnas riskeras sannolikt inte hela 

ramavtalets giltighet, utan enbart avropsavtalet kopplat till Green Cargo Logistics. Det bör 

nämnas att en ansökan om överprövning av avtalets giltighet måste inkomma innan sex 

månader från det att avtalets slöts. Efter denna tid kan avropsavtalet inte överprövas.207  

 

  

                                                
205 Hartlev, Kristian, Liljenbøl W, Morten, a.a., s. 57 och avsnitt 3.2.3.2 Specifikt om prisändringsklausuler. 
206 Se avsnitt 3.2.2 Förändring i föremålet för kontraktets art och omfattning.  
207 Se avsnitt 2.5.1 Överprövning och 2.5.2 Tidsfrister för överprövning. 
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4.4.2.2 Avknoppning av del av verksamhet 

Tillsynen över hälso- och sjukvården övergår från Socialstyrelsen till den nybildade 

myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 

Bakgrund 

År 2013 övergick tillsynen över hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen till myndigheten 

IVO. IVO tog över bland annat tillsynen för hälso- och sjukvård, samt hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

Socialstyrelsen fortsatte bland annat med att uppställa nationella riktlinjer, ta fram statistik 

och ansvara för att antal register, så som patientregistret och läkemedelsregistret.208 

 

Problematisering 

Socialstyrelsen har genomgått den organisatoriska förändringen avknoppning av del av 

verksamhet. Innan förändringen genomfördes, hade ett ramavtal upphandlats från Dator AB 

gällande inköp av datorer och programvaror för statistikföring. Måste ny upphandling 

genomföras på grund av den organisatoriska förändringen? Får Socialstyrelsen fortsätta 

avropa från ramavtalet? 

 

Teoretisk lösning 

Denna organisatoriska förändring bör vara tillåten förutsatt att den inte medför väsentlig 

förändring, samt att ramavtalets övergripande karaktär förblir densamma.209  

 

Återigen ska det utredas om den upphandlande myndighetens identitet förblivit densamma.210 

Socialstyrelsen fick behålla många av de arbetsuppgifter som de tidigare hade, bland annat 

statistikföringen. Kärnan för verksamheten verkar alltså ha förblivit densamma, varför 

myndighetens identitet i stort kan anses oförändrad.  

 

  

                                                
208 Socialstyrelsen, Nu bildas inspektionen för vård och omsorg, 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/nubildasinspektionenforvardochomsorg, 2013, hämtad 2016-01-
05, kl 15:13. 
209 Se avsnitt 4.3.1 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte, Den nye leverantören inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe. 
210 Se avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis. 
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Även väsentlighetskriteriet211 blir återigen centralt för utredningen huruvida den 

organisatoriska förändringen kräver nytt upphandlingsförfarande. En genomgång av de tre 

huvudfaktorerna ska göras. Enligt den första faktorn ska det beaktas om nya villkor har 

introducerats, som hade förändrat utgångsläget för andra anbudsgivare i 

upphandlingsprocessen. Enligt min mening kan det vara så att andra anbudsgivare hade 

kunnat delta i upphandlingen om antalet datorer respektive programvaror från början varit 

betydligt färre. Eventuellt hade även mindre företag kunnat delta i upphandlingen. Som 

tidigare nämnt är det i praktiken väldigt svårt att avgöra huruvida utfallet blivit annorlunda 

om villkoren funnits redan vid tiden för den ursprungliga upphandlingen. En bedömning 

enligt denna faktor blir därför mycket spekulativ.  

 

I enlighet med den andra faktorn ska det vidare avgöras om ramavtalets omfattning har 

utökats på betydande sätt. Omfattningen kan inte anses ha utökat betydligt, eftersom det i och 

med den avknoppade verksamhetsgrenen inte krävs några nya eller andra varor än de som 

ramavtalet avser. Som tidigare nämnts kan det snarare innebära att myndigheten vill köpa 

betydligt färre datorer respektive programvaror i och med den organisatoriska förändringen.  

Enligt den tredje faktorn ska det avgöras huruvida ramavtalets ekonomiska balans har skiftat 

till förmån för leverantören, vilket inte kan anses vara fallet.  

 

Enligt min mening kan nytt upphandlingsförfarande komma att krävas trots att 

Socialstyrelsens identitet i stort är densamma som den ursprungliga myndighetens identitet. 

Detta eftersom myndigheten kan komma att kräva betydligt färre datorer respektive 

programvaror. Denna företeelse hade kunnat ändra utgångsläget för andra leverantörer vid 

upphandlingstillfället. Även om den organisatoriska förändringen varit angiven i 

förutsättningarna för upphandlingen, vilket borde tyda på att den är tillåten, kan väsentlig 

ändring trots allt ha skett. Det kan alltså komma att krävas ny upphandling, eftersom andra än 

den vinnande leverantören skulle haft möjlighet att delta i upphandlingen om de ändrade 

förutsättningarna förelegat vid tiden för upphandlingen. 

 

Om en leverantör anser att denne lidit skada eller kan komma att lida skada till följd av den 

organisatoriska förändring IVO genomgått, kan denne inge en ansökan om överprövning av 

avtalets giltighet. Likt omständigheterna vid ovan angivna fall förklaras troligen inte hela 

                                                
211 Se avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet. 
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ramavtalet ogiltigt, utan enbart avropsordern. Om ansökan inkommer sex månader efter det 

att avtalets slöts kan avtalet inte överprövas utan får  fortlöpa.212 
 

4.4.2.3 Upphandling och överföring av byggentreprenadkontrakt 
Polismyndigheten i Östergötlands län upphandlar och överför byggentreprenadkontrakt 

 

Bakgrund 

År 2012 utkom administrativa föreskrifter vari det angavs att Polismyndigheten i 

Östergötland avsåg att upphandla en byggentreprenad. Det skulle genomföras en 

ombyggnation, en rivning och ett uppförande av en ny rastgård. Polismyndigheten i egenskap 

av beställare skulle i samband med kontraktsskrivningen överföra hela sitt ansvar för 

byggentreprenadkontraktet på byggherren, Hemsö Fastighets AB. Därefter skulle 

polismyndigheten endast vara förpliktigade enligt gällande hyres- och genomförandeavtal.213  

 

Problematisering 

Det antas att dessa administrativa föreskrifter antogs. Det antas även att Hemsö Fastighets AB 

på eget bevåg skjuter fram leveranstidpunkten och att en väsentlig ändring i kontraktet 

därmed genomförs under dess löptid. Kan det föras en ogiltighetstalat mot kontraktet trots att 

det efter överföringen förvaltas av den privata aktören Hemsö Fastighets AB? 
 

Teoretisk lösning 

En fastighetsägare svarar för förvaltningen av en byggnad, i detta ingår bland annat skötsel 

och underhåll. När en anpassning av lokalen krävs i kommersiella förhållanden kommer 

hyresgäst och hyresvärd överens om reglering av kostnader, därefter sköter hyresvärden 

ombyggnationen av byggnaden tillsammans med entreprenörer. Kostnaden som detta innebär 

regleras vanligen i hyresavtalet. Eventuellt sluts ett nytt avtal. Dessa förutsättningar gäller 

även för uthyrning till den offentliga sektorn.214  
 

                                                
212 Se avsnitt 2.5.1 Överprövning och 2.5.2 Tidsfrister för överprövning. 
213 Polismyndigheten, Administrativa föreskrifter: Rastgård Polishuset i Norrköping, Ombyggnation för 
polismyndigheten i Östergötlands län,  
https://www.polisen.se/PageFiles/401120/AF%20Rastg%C3%A5rd%20Norrk%C3%B6ping%202012-05-
24.pdf, 2012, hämtad 2016-01-21, kl 10:47. 
214 Andersson Rosén, Helena, Mühlenbock, Eva-Maj, Willquist, Henrik, Piper, Catharina, Lagen om offentlig 
upphandling: En kommentar, (30 jan. 2016, Zeteo), kommentar till 1:6 p. 1 lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling. 
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Ska befintlig byggnad ändras eller anpassas kan ändringen ibland ses som ordinär 

hyresgästanpassning, vilket innebär att ändringen betraktas som en del av hyresavtalet och 

inte som uppförande av byggentreprenad. Om en ny byggnad uppförs efter en myndighets 

specifikationer kan byggnaden anses anpassad efter myndighetens behov på sådant sätt att 

hyresgästen, det vill säga myndigheten, beställt en byggentreprenad. Överföring av kontrakt 

är i vanliga fall att betrakta som sådant partsbyte som kräver nytt upphandlingsförfarande. 

Detta är dock att se som en upphandling av ett hyresvärdsåtagande för att anpassa lokalen 

efter myndighetens behov.215 Att byggentreprenadkontrakt överförs på detta sätt torde således 

inte utgöra något problem, eftersom kontraktet har varit föremål för ett offentligt 

upphandlingsförfarande.  

 

Frågan är om en väsentlig förändring i byggentreprenadkontraktet kan vara föremål för en 

ogiltighetstalan trots att kontraktet överförts till en privat aktör. Viktigt är att en sådan talan 

kan föras, eftersom en överföring enligt ovan annars skulle strida mot EU-rättens 

grundläggande principer. Om möjligheten till ogiltighetstalan inte finns strider en sådan 

överföring mot principerna om transparens och likabehandling. Dessa fundamentala principer 

är centrala för upphandlingsrätten, varför de alltid ska beaktas. Enligt min mening borde 

möjligheten till överprövning således kvarstå, eftersom kontraktet upphandlas av en kommun 

i enlighet med upphandlingsrättslig lag. Viktigt är att den upphandlande myndigheten arbetar 

i ett nära samarbete med byggherren och entreprenören, eftersom myndighetens skyldigheter 

kvarstår. Det måste säkerställas att inga ändringar som genomförs är väsentliga. 

 

En leverantör bör alltså kunna föra en ogiltighetstalan mot kontraktet. Motpart i målet bör bli 

Polismyndigheten i Östergötland, eftersom det är de som upphandlat kontraktet. Enligt ovan 

är det fråga om en väsentlig förändring, och om kontraktet överprövas bör det därför förklaras 

ogiltigt i domstol. Polismyndigheten måste därefter genomföra ny upphandling. När ett avtal 

ogiltigförklarats ska det ekonomiska läget återgå till det som var innan,216 vilket bör vara svårt 

vid redan påbörjat uppförande av byggentreprenad. Dessutom har byggherren övertagit 

kontraktet och är alltså den som stått för vidare kostnader, vilket innebär att det i praktiken 

kan bli problematiskt att återställa det ekonomiska läget.  

 

                                                
215 Ibid. 
216 Se avsnitt 2.3.4 Påföljder vid åsidosättande. 
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Frågan är om det är rimligt att polismyndigheten åläggs någon sanktion överhuvudtaget, 

eftersom myndigheten inte längre är part i kontraktet och egentligen inte heller har kontroll 

över vilka förändringar som genomförs efter överföringen. Som tidigare nämnts är det viktigt 

att möjligheten till ogiltighetstalan kvarstår för att tillgodose de grundläggande EU-rättsliga 

principerna. Att belastas med en sanktion är därför en risk myndigheten får ta i samband med 

upphandling och överföring av byggentreprenadkontrakt. Viktigt för myndigheten blir därför, 

som ovan nämnt, att hålla god kontakt med byggherren genom hela uppförandet av 

byggentreprenaden.   
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5. Slutsats 
5.1 Inledning 

I kapitlet följer en analys och diskussion av uppsatsens referensram. Problemformuleringarna 

återges och besvaras efter bästa förmåga. Den information som erhållits genom direktivets 

bestämmelser, praxis och doktrin ligger till grund för analysen och diskussionen.  

 

Därefter diskuteras och analyseras de verkliga fallens teoretiska lösningar. De teoretiska 

lösningarna generaliseras för att avgöra vad som bör beaktas vid samtliga organisatoriska 

förändringar hos beställaren. I kapitlets sista del återfinns avslutande kommentarer. 
 

5.2 Problemformulering  
1. Vilka förändringar i kontrakt och ramavtal är att betrakta som väsentliga och vad bör den 

upphandlande myndigheten och enheten beakta för att undgå nytt upphandlingsförfarande vid 

förändring i kontrakt? 

 

2. När har en organisatorisk förändring av betydelse skett hos beställaren och vad bör den 

upphandlande myndigheten och enheten beakta för att undgå nytt upphandlingsförfarande vid 

organisatorisk förändring? 
 

5.3 Diskussion och analys 
5.3.1 Förändring av kontrakt under löptiden 
Rättsområdet har varit behäftat med stor osäkerhet som nu klargjorts något i och med 

införandet av artikel 72 i LOU-direktivet. Enligt min mening kommer den upphandlande 

myndighetens möjligheter att skriva flexibla kontrakt öka genom införandet av 

bestämmelserna i svensk lag. 

 

Ändringsklausuler och optioner i kontrakt och ramavtal 

Det är svårt att veta i vilken utsträckning det kommer att vara möjligt att ändra kontrakt i 

enlighet med ändringsklausuler och optioner. Jag anser att det troligtvis kommer vara fler 

leverantörer som vill överpröva ändringsklausuler och optioner i och med införandet av de 

nya bestämmelserna i svensk lag. Viktigt för en upphandlande myndighet är att inför en 

ändring i kontrakt alltid ifrågasätta om förändringen kommer att vara väsentlig eller inte, på 
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sådant sätt kan risken för nytt upphandlingsförfarande minimeras. Ändringen kan nämligen 

vara väsentlig även om den görs i enlighet med en ändringsklausul eller option.217  

 

Indexeringsklausuler bör nyttjas för ett mer flexibelt kontrakt. En ändring enligt en sådan 

klausul kan nämligen både höja och sänka pris, varför ett mer rättvist pris kan erhållas. 

Viktigt är att den marknad varpå leverantören handlar är tämligen transparent, eftersom den 

upphandlande myndigheten kan erhålla en ensidig förmån genom denna typ av klausul. Enligt 

en klausul om synnerliga skäl kan vissa förhandlingar ske i situationer där ett kontrakt har 

blivit alltför betungande för leverantören. Viktigt är att dessa förhandlingar inte blir alltför 

omfattande. Pris för en sådan situation bör kunna fastställas redan vid tillfället för 

upphandlingen, varpå en ändring i enlighet med en klausul om synnerliga skäl inte bör vara 

att betrakta som väsentlig. En mest-gynnad-kund klausul kan vara en bra lösning vid 

förväntade höjningar eller sänkningar på lagervaror. Jag anser att en sådan bör införas när den 

upphandlande myndigheten förväntar sig sådan prisfluktuation. Det bör inte vara alltför svårt 

att framta den information som krävs gällande vad de andra kunderna får för lägsta pris.218 
 

Vid användning av optioner bör den upphandlande myndigheten beakta att det är av vikt att 

de utvärderas rätt. Detta innebär att de inte får väga varken för tungt eller för lätt i 

utvärderingsprocessen. Om utvärderingen är felaktig finns risk för att det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet inte antas, vilket är ett brott mot såväl svensk lag som EU-rätten.219   

 

Kompletterande beställningar  

Kompletterande beställningar kan liknas vid direktupphandling. Skillnaden är dock att dessa 

beställningar endast kan avläggas hos den ursprungliga leverantören, medan 

direktupphandling kan göras från annan utvald leverantör. Särskilt motiverat att beställa från 

den ursprungliga leverantören bör vara sådana situationer där ett byte av leverantör utgör en 

olägenhet. Ett exempel kan vara att ett byte av leverantör skulle tvinga den upphandlande 

myndigheten att införskaffa sådant material som inte är kompatibelt med det material som är 

införskaffat via den ursprungliga leverantören. Enligt min mening är kompletterande 

beställningar särskilt logiska vad gäller byggentreprenader, eftersom det i praktiken är väldigt 

                                                
217 Se avsnitt 3.2.2.1 Ändringsklausuler och avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-direktivet om ändring 
av kontrakt under löptiden, Ändringsklausuler och optioner. 
218 Se avsnitt 3.2.3.2 Specifikt om prisändringsklausuler. 
219 Se avsnitt 3.2.2.2 Optioner. 
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svårt att på förhand avgöra exakt vad som krävs vid uppförandet av en byggentreprenad.  
 

Vad gäller ÄTA-arbeten ska dessa som tidigare nämnts inte behöva berättigas genom 

undantaget om kompletterande byggentreprenad. Dessa ändringar anses nämligen ingå i det 

ursprungliga kontraktet. Viktigt är därför att skilja mellan ÄTA-arbeten och kompletterande 

byggentreprenad. Det kan dock vara svårt att avgöra när ett ÄTA-arbete ändrat arbetets art 

väsentligt, och som därför innebär att en otillåten direktupphandling genomförts. Vid 

osäkerhet bör därför en sedvanlig bedömning göras i enlighet med väsentlighetskriteriet.220  

 

Ett annat logiskt exempel på när kompletterande beställning bör vara tillåten är avseende 

upphandling av vissa IT-produkter. Som bekant behöver en programvara vara kompatibel 

med hårdvaran för att fungera. Det bör dock ibland vara svårt att avgöra om det enbart är den 

ursprungliga leverantören som tillhandahåller kompatibla varor. Kompletterande beställning 

av varor på den grund att myndigheten hävdar inkompatibilitet respektive teknisk svårighet 

bör således kräva viss undersökning från myndighetens sida av vilka lösningar som finns på 

marknaden. Detta för att tillgodose de EU-rättsliga principerna och för att inte snedvrida 

konkurrensen.  

 

Vad som utgör en tillåten kompletterande beställning av tjänst kan anses vara något oklart. Ett 

exempel i skälen för direktivet hade varit välkommet. Enligt mig skulle det exempelvis kunna 

vara sådan tjänst som kräver extra hög kompetens eller expertis för att fullgörandet av 

kontraktet ska vara möjligt.  
 

Jag finner det intressant att det i huvudrubriken till artikel 72.1 anges att både kontrakt och 

ramavtal får ändras utan ny upphandling i enlighet med direktivet, men att vissa av 

bestämmelserna trots detta inte gäller för ramavtal. Bland annat gäller detta för 

kompletterande beställningar eftersom begreppet saknas i underbestämmelsen. I artikel 72.1 c 

anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en kompletterande beställning ska vara 

godkänd, i p. 2 anges att ändringen inte får medföra att kontraktets övergripande karaktär 

ändras. Bestämmelsen omnämner enbart kontrakt, varför det betraktas som att bestämmelsen 

inte gäller för ramavtal. Enligt min mening borde detta ha gjorts tydligare genom att varje 

artikel har sin egen huvudrubrik, vari det anges om bestämmelsen gäller för kontrakt och 
                                                
220 Se avsnitt 3.2.6 ÄTA-arbeten och kompletterande byggentreprenad och avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 
72 i LOU-direktivet om ändring av kontrakt under löptiden, Kompletterande beställningar. 
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ramavtal eller enbart för kontrakt. Istället behöver medlemsstaterna själva avgöra vad som 

gäller, vilket innebär att medlemsstaterna kan komma att genomföra artikeln på olika sätt. 

Detta kan innebära att det skapas en oavsiktlig olikhet medlemsstaterna emellan. Eventuellt 

hade kontrakt kunnat betraktas som ett samlingsbegrepp där ramavtal ingår, som artikelns titel 

insinuerar.  

 

Ändringar till följd av oförutsebara omständigheter 

Det har blivit lättare att uppfylla kriterierna för bestämmelsen om oförutsebara 

omständigheter i och med det nya direktivet. Bestämmelsen är dock en 

undantagsbestämmelse, varför den upphandlande myndigheten bör gardera sig med en 

ändringsklausul i kontraktet om möjligt. Som tidigare nämnts är det nämligen inte alla 

ändringar till följd av oförutsebara omständigheter som är tillåtna.221  
 

Det finns ingen total beloppsgräns för successiva ändringar vid kompletterande beställningar 

och vid ändring till följd av oförutsebara omständigheter. Enligt min mening måste det 

naturligtvis säkerställas att varje ändring, som den upphandlande myndigheten genomför i 

enlighet med någon utav dessa bestämmelser, uppfyller kriterierna för bestämmelsen. I 

artikeln anges inte den tidpunkt som är relevant för bedömningen av om omständigheten är 

oförutsebar eller inte. Denna tidpunkt bör dock inträffa när den upphandlande myndigheten 

utvalt en vinnande leverantör och kontrakt tilldelas. Den kunskap som den upphandlande 

myndigheten har vid det tillfället bör därför vara avgörande för om omständigheten är 

oförutsebar, medan kunskap som tillkommer efter den tidpunkten inte får inräknas i 

bedömningen.222  

 

Ändringar som inte är väsentliga, respektive väsentliga ändringar 

Uppräkningen som görs i artikel 72.4 motsvarar de faktorer som kommit till uttryck i 

Pressetext-målet angående ändringar som är väsentliga respektive tillåtna ändringar. 

Väsentlighetskriteriet har således kodifierats i lag, vilket underlättar för upphandlande 

myndigheter och leverantörer i vad som bör beaktas. Det kan vara svårt att avgöra vad 

begreppet väsentlig innebär. Som tidigare nämnts ska principerna om likabehandling och 

transparens alltid beaktas, vilket därför utgör en yttre ram för vad som är att betrakta som 

                                                
221 Se avsnitt 3.2.2.1 Ändringsklausuler. 
222 Se avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-direktivet om ändring av kontrakt under löptiden 
Ändringsklausuler och optioner, Oförutsebara omständigheter. 
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väsentligt. Ändringar till förmån för den upphandlande myndigheten är mer accepterade, 

medan ändringar till förmån för leverantören strider mot dessa principer. Ensidig förmån för 

leverantören är dock tillåten om möjligheten varit angivet i de ursprungliga 

upphandlingsdokumenten. Alla ändringar som kliver utanför den yttre ramen bör därför 

betraktas som väsentliga, även om de vid en första anblick kan anses obetydliga.  

 

Av EU-domstolen användes begreppet kan i Pressetext-målet i samband med vilka 

förändringar som var att betrakta som väsentliga. I direktivet används istället begreppet ska i 

samband med artikel 72.4, vilket kan innebära att EU-kommissionen vill introducera en 

striktare syn gällande väsentlig förändring.223 

 

Ändringar av mindre värde 

Artikel 72.2 om ändringar av mindre värde kan sägas höra ihop med artikeln om ändringar 

som inte är väsentliga. Ändringar av mindre värde bör nämligen inte påverka kontraktets eller 

ramavtalets övergripande karaktär på sådant sätt som kan anses betydande. Denna 

bestämmelse är enligt min mening rättfram och tydlig. Värdet av ändringen ska sättas i 

relation till det ursprungliga kontraktets värde, vilket även gäller för kompletterande 

beställningar och ändringar till följd av oförutsebara omständigheter. 

 

Kontraktets och ramavtalets övergripande karaktär  

Ytterst är det rättstillämpningen som kommer att avgöra vad kontraktets respektive 

ramavtalets övergripande karaktär innebär. Vad som bör utgöra denna karaktär kan numera 

anses framgå tämligen tydligt av bestämmelserna i artikel 72. Även kontraktets och 

ramavtalets komplexitet och löptid bör inbegripas i vad som är avgörande kännetecken för 

karaktären. Detta eftersom ett kontrakts respektive ramavtals komplexitet och löptid kan 

påverka huruvida en ändring är att betrakta som väsentlig. En snällare bedömning kan göras 

av vad som är en tillåten respektive en väsentlig ändring om kontraktet eller ramavtalet är 

väldigt komplext eller har en lång löptid.224   

 

                                                
223 Se avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet och avsnitt  3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-
direktivet om ändring av kontrakt under löptiden Ändringsklausuler och optioner, Ändringar som inte är att 
betrakta som väsentliga.   
224 Se avsnitt 3.2.1 Allmänt om väsentlighetskriteriet och avsnitt 3.3.1 Genomgång av artikel 72 i LOU-direktivet 
om ändring av kontrakt under löptiden Ändringsklausuler och optioner.  
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5.3.2 Organisatorisk förändring hos beställaren 

5.3.2.1 Analogier från direktivets bestämmelser om leverantörsbyte 

Ändringsklausuler och optioner i samband med leverantörsbyte 

Det bör noteras att det i artikel 72 d i LOU-direktivet angående ändringsklausuler och 

optioner i samband med leverantörsbyte inte uppställs samma krav som i artikel 72 d ii. 

Kravet avser att den ekonomiska aktör som träder i den ursprungliga aktörens ställe ska 

uppfylla de kriterier som uppställts i det ursprungliga urvalet. Samma krav uppställs alltså inte 

enligt artikel 72 d i. Jag anser dock att detta krav bör gälla även för artikel 72 d i. Det bör inte 

gå att träda utanför det direktivet normalt tillåter. Redan i och med principerna om 

transparens, likabehandling och proportionalitet bör det alltid vid ändring beaktas om 

ändringen förändrat utgångsläget för andra anbudsgivare i upphandlingsprocessen.  

 

En upphandlande myndighet kan förhindra väsentlig ändring i kontrakt och ramavtal genom 

att skriva klara och tydliga ändringsklausuler eller optioner. Genom att vid upprättandet av 

förfrågningsunderlaget föra in de framtida organisatoriska ändringar som kommer att ske, kan 

det undvikas att nytt upphandlingsförfarande krävs på grund av organisatorisk ändring.225  

 

Företagsomstruktureringar 

De exempel som uppräknas i artikel 72.1 d ii behöver enligt min mening inte intas i de nya 

upphandlingslagarna. Direktivet finns alltid att tillgå, och därför går det alltid att se till 

direktivets exempel utan att specifikt behöva föra in dem i svensk lag. Lagrådet är dock av 

uppfattningen att dessa ska intas på grund av att begreppet företagsomstrukturering inte 

återfinns i svensk lag sedan innan.  

 

Att exemplen intogs i direktiven var dock vitalt. Detta för att tydliggöra och ge exempel på 

vilka organisatoriska förändringar som är tillåtna förutsatt att förändringen inte är väsentlig. 

Tidigare har nationell rättstillämpning nämligen avvikit från rättstillämpningen på EU-rättslig 

nivå.226 Viktigt är att en harmonisering sker och att lika fall behandlas lika inom EU.  

 

 

                                                
225 Se avsnitt Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte, Ändring i enlighet med ändringsklausul eller 
option. 
226 Se avsnitt 4.2 Leverantörsbyte i praxis, Fusion och 4.3 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte, 
Den nye leverantören träder i den ursprunglige leverantörens ställe. 
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Naturligtvis bör även beställare kunna genomföra vissa organisatoriska förändringar under 

löptiden av ett kontrakt. Enligt min mening kan analogier göras från byte av leverantör. Som 

tidigare nämnts, bör följande ändringar kunna ske även hos en beställare: Uppköp/förvärv, 

sammanslagning, intern omorganisation, avknoppning av del av verksamhet, samt 

tillkommande verksamhet, försäljning och upphandling och överföring av 

byggentreprenadkontrakt. Likt leverantörsbyte bör det även vid byte av beställare avgöras om 

identiteten förblivit densamma, eller i stort densamma. Bedömning bör därefter göras av 

ändringens väsentlighet i enlighet med väsentlighetskriteriet.227  

 

Den upphandlande myndigheten tar på sig huvudentreprenörens skyldigheter 

Denna bestämmelse är tämligen rättfram och innebär att kontraktet eller ramavtalet får 

överlåtas till underleverantörerna om den upphandlande myndigheten tar på sig samtliga 

skyldigheter som huvudleverantören har gentemot dessa.  

 

Detta kan liknas vid överföring av byggentreprenadkontrakt. Myndigheten upphandlar 

byggentreprenad och överför kontraktet till byggherren, varpå denne tar på sig samtliga 

skyldigheter gentemot entreprenören. Relationen mellan myndigheten och byggherren är ett 

hyresavtal. Skillnaden är att myndigheten inte kvarstår som part i kontraktet. Som nämnts i 

den teoretiska lösningen angående upphandling och överföring av byggentreprenadkontrakt, 

måste möjligheten till överprövning kvarstå.228 I annat fall är det enligt mig inte möjligt för en 

myndighet att föra över kontrakt eller ramavtal i analogi med denna bestämmelse. 

 

5.3.2.2 Analys av de verkliga fallens teoretiska lösningar 
I och med direktivens exempel på godtagbara organisatoriska förändringar har det blivit 

tydligare när den upphandlande myndighetens identitet förblir densamma, respektive när den 

förändrats. Naturligtvis påverkas utfallet av det förhållande som råder i det enskilda fallet. Det 

har emellertid blivit enklare att identifiera en situation där en identitet har rubbats.  

 

Om identiteten inte är densamma som den ursprungligen var, eller ens kan liknas vid den, 

krävs nytt upphandlingsförfarande. Med liknas vid den menas att identiteten förändrats något 

men att den upphandlande myndighetens huvudsakliga syfte bestått, och att dess identitet är 
                                                
227 Se avsnitt 4.4.2 Verkliga fall och teoretiska lösningar. 
228 Se avsnitt 4.3 Artikel 72.1 d i LOU-direktivet om leverantörsbyte, Den upphandlande myndigheten tar över 
leverantörens skyldigheter, 4.4.2 Verkliga fall och teoretiska lösningar. 
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oförändrad till stor del. Är identiteten densamma, eller till stor del densamma som den 

ursprungliga myndighetens, bör vidare en bedömning göras i enlighet med 

väsentlighetskriteriet.  

 

Väsentlighetskriteriets tre huvudfaktorer ska här tas i beaktning. Villkor kan ha introducerats 

som hade förändrat utgångsläget för andra anbudsgivare i upphandlingsprocessen. Det är 

viktigt att samtliga anbudsgivare har samma utgångsläge. Kontraktet kan ha utökats 

väsentligt, vilket inte är i linje med transparensprincipen. Den ekonomiska balansen kan ha 

skiftat till förmån för leverantören. Enligt min mening är det principerna om transparens och 

likabehandling som återigen agerar som en yttre ram för tillåtna ändringar. Även 

proportionalitetsprincipen bör här beaktas, eftersom ingen åtgärd ska gå utöver det som är 

nödvändigt. Dessa principer medför att en ändring kan vara väsentlig, trots att den verkar 

obetydlig. Kontraktets komplexitet och löptid är två ytterligare faktorer som alltid ska 

beaktas, dessa kan nämligen vidga ramen för tillåtna ändringar.  

 

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten redan innan tiden för upphandlingen 

undersöker vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden. Genom att identifiera dessa, 

och föra in dem i upphandlingsdokumenten bör nytt upphandlingsförfarande kunna undvikas. 

Jag anser att detta gäller även för organisatoriska förändringar. Genom att införa den framtida 

organisatoriska förändringen kan nytt upphandlingsförfarande undvikas, förutsatt att 

ändringen inte rubbar myndighetens identitet eller medför annan väsentlig ändring i kontrakt 

eller ramavtal. Upphandlande myndigheter har därför möjlighet att skriva tämligen flexibla 

kontrakt genom införandet av klara och precisa ändringsklausuler och optioner.  

 

5.4 Avslutande kommentarer 
Det är tydligt att Pressetext-målet fortfarande har en central och vägledande roll avseende 

förändring i kontrakt, detta trots att snart tio år har passerat sedan avgörandet. De faktorer 

som togs fram av EU-domstolen genom avgörandet har varit så centrala att de kodifierats i 

direktiven och ska införas i samtliga medlemsstater. Införandet av bestämmelserna om 

förändring av kontrakt under löptiden kommer att underlätta för upphandlande myndigheter 

och leverantörer vid osäkerhet som uppstår gällande vilka ändringar som är väsentliga och 

därför kräver nytt upphandlingsförfarande. Vidare kommer rättstillämpningen tydliggöra det 

som kvarstått som otydligt. 
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Intressant blir att se hur rättstillämpningen kommer att forma vad som avses med kontraktets 

respektive ramavtalets övergripande karaktär. Detta gäller exempelvis kontraktets och 

ramavtalets komplexitet, och i vilken utsträckning dessa kommer att inräknas i den 

övergripande karaktären.  

 

Avseende organisatorisk förändring hos beställaren ställer jag mig frågande till varför inga 

allmänna råd framtagits. Uppenbart är att det i praktiken sker organisatoriska förändringar 

även på beställarsidan. Sådana råd skulle därför vara välkomna och underlätta för 

upphandlande myndigheter i en riskavvägning avseende vad som utgör en tillåten respektive 

betydande ändring i kontrakt.  
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