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Summary 
The Swedish law on procurement is based on Community Directives on 
public procurement establishing fundamental EU Treaty principles such as 
the principles of free movement of goods and services. The Remedies 
Directive (89/665/EEC), entering into force in the beginning of the 90´s, 
was adopted to ensure that effective and rapid remedies are available to 
aggrieved bidders. However, the directive let the Member States themselves 
shape the procedures for the appeal process and thus the result of the 
effectiveness of the procedures diverged widely between the Member States. 
 
The remedies available according to the Swedish law on procurement earlier 
consisted of two parts. Before the procurement contract had been signed by 
the contacting authority and the winning supplier an aggrieved bidder could 
file a lawsuit for the public procurement to be reviewed by the 
administrative court. When the contract had been entered into the aggrieved 
bidder could only make a claim for damages. 
  
To improve the effectiveness of Member States´ procedures for reviewing 
the award of public contracts the Remedies Directive was amended by the 
new Remedies Directive (2007/66/EC) which was incorporated in Swedish 
law in July year 2010. The amended Remedies Directive introduces changes 
to the legal remedies with the purpose of solving two severe problems. To 
prevent contracting authorities from entering into contract in order to close 
the public procurement from being reviewed by the court (“race to 
signature”) the directive requires a standstill period between the award 
decision, by which the winning bidder is nominated, and the signing of the 
contract. In addition the new Remedies Directive provides for the sanction 
of ineffectiveness and alternative penalties when the most serious breaches 
of public procurement rules occur, i.e. illegal direct awards.  
 
In theory, the contracting authority can no longer enter into contracts in 
order to block the contract from being reviewed by the court and the 
problem with “race to signature” and illegal direct awarding ought to have 
been solved. The question is however if the new rules allowing the sanction 
of ineffectiveness, the requirements of a stand-still period and alternative 
penalties actually will discourage the contracting authority from using 
tortuous conducts as described above.  
 
According to the Swedish law on procurement it is an aggrieved bidder who 
must file a lawsuit for a public procurement to be reviewed by the court or 
the sanction of ineffectiveness to be awarded. Considering the costs and 
time with which a trial is connected for the bidder to take action he must 
have a good reason to do so. If the administrative court issues a judgment by 
which the procurement is to be done all over again, the bidder has a new 
chance to win the contract. If the sanction of ineffectiveness is rewarded the 
contract may on the other hand already be completed and the performances 
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hardly be made undone. The contracting authority has therefore no interest 
in engaging in a new procurement and no new opportunity for the bidder to 
win the contract arises. The aggrieved bidder is then left the possibility to 
make a claim for damages. 
 
The risk of being charged with having to compensate the claiming bidder 
have proven not to be enough to discourage contracting authorities from 
entering into contract through illegal direct awards or before the 
procurement process is completed. In order for the rules on procurement to 
be better observed in the future it is therefore very important that aggrieved 
bidders in practise use the remedies now available. If no chance to win the 
contract arises, even though a contract has been sanctioned with 
ineffectiveness, the bidder has no incitement to file a lawsuit for this reason. 
Thus, the actual possibility of being granted damages and whether a filed 
lawsuit for ineffectiveness constitutes a prerequisite for the bidder in order 
of later being compensated for damages will be determinant for the question 
if the problems with “race to signature” and illegal direct awarding are 
solved.   
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Sammanfattning 
Den svenska lagen på upphandlingsområdet för den klassiska sektorn, lagen 
om offentlig upphandling (LOU), bygger på upphandlingsdirektiv 
grundande på EU-fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor och 
tjänster.  Rättsmedelsdirektivet, direktiv 89/665/EEG, som syftar till att 
säkerställa efterlevanden av upphandlingsreglerna, tillkom i början av 90-
talet. Direktivet lämnade dock stort utrymme för medlemsstaterna att själva 
bestämma hur överprövningsprocessen närmare skulle utformas, vilket 
resulterade i att effektiviteten av överprövningsförfarandena kom att variera 
kraftigt mellan medlemsstaterna.   
 
Tillgängliga rättsmedel i LOU har tidigare bestått av två delar. En leverantör 
som ansåg sig ha blivit förfördelad i en upphandling kunde innan avtalet 
ingicks mellan den upphandlande myndigheten och den vinnande 
leverantören väcka talan om överprövning av upphandlingsbeslutet. Efter 
avtalets ingående var en missnöjd leverantör hänvisad till att föra 
skadeståndstalan gentemot den upphandlande myndigheten.  På grund av 
oklarheter beträffande beviskrav och skadeståndets storlek, vilket har vållat 
problem vid den praktiska tillämpningen, har skadeståndet dock visat sig ha 
en begränsad funktion i svensk rätt.  
 
För att effektivisera förfarandena för prövning av offentlig upphandling 
antogs på EU-nivå ett direktiv om ändring av rättsmedelsdirektivet, direktiv 
2007/66/EG, vilket införlivades i svensk rätt i juli 2010. Syftet med 
ändringsdirektivet är att komma till rätta med framförallt två väsentliga 
problem. Det första problemet utgörs av att upphandlande myndigheter 
skyndar sig att teckna ett upphandlingskontrakt för att på så sätt stänga 
möjligheten till överprövning (”race to signature”). För att komma tillrätta 
med problemet föreskriver direktivet att medlemsstaterna efter det att 
tilldelningsbeslutet meddelats inför minimifrister under vilket den 
upphandlande myndigheten förbjuds att ingå avtal. Det andra problemet 
utgörs av att det i medlemstaterna saknats effektiva rättsmedel mot otillåtna 
direktupphandlingar av kontrakt, dvs. upphandlingar som sker utan 
vederbörlig annonsering. För att komma tillrätta med problemet med 
otillåtna direktupphandlingar har, i enighet med ändringsdirektivet, 
bestämmelser om möjlighet för domstolen att ogiltighetsförklara avtal samt 
att döma ut upphandlingsskadeavgift införts i LOU. 
 
Eftersom det numera är möjligt att pröva en upphandling även efter det att 
avtalet ingåtts, kan den upphandlande myndigheten teoretiskt sätt inte längre 
stänga möjligheten till överprövning genom att ingå ett avtal och problemen 
med ”race to signature” och otillåtna direktupphandlingar torde vara lösta. 
Frågan är dock om bestämmelserna om ogiltighet, avtalsspärr och 
upphandlingsskadeavgift i praktiken kommer avskräcka den upphandlande 
myndigheten från att använda sig av dessa otillbörliga beteenden i 
framtiden.  
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Lagen om offentlig upphandling utgår från leverantörsdrivna 
överprövningsförfaranden, om ingen leverantör önskar väcka talan får 
överträdelser fortgå. Det är därför viktigt att det finns starka incitament för 
leverantörer att föra överprovningsprocesser. Om domstolen vid 
överprövning av upphandlingsbeslutet beslutar att upphandlingen ska rättas 
eller göras om har leverantören möjlighet att erhålla kontraktet på nytt. Vid 
överprövning av ett avtals giltighet kan avtalet däremot mycket väl redan ha 
fullgjorts vid tidpunkten för ogiltighetsförklaringen och prestationerna 
svårligen återgå. Myndigheten har därför inget intresse av att genomföra en 
ny upphandling och leverantören ingen chans att på nytt vinna kontraktet. 
Att tilldömas ersättning i en väckt skadeståndstalan är med andra ord vad 
som återstår för en missnöjd leverantör.  
 
Vetskapen av att drabbas av en skadeståndssanktion har tidigare inte 
avskräckt myndigheter från att ingå kontrakt utan föregående annonsering, 
eller innan det att upphandlingen avslutats. För att upphandlingsreglerna ska 
efterlevas i större mån är det därför viktigt att leverantörer utnyttjar de 
rättsmedel, som genom införlivandet av ändringsdirektivet, numera står till 
förfogande. Om leverantören inte har möjlighet att vinna kontraktet på nytt, 
trots en dom med innebörden att avtalet förklaras ogiltigt, finns det dock 
inte något incitament för leverantören att väcka talan om ogiltighet av 
avtalet på denna grund. För att leverantörer ska anse det mödan värt att föra 
talan om ogiltighetsförklaring av avtalet kommer den faktiska möjligheten 
till skadestånd och i vilken mån en väckt ogiltighetstalan utgör en 
förutsättning för att leverantören ska utfå ersättning i en senare 
skadeståndsprocess bli avgörande för frågan om problemen med ”race to 
signature” och otillåtna direktupphandlingar är lösta. 
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Förord 
Många blev nog förvånade över mitt val att skriva examensarbete om den 
offentliga upphandlingen, ett fenomen som knappast nämns under 
juristutbildningen. Upphandlingslagstiftningen befinner sig nämligen i 
gränslandet mellan den offentliga och den civilrättsliga rätten och passar 
därför inte riktigt in för undervisning under någon termin på 
juristprogrammet. Med hänsyn till de många intressanta frågeställningar 
som upphandlingsprocessen väcker och vikten av att upphandlingar 
genomförs på ett rättsenligt och korrekt sätt, är min förhoppning att detta 
kommer ändras för framtida juriststudenter. Under arbetes gång har jag 
heller aldrig har ångrat mitt val av uppsatsämne utan snarare upptäckt fler 
aspekter ur vilket upphandlingsprocessen varit intressant att belysa.  
 
Mot bakgrund av mina mycket knappa baskunskaper fick jag ägna en stor 
del av arbetets inledande skede till att lära mig hur själva 
upphandlingsförfarandet går tillväga. Detta visades sig vara en mycket 
tidskrävande, men ack en så nödvändig process. Utan relevanta 
bakgrundskunskaper hade det nämligen varit mycket svårt, om inte 
omöjligt, att analysera införandet av de nya rättsmedlen i lagen om offentlig 
upphandling och vilka förbättringar införlivandet av ändringsdirektivet 
inneburit, jämfört med tidigare sanktionsmöjligheter enlig LOU.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Ola Svensson. Du har givit 
mig stort utrymme att arbeta självständigt samtidigt som du har framfört 
värdefull kritik, vilket har bidragit både till slutproduktens utformning och 
till dess materiella innehåll.   
 
Ett speciellt tack riktas även till min kära sambo som har uthärdat att bo 
med mig, framförallt under några hektiska veckor under vilket arbetet skulle 
färdigställas. Utan din uppmuntran och ditt stöd hade jag aldrig klarat av att 
få arbetet klart i tid.  
 
 
Karin Wahrby 
Norrköping den 16 juni 2011   
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Tjänstedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
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2007/66/EG av den 11 december 2007 om 
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prövning av offentlig upphandling 

  (EGT L 335, 20.12.2007 s. 31) 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Det har länge riktats kritik mot att det i den svenska lagstiftningen saknas 
effektiva sanktioner mot upphandlande myndigheter som inte följer beslut 
från allmän förvaltningsdomstol om att en offentlig upphandling skall rättas 
eller göras om.1 Ett vanligt förekommande problem har varit att 
upphandlande myndigheter ingår ett civilrättsligt bindande avtal med en 
leverantör innan upphandlingen är avslutad och sedan anser det mer 
lämpligt att fortsätta tillämpa det redan ingångna avtalet istället för att, i 
enighet med domen, göra en ny upphandling.2

 
  

Rättsmedlen i lagen om offentlig upphandling infördes genom införlivandet 
av rättsmedelsdirektivet3 för den klassiska sektorn4 och har i huvudsak 
bestått av två delar. Dels överprövning av upphandling före avtalets 
ingående och dels prövning efter avtalets ingående – vilket tidigare var 
begränsad till möjligheten för leverantören att erhålla skadestånd.5 Då det 
tidigare inte gått att påverka den civilrättsliga giltigheten av ett ingånget 
avtal, har dessa rättsmedel visats sig otillräckliga för att komma tillrätta med 
problemet att myndigheter inte följer förvaltningsrättens dom att häva det 
redan ingångna avtalet.6

 
 

Även på EU-rättslig nivå har avsaknaden av effektiva prövningsförfaranden 
uppmärksammas. I syfte att ytterligare effektivisera upphandlingsprocessen 
lade Kommissionen fram ett förslag om ändring i rättsmedelsdirektiven, 
vilket antogs den 15 november 2007.7 Det övergripande syftet med 
ändringsdirektivet8

                                                 
1 Kritik har framförts såväl i doktrinen, se bland annat Nerep & Warnling-Nerep, s. 15f. och 
även Warnling-Nerep s. 396f., som i JO-avgöranden, se bland annat JO:s beslut 2007-06-29 
dnr 3006-2005 och JO:s beslut 2007-11-19 dnr 1282-2007. 

 är att förhindra att upphandlande myndigheter skyndar 
sig att teckna ett upphandlingskontrakt i syfte att stänga möjligheten till 
överprövning (”race to signature”) samt att det saknas effektiva rättsmedel 

2 Pedersen 2010:4, s. 812f.  
3 Rådets direktiv 89/665/EEG den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten. 
4 Med den klassiska sektorn menas enheter såsom kommun, landsting, offentlig styrda 
organ eller landsting – enheter som även omfattas av begreppet upphandlande myndigheter, 
Gertéll, s. 27. 
5 Madell & Björklund, s. 578.  
6 Pedersen 2010:4, s. 812 jmf även Madell & Björklund, s. 594.   
7 Se KOM (2006) 195 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för 
prövning vad gäller offentlig upphandling. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring 
av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för 
prövning av offentlig upphandling. 
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för att förhindra otillåtna direktupphandlingar, dvs. upphandlingar som sker 
utan vederbörlig annonsering.9

 
  

I Sverige har bestämmelserna i ändringsdirektivet gett upphov till ändringar 
i upphandlingslagarna10 genom ikraftträdandet av SFS 2010:571 av den 15 
juli 2010.11 Därigenom införlivades i svensk rätt direktivets regler om 
avtalsspärr12

1.2 Syfte och problemformulering 

 och bestämmelser om möjlighet för leverantörer att väcka talan 
om prövning av ett avtals giltighet. Dessutom infördes den i 
upphandlingsrättsliga sammanhang helt nya sanktionen, 
upphandlingsskadeavgiften. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om de genom 
införlivandet av ändringsdirektivet i LOU införda rättsmedlen skapat 
förutsättningar att på allvar komma tillrätta med problemen med otillåtna 
direktupphandlingar och att upphandlande myndigheter skyndar sig att ingå 
avtal för att undgå överprövning. För att utröna detta kommer jag redogöra 
för de rättsmedel som LOU ställer till förfogande för en leverantör som 
anser sig ha blivit förfördelad i en offentlig upphandling och diskutera vilka 
förändringar de nya rättsmedlen medfört, jämfört med de 
sanktionsmöjligheter som tidigare fanns att tillgå enligt LOU. 
 
Det bör observeras att även om lagändringarna med anledning av 
införlivandet av ändringsdirektivet trädde i kraft den 15 juli 2010 gäller 
dessa genom övergångsbestämmelser endast på upphandlingar som 
påbörjats efter detta datum. Frågeställningar och syfte blir därför snarare av 
hypotetisk karaktär än att undersöka den faktiska effekten av reglerna.  

1.3 Metod och material 
Jag använder mig av sedvanlig rättsdogmatisk metod i arbetet. De 
traditionella rättskällorna; lag, praxis, doktrin och motiv har därmed 
studerats och analyserats. Eftersom de nya rättsmedlen inte ens varit i kraft 
ett år är den rättsvetenskapliga diskursen på området knapphändig. Den 
begränsade tiden under vilket reglerna gällt innebär även att det inte finns 
många domstolsavgöranden genom vilka avtal ogiltighetsförklaras eller 
upphandlingsskadeavgift utdöms, även om vissa trender kan urskiljas redan 
nu. Förarbetena till de genomförda lagändringarna, framförallt regeringens 
proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, har 
därför varit av stor vikt och refereras flitigt till i uppsatsen. 

                                                 
9 Se bland annat Ds 2009:30 s. 108. 
10 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling och lag (2007:1092) om  
upphandlingarna inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 
11 Bestämmelserna i ändringsdirektivet skulle dock ha varit införlivade i medlemsstaterna 
senast den 20 december 2009, se artikel 3.1 i ändringsdirektivet.  
12 Avtalsspärren utgörs av en tidsfrist om tio eller femton dagar under vilken den 
upphandlande myndigheten inte får ingå avtal med den vinnande leverantören.  
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1.4 Avgränsningar 
Genom SFS 2010:571 genomfördes ett antal lagändringar i LOU. Förutom 
de nya rättsmedlen infördes även bestämmelser som syftar till att förenkla 
upphandlingsförfarandet samt nya regler avseende sociala hänsyn och 
miljöhänsyn m.m. Vissa av dessa regler kommer inte att behandlas alls i 
arbetet och vissa kommer redogöras för endast mycket kortfattat. Arbetet är 
vidare begränsat till att behandla de lagregler som återfinns i LOU, även om 
liknande bestämmelser och lagändringar genomförts och återfinns i LUF13

 
. 

Lagstiftningen på upphandlingsområdet är oerhört omfattande, för 
närvarande består LOU av 18 kapitel. Med undantag för de kapitel och 
paragrafer som behandlar i LOU tillgängliga rättsmedlen, kommer endast de 
mest centrala bestämmelserna och principerna att omnämnas i uppsatsen. 
Tyvärr har jag därigenom fått bortse från många intressanta frågeställningar 
och regleringar. 
 
Jag har valt att inte fördjupa mig i samspelet mellan offentlig upphandling 
och konkurrensrätt, då arbetet annars skulle bli allt för omfattande. 
Upphandlingsprocessen berör vid sidan av konkurrensrätt även rättsområden 
såsom processrätt, miljörätt, offentlig rätt och EU-rätt. Även om dessa 
områden kommer att behandlas i viss mån, är min avsikt på intet sätt att 
uttömmande belysa den offentliga upphandlingen utifrån dessa aspekter.  

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet, kapitel 2, redogörs för bakgrunden till 
upphandlingslagstiftning och EU-rättens inverkan på upphandlingsområdet. 
I nästföljande kapitel behandlas viktiga utgångspunkter i LOU, såsom 
lagens tillämpningsområde, centrala begrepp och förfaranderegler. Syftet 
med kapitel 3 är att läsaren ska erhålla en grundläggande förståelse för hur 
upphandlingsprocessen går tillväga och vilka principer som ligger bakom 
bestämmelser i lagen. I kapitel 4, som utgör det mest omfattande kapitlet i 
arbetet, redogörs för de rättsmedel LOU ställer till förfogande för en 
missnöjd leverantör. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vilka 
förbättringar införlivandet av ändringsdirektivet har medfört, jämfört med 
tidigare sanktionsmöjligheter enligt LOU. I det femte kapitlet behandlas 
några frågor av mer principiell natur, som varit föremål för diskussion under 
en längre period och vilka även aktualiserades i samband med de senaste 
lagändringarna. I det avslutande kapitlet, kapitel 7, sammanfattar jag mina 
tankar och funderingar.   

                                                 
13 De verksamheter som omfattas av LUF:s regler benämns försörjningssektorerna. Dessa 
sektorer har ofta anknytning till infrastrukturen och där företag i praktiken har någon 
form av monopol eller oligopol, exempelvis tåg- och rälsverksamhet inom transportsektorn, 
Frysdahl & de Jounge, s. 39. 
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2 Offentlig upphandling 

2.1 Upphandlingslagstiftningens 
bakgrund 
Den första upphandlingslagen, lag (1992:1528) om offentlig upphandling 
trädde i kraft den 1 januari 1994. Tidigare fanns i Sverige en 
upphandlingskungörelse som den 1 juli 1986 ersattes av en 
upphandlingsförordning. Upphandlingsförordningen utgjorde endast en ram 
för hur upphandlingsverksamheten skulle bedrivas och pekade ut dåvarande 
Riksrevisionsverket till att utfärda kompletterande regler.14 Inför 
ikraftträdandet av ÄLOU inarbetades reglerna i upphandlingsförordningen 
och återfanns i dess sjätte kapitel, vilket avsåg upphandlingar som ej 
behövde tillkännages enligt EU-rättsliga regler.15

 
  

ÄLOU tillkom som en följd av EES-avtalet16 och innebar att gemensamma 
bestämmelser, grundade på tre EU-direktiv för offentlig upphandling17, 
gällde vid upphandling över vissa tröskelvärden.18 Lagen kom sedan 
införandet att ändras flera gånger, bland annat med anledning av 
ikraftträdandet av GPA-avtalet19.20 Rättsmedelsdirektivet, som reglerar 
leverantörens rätt till överprövning av upphandlingsbeslut samt dennes rätt 
till att väcka talan om skadestånd, tillkom i början av 1990-talet och 
införlivades i ÄLOU genom ett nytt sjunde kapitel.21

 
 

Den 1 januari 2008 trädde den nu gällande upphandlingslagen, lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling i kraft, varvid ÄLOU upphörde att 
gälla. Lagen bygger, förutom rättsmedelsdirektivet, på ett EU-rättsligt 
procedurdirektiv, det klassiska direktivet22, som genom den nya 
upphandlingslagen implementerades till svensk rätt.23

                                                 
14 Prop. 1992/93:88 s. 34f. I samband med ikraftträdandet av ÄLOU övertog NOU 
tillsynsansvaret för den offentliga upphandlingen. 

 Liksom i ÄLOU 

15 Löfving & Setterlid, s. 13. Sjätte kapitlet ÄLOU har sin motsvarighet i nuvarande 15 
kapitlet LOU. 
16 EES-avtalet började gälla den 1 januari 1994. 
17 Rådets direktiv 93/36/EEG om upphandling av varor, rådets direktiv 93/37/EEG om 
upphandling av byggentreprenader samt rådets direktiv 92/50/EEG om upphandling av 
tjänster . 
18 Jmf Linder, s. 23.  
19 Avtalet behandlar offentliga upphandlingar inom ramen för WTO. 
20 Löfving & Setterlid, s. 14f. 
21 Falk, s. 24. Rättsmedelsdirektivet gäller fortfarande, med undantag av vissa ändringar 
som genomfördes med anledning av ändringsdirektivet. 
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning 
av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
23 Falk, s. 30. Implementeringen av det klassiska direktivet till svensk rätt skedde dock 
nästan 2 år försenat. Av artikel 80.1 i direktivet följer att bestämmelserna skulle vara 
införlivade i medlemsstaterna senast den 31 januari 1996. Med anledning av detta fälldes 
Sverige i mål C-258/07 för fördragsbrott. 
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regleras i LOU även upphandlingar vars värden faller under vissa givna 
tröskelvärden samt upphandlingar av s.k. B-tjänster – tjänster som inte faller 
under direktivets tillämpningsområde.24 Även för upphandlingar som faller 
utanför det direktivstyrda området gäller dock, som en följd av Sveriges 
medlemskap i EU, gemenskapsrättsliga principer.25

 
 

De senaste ändringar i lagen om offentlig upphandling genomfördes genom 
SFS 2010:517 den 15 juli 2010.26 Lagändringarna kan indelas i tre 
kategorier.27 Den första och mest omfattande kategorin rör bestämmelser 
genom vilka ändringsdirektivet införlivades i svensk rätt. Härigenom 
infördes i LOU en tidsperiod under vilket det är förbjudet för en 
upphandlande myndighet att ingå avtal och regler som innebär att en 
förvaltningsdomstol kan förklara avtal som ingåtts i strid mot lagen ogiltiga. 
Dessutom infördes en ny typ av sanktion, upphandlingsskadeavgiften, 
vilken kan utdömas av förvaltningsdomstolen på ansökan av 
Konkurrensverket. Den andra kategorin av regler rör lagändringar som 
syftar till att förenkla upphandlingsförfarandet, varvid bland annat 
bestämmelser om fasta beloppsgränser för direktupphandlingar infördes i 
LOU. Den tredje typen av regler härrör från det klassiska direktivet och 
utgörs av bestämmelser som är frivilliga för medlemsstaterna att genomföra, 
såsom regler om inköpscentraler, elektronisk auktion och det nya 
upphandlingsförfarandet; den konkurrenspräglade dialogen, vilka numera 
återfinns i LOU.28

2.2 EU-rättens inverkan på 
upphandlingsområdet 

  

I och med medlemskapet av den Europeiska Unionen (EU) åtog sig Sverige 
en skyldighet att iaktta det regelverk som gäller inom gemenskapen. 
Upphandlingsrätten utgör inte ett särskilt rättsområde men omfattas såväl av 
den primära EU-rätten, EU-fördraget med dess ändringar och tillägg, som av 
den sekundära rätten, direktiven på upphandlingsområdet.29

 
  

Ett antal av de generella artiklarna som återfinns i EUF-fördraget30 berör 
upphandlingsprocessen.31

                                                 
24 Upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av B-tjänster ska ske i enighet 
med 15 kapitlet i LOU. Vilka tjänster som utgör B-tjänster framgår av bilaga 3 till LOU. 

 Till dessa hör artikel 34 i vilken den fria 

25 Jmf Falk, s. 31, se även vidare nedan avsnitt 2.2. 
26 För en utförlig redogörelse av lagändringarna se Ulfsdotter Forssell, Anna och Olovsson, 
Sara-Li, Nya rättsmedel, nytt förfarande på upphandlingsområdet med mera, Ny juridik 
2010:3, s. 16ff. Se även Forsberg, Peter, Nya och ändrade sanktioner i 
upphandlingslagstiftningen m.m., Ny juridik, 2010:4, s. 32ff.  
27 Pedersen 2009:3, s. 553. 
28 Prop. 2009/10:181 s.1ff. 
29 Jmf Falk, s. 33. 
30 EUF-fördraget ersatte det tidigare EG-fördraget den 1 december 2009 när 
Lissabonfördraget trädde i kraft, se http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-
EUs-fordrag/EUF-fordraget/. 

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/EUF-fordraget/�
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/EUF-fordraget/�
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rörligheten för varor regleras. Regeln innebär ett förbud mot att 
medlemsstater vidtar åtgärder som hindrar eller försvårar 
gränsöverskridande handel med varor. Av EU-praxis framgår att artikeln ska 
tolkats extensivt och omfatta alla beteenden som potentiellt kan påverka 
handeln mellan medlemsstaterna.32 Även den fria etableringsrätten vilken 
fastslås i artikel 49 samt den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 56 är 
gemenskapsrättsliga bestämmelser som måste beaktas i 
upphandlingsprocessen.33

 

 Som framgått ska den upphandlande myndigheten 
iakttaga dessa principer vid all offentlig upphandling, dvs. även om 
upphandling faller under de tröskelvärden för vilka direktiven är tillämpliga 
eller utanför dess tillämpningsområde. 

I huvudsak regleras dock den offentliga upphandlingen i de särskilt 
utfärdade direktiven, vilka omnämnts tidigare i arbetet. Syftet med 
direktiven är att bidra till att skapa en gemensam inre marknad med 
gränsöverskridande handel. Pedersen framhåller att direktiven därtill ska 
skydda leverantörer etablerade i en medlemsstat som vill erbjuda varor eller 
tjänster åt upphandlande myndigheter i andra medlemsstater.34 Det bör även 
hållas i åtanke att EU-rätten i princip har företräde framför nationell rätt 
vilket innebär att direktiven och den rättspraxis som utvecklas i EU-
domstolen kan komma att tillämpas om LOU avviker från direktiven.35

                                                                                                                            
31 Falk, s. 32. Redan av andra beaktandesatsen till det klassiska direktivet framgår att 
tilldelning av kontrakt som omfattas av direktiven ska göras med respekt för följande 
friheter. 

  

32 Se EU-domstolens mål C-8/74, Procureur du Roi mot Dassonville. 
33 Pedersen 2011, s. 26.  Se även Falk s. 36ff. De fria rättigheterna förbjuder 
medlemsstaterna att missgynna eller begränsa verksamheten för företag från andra 
medlemsstater eller dess möjligheter att erbjuda tjänster i andra medlemsstater. 
34 Pedersen 2011, s. 26f  med hänvisning till EU-domstolens domar i mål C-380/98 
University of Cambridge och mål C-19/00 SIAC Construction.  
35 Enligt Löfving m.fl. bör varje upphandlande enhet därför ha kunskap om såväl den 
svenska lagen som direktiven och den rättspraxis som finns inom EU, Löfving & Setterlid, 
s. 20.  
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3 Lagen om offentlig 
upphandling 

3.1 Tillämpningsområde 

3.1.1 Vilka omfattas av lagen? 
De organisationer som är skyldiga att tillämpa LOU benämns i lagen som 
upphandlande myndigheter36. Med begreppet upphandlande myndigheter 
avses statliga och kommunala myndigheter, exempelvis statliga verk, 
nämnder och domstolar, liksom kommuner och landsting samt beslutande 
församlingar i kommuner och landsting.37 Dessutom omfattas vissa 
offentligt styrda organ38 av lagens tillämpningsområde.39 Enligt Pedersen är 
offentligt styrda organ organisationer som har nära koppling till den 
offentliga sektorn och därmed inte behöver agera marknadsmässigt vid sin 
upphandling, exempelvis på grund av att de har offentlig finansiering eller 
för att de verkar på en marknad utan konkurrens.40 Slutligen är även 
sammanslutningar av upphandlande myndigheter eller av offentligt styrda 
organ skyldiga att iakttaga bestämmelserna i LOU.41

3.1.2 Offentlig upphandling 

 

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende 
varor, tjänster eller byggentreprenader.42 Av lagens förarbete framgår att 
begreppet offentlig upphandling täcker alla åtgärder från förfarandets 
inledning till och med slutandet av ett kontrakt eller ett ramavtal.43 Det är 
inte fastlagt när en upphandling är att betrakta som inledd, utan frågan får 
besvaras från fall till fall. Normalt har annonseringen om upphandlingen 
ansetts inleda ett förfarande. Av lagkommentaren från Karnov framgår dock 
att även innan en annons utfärdas kan ett stort antal beslut ha fattas, såsom 
ett ställningstagande om att vad som ska anskaffas verkligen behövs.44

 
  

                                                 
36 De organisationer som är skyldiga att iaktta bestämmelserna i LUF kallas istället 
upphandlande enheter vilket är ett vidare begrepp som omfattar såväl upphandlande 
myndigheter som offentliga företag samt vissa privata företag, Pedersen 2011, s. 47f., se 
även 2:20 LUF.  
37 2:19 1 st. LOU och 2:19 2 st. 1 p. Jmf artikel 1.9 i det klassiska direktivet.   
38 Med offentligt styrda organ avses bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i 
det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär, se vidare 2:12 LOU. 
39 2:19 2 st. 2p LOU 
40 Pedersen 2011, s. 47. 
41 2:19 2 st. 3p LOU.  
42 2:13 LOU.  
43 Prop. 2006/07:128 s. 150. 
44 Lagkommentaren från Karnov till 2:13 LOU.  
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Direktiven på upphandlingsområdena innehåller ingen definition av 
begreppet offentlig upphandling.45 Däremot har EU-domstolen tillämpat en 
bred tolkning i frågan om vilka beslut som utgör ett led i 
upphandlingsprocessen. Av domstolens praxis följer att varje åtgärd som 
vidtas av en upphandlande myndighet i samband med en offentlig 
upphandling och som kan ha rättslig verkan utgör ett beslut som kan bli 
föremål för ansökan om överprövning, oberoende av om åtgärden vidtas 
inom ramen för ett formellt upphandlingsförfarande eller inte.46

3.1.3 Kontrakt enligt LOU 

  

Som framgått är ett av syftena med den offentliga upphandlingen att den 
upphandlande myndigheten avser att tilldela ett kontrakt. Ett kontrakt 
definieras i LOU som ett skriftligt avtal innehållande ekonomiska villkor 
som slutits mellan den upphandlande myndigheten och leverantörer. 
Kontraktet ska avse utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller 
tillhandahållande av tjänster och vara undertecknat av parterna eller signerat 
av dem med en elektronisk signatur.47

 
 

Av kontraktsdefinitionen följer att för att upphandlingsskyldighet enligt 
LOU ska uppstå måste affärstransaktionen mellan den upphandlande 
myndigheten och leverantören utgöra ett avtal med ömsesidiga förpliktelser. 
Ensidiga avtal, exempelvis gåvor, utgör därmed inte ett kontrakt och faller 
därför inte inom lagens tillämpningsområde. Bytesavtal omfattas däremot av 
LOU. 48

 
   

Enligt praxis från Regeringsrätten ska ett särskilt avtal upprättas för att ett 
kontrakt ska anses föreligga. 49 Av äldre förarbeten framgår dock att det av 
rättsfallet inte anses följa att upphandlingskontrakt ett formalavtal som faller 
utanför avtalslagens tillämpningsområde.50

3.1.4 Ramavtal och inköpscentraler 

 

Ytterligare ett syfte med den genomförda upphandlingen är att myndigheten 
ämnar ingå ett ramavtal. Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en 
eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte 

                                                 
45 Jmf artikel 1 i det klassiska direktivet. 
46 EU-domstolens mål C-26/03, Stadt Halle. 
47 2:10 LOU jmf även artikel 1.2. a) i det klassiska direktivet.  
48 Pedersen 2011, s. 37. Nämnda författare menar att avgörande för om avtalet är ett 
kontrakt i LOU:s mening är om det de facto skett ett utbyte av ekonomiskt mätbara 
prestationer. Avtalets form eller den benämning som parterna gett avtalet saknar med andra 
ord betydelse.  
49 RÅ 1996 ref. 50. 
50 Prop. 2001/02:142 s. 73f. På sida 74 uttalade departementschefen att syftet med lagen om 
offentlig upphandling inte har varit att vid sidan om det allmänna avtalsrättsliga regelverket 
skapa ett särskilt avtalsrättsligt regelverk för prekontraktuella och kontraktuella relationer 
mellan privaträttsliga och offentligrättsliga subjekt. Det förhållandet att upphandlingen 
avslutas med ett upphandlingskontrakt kan enligt motiven därför inte anses innebära att en 
civilrättslig bundenhet uppstår först när ett sådant kontrakt ingåtts.  
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att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 
tidsperiod.51 Av förarbetena följer att ramavtal kan vara av tre olika slag. Ett 
slag är ramavtal som innehåller samtliga villkor för senare anskaffning på 
grund av ramavtalet och där endast en leverantör är part till avtalet. Ett 
sådant ramavtal är ömsesidigt förpliktande för parterna och betraktas som ett 
kontrakt i LOU:s mening. Ett annat slag av ramavtal är avtal som innehåller 
samtliga villkor för senare anskaffning på grund av ramavtalet men där flera 
leverantörer är parter till avtalet. Ett sådant avtal är inte ömsesidigt 
förpliktande för parterna och utgör inte heller ett upphandlingskontrakt. 
Ytterligare en typ är ramavtal som inte innehåller samtliga villkor för senare 
tilldelning av kontrakt. Inte heller denna typ av avtal är ömsesidigt 
förpliktande för parterna och omfattas därför inte av kontraktsdefinitionen. I 
den sista typen av ramavtal görs en förnyad konkurrensutsättning inför en 
upphandling då bland annat pris och uppskattad kvalité kan utgöra villkor 
för tilldelning av kontraktet. 52

 
 

Med inköpscentral menas en upphandlande myndighet som ingår ramavtal 
vilka är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller som medverkar 
vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande 
myndigheter.53 Inför införandet av bestämmelserna om inköpscentraler i juli 
2010 diskuterades frågan om ansvarsfördelningen mellan inköpscentralen 
och den upphandlande myndigheten som anlitat inköpscentralen.54 I det 
klassiska direktivet anges att en upphandlande myndighet eller enhet som 
gör sina inköp med hjälp av en inköpscentral kan göra detta utan att själv 
iaktta direktivens förfaranderegler, givet att inköpscentralen gjort det.55 
Enligt förarbetena ska direktivtexten tolkas så att den myndighet som 
tecknar ramavtalet är ansvarig för att bestämmelser i LOU iakttagits. En 
sådan ordning framstod enligt regeringen som den mest naturliga lösningen, 
då den som genomför en upphandling och är insatt i de olika frågorna bör 
vara ansvarig för att den genomförs i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen. I ombudsfallet däremot framhölls att den 
myndighet som anlitar inköpscentralen bör bära ansvaret för att 
upphandlingen går lagenlig tillväga.56

 
 

 
 
 

                                                 
51 2:15 LOU. Jmf artikel 1.5 i det klassiska direktivet. 
52 Prop. 2006/07:128 s. 304 och 157 ff. För en utförlig diskussion om huruvida (alla) 
ramavtal är bindande se Falk, s. 201ff. 
53 2:9 a LOU jmf även 4:22 LOU samt artikel 1.10 i det klassiska direktivet. 
54 Osäkerhet om hur bestämmelser om inköpscentraler skulle tillämpas med avseende på 
ansvarsfördelningen var anledning till att upphandlingsutredningens slutbetänkande redan 
år 2006 inte ledde till lagstiftning i denna del, Pedersen 2009:3, s. 562. 
55 Artikel 11.2 i det klassiska direktivet. 
56 Prop. 2009/10:180 s. 265f., se även Ds 2009:30 s. 293. 
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3.1.5 Undantag från LOU 
I första kapitlet i LOU återfinns en rad undantag från lagens 
tillämpningsområde. För det första omfattas inte tjänster vilka istället 
omfattas av LUF.57 Vidare gäller ett särskilt undantag för kontrakt som 
syftar till att ge myndigheter möjlighet att tillhandahålla eller driva publika 
telenät eller tillhandahålla teletjänster för allmänheten.58 Andra undantag 
från LOU utgörs av förvärv och hyra av fastigheter och befintliga 
byggnader, anställningsavtal, upphandlingar av vissa finansiella tjänster 
m.m.59 Därtill är vissa upphandlingar som görs med stöd av regler som 
överenskommits i internationella organisationer undantagna från lagens 
tillämpningsområde.60

 
   

LOU gäller inte heller då den upphandlande myndigheten köper varor eller 
tjänster från ett leverantörsbolag som de själva äger, den s.k. Teckal-
bestämmelsen.61 Förutsättningarna för att undantaget ska bli tillämplig är att 
den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över bolaget som 
motsvarar kontrollen över den egna verksamheten och att bolaget endast i 
marginell omfattning utövar verksamhet med någon annan än den 
upphandlande myndigheten.62

 
  

Det bör observeras att EU-domstolen har uttalat att bestämmelser som 
innebär att upphandlingsreglerna inte behöver följas ska tolkas restriktivt 
och att den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som 
gör undantaget tillämpligt.63 Om en myndighet inte anser sig behöva 
tillämpa reglerna i LOU vid en upphandling ligger därför bevisbördan för att 
förutsättningarna för att ett undantag är uppfyllt på den upphandlande 
myndigheten.64

3.2 Tröskelvärden och värdesberäkningen 

 

LOU är tillämplig på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till minst det 
belopp (tröskelvärden) som Europeiska kommissionen vid varje tid har 
beslutat eller lämnat meddelande om genom förordning.65

                                                 
57 1:3 1p. LOU. För frågan om vilken av lagarna som är tillämplig om det som ska 
upphandlas är avsett för verksamhet som faller inom båda lagarnas tillämpningsområde, se 
prop. 2006/07:128 s.137f. 

 Regeringen 
tillkännager dessa värden i Svensk Författningssamling och vad de 

58 1:4 LOU. 
59 1:6 LOU. 
60 1:5 LOU. 
61 Bestämmelsen infördes i LOU den 1 juli 2010 med anledning av EU-domstolens dom i 
mål C-107/98, Teckal, och gäller t.o.m. den 1 januari 2013. Den tillfälliga lösningen 
diskuteras tämligen utförligt i prop. 2009/10:134. 
62 2:10 a LOU. 
63 Se EU-domstolens mål C-340/02, Kommissionen mot Frankrike, särskilt p. 37 och p. 38 
och de förenade målen C-20/01 och C-28/01, Kommissionen mot förbundsrepubliken 
Tyskland, särskilt p. 58. 
64 Frysdahl & de Jounge, s. 8.  
65 3:1 LOU. Nu gällande förordning, 1177/2009, trädde i kraft den 1 januari 2010. 
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motsvaras av i svenska kronor. I tillkännagivandet framgår att tröskelvärdet 
för varor och tjänster som upphandlas av statliga upphandlande myndigheter 
för närvarande är 1 243 375 kr. 66

 
  

Ett kontrakts värde ska beräknas med utgångspunkt i det maximala belopp 
som kan komma att utgå, varvid förlängningsklausuler och 
optionsmöjligheter ska beaktas som om de utnyttjas.67 Värdet ska beräknas 
med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då den upphandlande 
myndigheten offentliggör sin avsikt att upphandla, d.v.s. vid tidpunkten för 
annonsering, eller om sådan inte är nödvändig, då förfarandet inledes.68 
Värdeberäkningen bygger enligt förarbetena på den upphandlande 
myndighetens uppskattning, det betonas dock att denna uppskattning ska 
kunna angripas på objektiva grunder.69 Enligt Pedersen är viktigt att en 
korrekt tröskelvärdebräkning görs, eftersom den upphandlande myndigheten 
annars riskerar att använda fel upphandlingsförfarande.70

3.3 Principer för offentlig upphandling 

 

Grundläggande för all offentlig upphandling är fem EU-rättsliga principer, 
vilka måste beaktas i upphandlingens alla faser. Den upphandlande 
myndigheter skall enligt 1:9 LOU behandla leverantörer på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt, genomföra upphandlingar på ett öppet sätt 
samt iaktta principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.71

 
 

Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer och de produkter som 
leverantörer erbjuder ska behandlas lika av den upphandlande myndigheten. 
Krav som ställs på produkter ska upprätthållas genom hela 
upphandlingsprocessen och de förfaranden och den praxis som myndigheten 
använder sig av ska tillämpas på samma sätt mot alla leverantörer.72

 
  

                                                 
66 Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. Upphandlingar 
som faller under tröskelvärdena ska upphandlas i enighet med 15 kapitlet i LOU. Vid 
upphandlingar av B-tjänster ska sådana tjänster, också över tröskelvärdena, upphandlas 
enligt 15 kapitlet, jmf 1:2 2 st. 1p LOU. 
67 3:3 LOU. Vad gäller värdet av ett ramavtal ska detta beräknas till det högsta 
sammanlagda värdet som planeras under ramavtalets löptid, dvs. samtliga kontrakt som kan 
ingås med tillämpning av ramavtalet utgör beräkningsgrund, se 3:13 LOU. 
68 3:4 LOU. Om en upphandling bedömdes ha ett värde som understeg tröskelnivåerna när 
värderingen genomfördes men senare under upphandlingen visar sig ligga över 
tröskelvärdet menar Falk att reglerna för upphandling över tröskelvärdena ska tillämpas, då 
en annan ordning skulle innebära en överträdelse av upphandlingsdirektiven, Falk, s. 136. 
69 Prop. 2006/07:128 s. 315.  
70 Pedersen 2011, s. 60. 
71 Jmf artikel 2 i det klassiska direktivet. ÄLOU innehöll i dess 1 kap. 4 § en huvudregel 
om affärsmässighet, som inte återfinns i LOU. Det framgår dock av äldre förarbetena att 
införandet av 1:9 LOU inte skulle medföra några ändringar av rättsläget vad gäller de 
principer som ska iakttagas vid offentliga upphandlingar, prop. 2006/07:128  s. 156f. 
72 Falk & Pedersen, s. 27. Enligt EU-domstolen innebär likabehandlingsprincipen att ”[…] 
lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, 
såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling.”, se de förenade målen C-21/03 
och C-34/03, Fabricom SA, särskilt p. 27. 
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Principen om icke-diskriminering förbjuder all direkt eller indirekt 
diskriminering på grund av nationalitet. En i Sverige upphandlande 
myndigheten kan därför inte införa krav i förfrågningsunderlaget som enbart 
svenska företag känner till eller kan utföra.73

 
 

Kravet på transparens, eller öppenhet, innebär en skyldighet för den 
upphandlande myndigheten att lämna information om upphandlingen och 
hur den kommer att genomföras.74 Att upphandlingen genomförs på ett 
öppet sätt är fundamentalt, bland annat för att principerna om icke-
diskriminering och likabehandling ska kunna uppfyllas.75

 
  

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att upphandlande myndigheter 
i Sverige måste godta olika typer av intyg från andra EU-stater eller från 
stater med vilka EU har tecknat avtal, t.ex. EES-länder.76

 
 

Att proportionalitetsprincipen ska iakttas innebär att den upphandlande 
myndigheten inte kan ställa andra eller högre krav än vad som är nödvändigt 
för att uppnå syftet med upphandlingen. Kraven som anges i 
förfrågningsunderlaget måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig 
proposition till det som upphandlas. Finns det flera alternativ bör därför det 
alternativ väljas som är det minst ingripande eller belastande för 
leverantören.77

3.4 Upphandlingsförfarandet 

  

3.4.1 Val av upphandlingsform 
Vid upphandlingar över tröskelvärdena kan den upphandlande myndigheten 
tillämpa fyra olika typer av förfaranden.78

 

  Det öppna och selektiva 
förfarandet får alltid väljas och ska utgöra myndighetens första alternativ. 
Förhandlat förfarande, som endast får användas om speciella förutsättningar 
är uppfyllda, finns i två varianter: med föregående annonsering och utan 
föregående annonsering. Myndigheten kan, efter lagändringarna den 15 juli 
år 2010, även tillämpa det nya förfarandet; den konkurrenspräglade 
dialogen. 

Med förhandlat förfarande avses ett förfarande i vilket den upphandlande 
myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och sedan förhandlar om 
kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.79

                                                 
73 Frysdahl & de Jounge, s. 9. 

 Om förfarandet tillämpas 
med föregående annonsering inbjuds intresserande leverantörer att ansöka 

74 Pedersen 2011, s. 35. 
75För sambandet mellan transparensprincipen och principen om likabehandling, se EU-
domstolens mål C- 92/00, Hospital Ingenieure Krankenhausetechnik. 
76 Pedersen 2011, s. 35f. 
77 Falk, s. 64f. 
78 Se 4:1 LOU samt artikel 28 i det klassiska direktivet. 
79 2:9 LOU jmf artikel 1.11. d) i det klassiska direktivet. Pedersen framhåller vikten av att 
myndigheten iakttar likbehandlingsprincipen under förhandlingarna, Pedersen 2011, s. 64.  
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om att få delta i anbudsgivningen i en kommande upphandling genom en 
annons i EUT. Bland de ansökande leverantörerna gör myndigheten ett 
urval på grundval av de uppgifterna som lämnats in av leverantörerna, 
exempelvis uppgifter om ekonomisk och teknisk status. I anbudsgivningen 
får sedan inga andra leverantörer lämna anbud än de som valts ut.80 
Tillämpningen av förhandlat förfarande är omgärdat med restriktioner och 
kan därför endast användas av myndigheten i undantagsfall.81

 
 

Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att 
få deltaga men endast anbudssökande som inbjudits av den upphandlande 
myndigheten att delta får lämna anbud.82 Förfarandet inleds med 
annonsering i EUT för att intresserade företag ska kunna anmäla intresse av 
att deltaga i anbudsgivningen. Upphandlande myndigheter kan sedan 
kontrollera de ansökande företagens förmåga att genomföra upphandlingen i 
fråga, innan den inbjuder till anbudsgivning. Förhandlingar med de 
ansökande företagen som bjuds in till anbudsgivningen får, till skillnad från 
vad som gäller vid förhandlat förfarande, inte förekomma.83

 
 

Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna 
anbud.84 Den upphandlande myndigheten ska skicka annonsen om 
upphandling för publicering i EUT varvid leverantörer kan lämna anbud 
utan att först behöva ansöka om att få delta i anbudsgivningen.85 Inte heller 
vid öppet förfarande får förhandlingar förekomma.86

 
 

Den konkurrenspräglade dialogen är en ny typ av förfarande som infördes i 
juli 2010.87 Förfarandet är tillämplig på upphandlingar såväl över som under 
tröskelvärdena. En upphandlande myndighet får använda sig av den 
konkurrenspräglade dialogen vid tilldelning av ett särskilt komplicerat 
kontrakt, då öppet eller selektivt förfarande inte medger tilldelning av 
kontraktet.88

                                                 
80 Falk, s. 91f. 

 Ett kontrakt ska anses särskilt komplicerat om det inte rimligen 
kan krävas av den upphandlande myndigheten att denna ska kunna definiera 
den prestanda eller de funktionskrav som kan tillgodose myndighetens 

81 De strikta förutsättningarna under vilket förhandlat förfarande får tillämpas i svensk rätt 
framgår av 4:2-8 LOU, jmf artikel 30 och 31 i det klassiska direktivet. Även av EU-
domstolens rättspraxis följer att reglerna som medger förhandlat förfarande utan 
annonsering ska tillämpas restriktivt, se bland annat C-318/94, Kommissionen mot 
förbundsrepubliken Tyskland, p.13.  
82 2:16 LOU jmf artikel 11b) i det klassiska direktivet. 
83 Pedersen 2011, s. 63f. 
84 2:22 LOU jmf artikel 11 a) i det klassiska direktivet. 
85 Falk, s. 129. Falk framhåller att även om det är fritt att lämna anbud innebär detta inte att 
alla anbud måste godkännas, exempelvis om den upphandlande myndigheten ställt krav på 
ekonomisk eller teknisk status måste anbuden matcha dessa krav.  
86 Pedersen 2011, s. 63.  
87 Bestämmelserna om den konkurrenspräglade dialogen återfinns i 4:10-21 LOU. För en 
utförlig redogörelse av förfarandet se Pedersen, Kristian, Upphandlingskrönika – 
Konkurrenspräglad dialog, Europarättslig tidsskrift, 2010:1 193ff . 
88 4:10 LOU jmf artikel 1.11. c) samt artikel 29 i det klassiska direktivet. Vad gäller 
upphandlingar under tröskelvärdena får förfarandet användas om inte förenklat förfarande 
eller urvalsförfarande medger tilldelning, se 15:3 3 st. LOU.   



 21 

behov eller med vilka dess mål kan uppnås eller då det ej kan krävas att 
myndigheten ska kunna ange den rättsliga eller finansiella utformningen av 
ett projekt.89 Om en upphandlande myndighet avser att använda sig av en 
konkurrenspräglad dialog ska detta anges i annonseringen av 
upphandlingen. 90

 
 

Även vid upphandling under tröskelvärdena kan den upphandlande 
myndigheten tillämpa olika upphandlingsförfaranden; direktupphandling, 
förenklat förfarande, med eller utan annonsering, och urvalsförande. 91

 

 Valet 
mellan det förenklade förfarandet och urvalsförfarandet är fritt, medan 
direktupphandling endast får användas i undantagsfall. Som framgått kan 
myndigheten även vid upphandlingar enligt 15 kap. LOU tillämpa den 
konkurrenspräglade dialogen.  

Förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att 
delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande 
myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.92 Om 
förfarandet genomförs med föregående annonsering bjuder genom annonsen 
den upphandlande myndigheten in leverantörer att lämna anbud. Efter att 
anbuden inkommit genomför den upphandlande myndigheten en 
utvärdering av anbuden och får därefter förhandla med anbudsgivarna.93

 
 

Med urvalsförfarande avses ett förfarande med föregående annonsering där 
alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud.94 Den 
upphandlande myndigheten genomför efter ansökningarna en kvalificering 
av de anbudssökande och inbjuder därefter vissa leverantörer att lämna 
anbud. Även vid urvalsförfarande är förhandlingar med leverantören alltid 
tillåtna.95

 
 

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss 
form.96 Efter 2010 års ändringar gäller numera en fast beloppsgräns för 
direktupphandlingar, förfarandet får användas om kontraktets värde uppgår 
till högst 15 % av det tröskelvärde som gäller för kommun och landsting.97

                                                 
89 4:11 LOU. 

 
Därtill får direktupphandling användas i de fall, om det hade varit fråga om 
en upphandling över tröskelvärdena, skulle ha varit tillåtet att använda 

90 4:12 LOU. 
91 Se 15:3 LOU. 
92 2:24 LOU. 
93 Pedersen 2011, s.72. 
94 2:25 LOU. 
95 Falk, s. 415.  
96 2:23 LOU. Det finns med andra ord varken krav på annonsering eller att anbuden ska 
vara skriftliga vid en direktupphandling, Pedersen 2011, s. 73. 
97 15:3 2 st. 1 men. LOU. Enligt tidigare lydelse fick direktupphandling användas om 
upphandlings värde var lågt. Begreppet lågt värde har varken preciseras i 
upphandlingslagarna eller i förarbetena varför det rådde en viss osäkerhet om vilket belopp 
som utgjorde gränsen för lågt värde.  Enligt regeringen användes kraftiga variationer i 
tillämpningen varför begreppet borde ersättas med ett i lagen angivet belopp, se vidare 
prop. 2009/10:180 s. 288. 
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förhandlat förfarande utan föregående annonsering.98 Slutligen får 
direktupphandlingar även användas om synnerliga skäl föreligger.99

3.4.2 Annonsering av upphandlingen 

  

Av 7:1 LOU framgår att annonseringsplikten är huvudregel vid all offentlig 
upphandling.100 Upphandlingarna ska publiceras i EUT för att länder inom 
EU ska få kännedom om offentliga upphandlingar och en möjlighet att delta 
i dessa.101  Bestämmelser som medger undantag från annonseringsplikten 
ska enligt EU-domstolen tolkas restriktivt.102

 
 

En leverantör kan åberopa överträdelse av annonseringsplikten som grund 
för skadeståndstalan103 och som grund för överprövning av ett 
tilldelningsbeslut. Om ett avtal ingåtts utan vederbörlig annonsering kan 
leverantören, efter den 15 juli 2010, även väcka talan om 
ogiltighetsförklaring av avtalet.104

 
  

Vid öppet eller selektivt förfarande kan den upphandlande myndigheten 
påskynda upphandlingsförfarandet genom att förhandsannonsera 
upphandlingen, dvs.  i en annons lämna information om de kontrakt 
myndigheten avser att tilldela eller ingå under de närmast följande tolv 
månaderna.105 Efter att ha tillämpat förhandsannonseringen har den 
upphandlande myndigheten rätt att förkorta tidsfristen för anbudssökande att 
komma in men anbud. 106

 
  

Om den upphandlande myndigheten avser att ingå ett avtal utan föregående 
annonserad upphandlingsförfarande kan myndigheten tillämpa institutet 
förhandsinsyn. Myndigheten ska då skicka en frivillig annons om den 
avsedda upphandlingen till den Europeiska kommissionen eller göra detta 
allmänt tillgängligt i en nationell databas. 107

                                                 
98 15:3 2 st. 2 men. LOU. 

 

99 15:3 3 st. LOU. Vad som menas med ”synnerliga skäl” framgår inte av lagtexten men av 
äldre förarbeten följer att begreppet avser oförutsedda händelser som den upphandlande 
myndigheten inte själv kunnat råda över. Brådska på grund av bristande planering av 
myndigheten i fråga grundar därför inte rätt till direktupphandling, prop. 2001/02:142 s. 99. 
100 Annonseringsplikten bortfaller endast vid förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering enligt LOU 4:5-8 LOU, samt vid direktupphandling enligt 2:23 LOU. 
101 Forsberg framhåller att utan ett annonseringsförande skulle leverantörer inte kunna 
konkurrera på lika villkor, vilket är en förutsättning för en fungerande marknad, Forsberg, 
s. 79. 
102 Se de tidigare nämnda målen C-340/02, Kommissionen mot Frankrike och de förenade 
målen C-20/01 och C-28/01, Kommissionen mot förbundsrepubliken Tyskland. 
103 Se bland annat NJA 2000 s. 712. 
10416:15 1 st. 1p. LOU, se nedan avsnitt 4.1.5. Dessutom kan Konkurrensverket ansöka om 
upphandlingsskadeavgift enligt 17:1 3p LOU om annonseringsskyldigheten överträtts, se 
nedan avsnitt 4.4. 
105 7:2 LOU jmf artikel 35.1 i det klassiska direktivet. 
106 8:4 LOU jmf artikel 38.4 i det klassiska direktivet. 
107 7:4 LOU jmf artikel 2d.4 och 2d.5 i ändringsdirektivet. Förhandsinsyn är även 
tillämpligt vid direktupphandlingar av upphandlingar under tröskelvärdena, se 15:5 a LOU. 
Om myndigheten tillämpar förhandsinsyn och dessutom iakttar en frivillig avtalsspärr kan 
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3.4.3 Förfrågningsunderlaget 
Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en 
upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.108 Enligt Falk ska 
begreppet tolkas brett och omfatta varje handling, bilaga eller komplettering 
som tillhandahålls leverantören inför anbudslämnandet.109

 
  

När förfrågningsunderlaget beslutats och skickats ut till berörda leverantörer 
har ramen för upphandlingen fastställts. Om myndigheten sedan vill göra 
förändringar i förutsättningarna för upphandlingen, måste den påbörjade 
upphandlingen normalt avbrytas och en ny påbörjas.110

3.4.4 Uteslutning, kontroll samt 
anbudsantagande 

 

Av bestämmelserna i 10:e kap. LOU framgår att den upphandlande 
myndigheten kan utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, 
exempelvis om denne är dömd för viss brottslighet eller är satt i konkurs.111 
Om ingen uteslutning sker ska myndigheten pröva leverantörens lämplighet 
enligt reglerna i 11:e kapitlet. Denna prövning tar sikte på leverantörens 
kapacitet, dvs. dennes förmåga att leverera det myndigheten vill 
upphandla.112 Först därefter ska myndigheten tilldela kontraktet i enighet 
med kapitel 12 i LOU.113 Härvid ska antingen det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga eller det anbud som innehåller det lägsta 
priset antagas.114

3.4.5 Tilldelningsbeslutet 

  

Den upphandlande myndigheten har enligt 9:9 LOU en skyldighet att 
underrätta anbudssökande och anbudsgivare om beslutet om att sluta 
ramavtal eller att tilldela kontrakt i en upphandling och om skälen för 
besluten. Enligt Falk ska deltagande leverantörer genom tilldelningsbeslutet 
få information om vem som är den vinnande leverantören, och en utförlig 
förklaring till hur myndigheten kom fram detta beslut.115

 
  

                                                                                                                            
det avtal som därefter ingås inte ogiltighetsförklaras, jmf 16:8 och 16:17 2 p. LOU. Se 
nedan avsnitt 4.1.5.2. 
108 2:8 LOU. 
109 Falk, s. 91. 
110 Pedersen 2011, s. 89.  
111 Se 10:1-2 LOU. 
112 Myndigheten får bland annat ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning enligt 
11:2 1 st. LOU. 
113 Efter lagändringarna i juli 2010 kan ett kontrakt även tilldelas i enighet med 5 a kapitlet, 
dvs. genom elektronisk auktion. För en utförlig redogörelse av reglerna se Pedersen, 
Kristian, Upphandlingskrönika – Elektronisk auktion, Europarättslig Tidsskrift, 2010:2, s. 
407ff. 
114 12:1 LOU. I 12:3 LOU finns även en bestämmelse enligt vilken den upphandlande 
myndigheten får förkasta ett anbud om priset är onormalt lågt. 
115 Falk, s. 273f.  
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4 Rättsmedel i LOU 
Rättsmedlen i lagen om offentlig upphandling har traditionellt bestått av två 
olika delar. Fram till dess att ett offentligrättsligt kontrakt tecknats och tio 
dagar passerat kunde ett tilldelningsbeslut överprövas genom en av 
leverantören väckt talan. Efter kontraktets ingående var leverantören 
hänvisad till möjligheten att väcka skadeståndstalan. Som framgått syftade 
många av de lagändringar som genomfördes i juli år 2010 till att införliva 
bestämmelserna i ändringsdirektivet, varigenom överprövnings-, och 
sanktionsmöjligheterna i LOU förstärktes. Domstolen kan numera förklara 
ett mellan leverantören och den upphandlande myndigheten ingånget avtal 
ogiltigt och utdöma upphandlingsskadeavgift vid överträdelser av 
upphandlingsreglerna. Vid sidan av de nya rättsmedlen infördes även 
bestämmelser för att stärka Konkurrensverket i deras tillsynsverksamhet.  

4.1 Överprövning 

4.1.1 Rättsmedelsdirektiven 
Rättsmedelsdirektivet, direktiv 89/665/EEG för den klassiska sektorn, 
lämnade stort utrymme för medlemsstaterna att själva bestämma hur en 
överprövning skulle gå tillväga.116 Av direktivet följde att medlemsstaterna 
skulle vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande 
myndighets beslut prövades effektivt vid överträdelser av gemenskapsrätten. 
Därtill skulle medlemsstaterna så tidigt som möjligt vidta åtgärder för att 
rätta påstådda överträdelser eller för att förhindra ytterligare skada för 
berörda intressen.117

 
 

Av ingressen till ändringsdirektivet framgår att direktivet har tillkommit 
då gemenskapslagstiftaren har identifierat ett antal brister i 
medlemsstaternas prövningsförfarande. I beaktandesats fyra framhålls 
avsaknaden av en tidsfrist som möjliggör en effektiv prövning mellan 
beslutet att tilldela ett kontrakt och ingåendet av avtalet i fråga. 
Avsaknaden av en sådan tidsfrist medför att den upphandlande 
myndigheten skyndar sig att underteckna kontraktet i avsikt att göra det 
ifrågasatta beslutets verkningar oåterkalleliga. Ytterligare ett problem som 
betonas är att det i medlemstaterna saknas effektiva rättsmedel mot 
otillåtna direktupphandlingar av kontrakt, dvs. upphandlingar som sker 
utan vederbörlig annonsering. 
 
 

                                                 
116 Madell & Björklund, s. 578. 
117 Artikel 1.1 och 2.1. a) i rättsmedelsdirektivet. 
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Rättsmedelsdirektivens bestämmelser gäller i princip inte för 
upphandlingar under tröskelvärdena.118 Med hänsyn till att upphandlingar 
utanför det direktivstyrda området utgör den större delen av alla 
upphandlingar i Sverige ansåg dock lagstiftaren inför ändringarna i LOU 
att det fanns anledning att säkerställa att goda förutsättningar för 
överprövning föreligger även i fråga om upphandlingar enligt 15:e 
kapitlet. Bestämmelserna som genomförts med anledning av 
ändringsdirektivet gäller därför i princip även vid upphandlingar som inte 
omfattas av direktivets tillämpningsområde.119

4.1.2 Utgångspunkt för all överprövning 

 

Av den inledande paragrafen till 16:e kapitlet LOU framgår att en leverantör 
som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får ansöka om 
överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet hos 
förvaltningsrätten. Till skillnad från vad som gällt tidigare är det med andra 
ord möjligt att överpröva både ett beslut om upphandling och ett upphandlat 
avtal enligt dagens regler.120

 
  

Det grundläggande rekvisitet för överprövning är att leverantören anser sig 
ha lidit eller kan komma att lida skada av något påstått missförhållande. Av 
äldre förarbeten framgår att skaderekvisitet ska anses uppfyllt om en 
leverantör finner att en pågående upphandling görs på ett sådant sätt att 
denne inte kan delta på ett korrekt och i lagen förutsatt sätt. Exempel på 
sådana situationer kan vara att annonserna är utformade så att de utesluter 
någon eller några från deltagande eller att kvalifikationskraven formulerats 
på ett sådant sätt att någon reell anbudstävlan inte kan uppkomma.121

 
  

Genom att även den som kan komma att lida skada kan ansöka om 
överprövning behöver en leverantör som upptäcker fel och brister i en 
upphandling inte vänta till dess att tilldelningsbeslutet fattats, utan ansökan 
får göras under hela den tid då upphandlingen pågår.122 Därigenom kan 
domstolen ingripa innan någon faktisk skada uppkommer och på ett stadium 
där överträdelsen ännu kan rättas till.123

 
 

Av lagtexten framgår att det endast är leverantörer som kan ansöka om 
överprövning. Definitionen av vem som är att anse som leverantör i LOU:s 
mening återfinns i 2 kap. 11 § LOU. Begreppet är tämligen vidsträckt och 

                                                 
118 Enligt kommissionen måste dock ett visst rättsligt skydd garanteras alla upphandlingar. 
Se kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på 
upphandlingskontrakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig 
upphandling (2006/C 179/02). 
119 Se prop. 2009/10:180 s. 107f., s. 131 och s. 186. 
120 Därtill kan även beslutet att avbryta en upphandling överprövas, jmf 16:12 LOU.   
121 Prop. 1992/93:88 s. 101. 
122 Det första beslut som kan bli föremål för överprövning är enligt EU-domstolens praxis 
den upphandlande myndighetens beslut om huruvida en upphandling ska genomföras eller 
ej, se Mål C-26/03, Stadt Halle. 
123 Lagkommentar från Karnov till 16:1 LOU jmf även EU-domstolens dom i mål C-81/98, 
Alcatel, särskilt p. 33. 
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omfattar den som vill delta i en upphandling och som tillhandahåller varor 
eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden. Av 
leverantörsbegreppet följer att leverantören inte behöver ha varit 
anbudssökande eller anbudsgivare i den aktuella upphandlingen för att ha 
rätt att ansöka om överprövning.124

4.1.3 Överprövning av en upphandling  

 

4.1.3.1 Förutsättningar för prövning 
Överprövning av offentlig upphandling regleras i 16 kap. 5 § LOU. Av 
paragrafen följer att rätten ska besluta att upphandlingen ska göras om eller 
att den inte får avslutas först sedan rättelse gjorts om den upphandlande 
myndigheten har brutit mot de grundläggande bestämmelserna i 1:9 LOU 
eller någon annan bestämmelse i LOU vilket har medfört att leverantören 
har lidit eller kan komma att lida skada.125 Valet mellan de två åtgärderna, 
rättelse eller omgörning, har i doktrin ansetts i normalfallet vara att 
upphandlingen ska göras om, eftersom rättelse lätt kan skapa fel i andra 
delar av upphandlingen. Rättelse har däremot ansets vara en lämpligare 
åtgärd om felet avser anbudsutvärderingen.126

4.1.3.2 Tidsfrist för talans väckande 
  

Överprövning av en upphandling får enligt 16:13 LOU inte ske efter det att 
avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. 
Målet ska då avskrivas, varvid möjligheten till ogiltighetstalan av avtalet 
öppnas.127 En ansökan om överprövning av en upphandling ska dessutom ha 
inkommit till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren, oavsett om 
avtal om upphandlingen ingåtts eller ej.128

4.1.4 Avtalsspärr 

 

För att komma tillrätta med problemet att myndigheter skyndar sig att 
teckna avtal för att stänga möjligheten till överprövning föreskriver 
ändringsdirektivet att medlemsstaterna ska införa regler om en 
minimiperiod under vilken det aktuella avtalet inte får ingås.129

                                                 
124 Falk, s. 452. Jmf även EU-domstolens dom i det ovan nämnda målet C-26/03, Stadt 
Halle, p. 41 i vilket domstolen uttalade att möjligheten att begära överprövning tillkommer 
"[…] var och en som har eller har haft intresse av att tilldelas ett visst offentligt kontrakt 
och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse[…]” 

 Syftet med 

125 I enighet med rättspraxis kan exempelvis bristande förfrågningsunderlag och vald 
utvärderingsmodell medföra att upphandlingen kan komma att överprövas, se RÅ 2002 ref. 
50 och RÅ 2005 ref. 47. 
126 Hentze & Sylvén, s. 462. 
127 Om ett avtal ingås under överprövningen av upphandlingen, och myndigheten 
därigenom bryter mot någon bestämmelse om avtalsspärr, kan leverantören justera sitt 
yrkande till att istället avse överprövning av avtalet, se 16:14 LOU. 
128 Se 6:11 LOU. 
129 Jmf beaktandesats fyra i ändringsdirektivet. Redan av EU-domstolens mål C-81/98, 
Alcatel, framgick att en missnöjd anbudsgivare skulle garanteras möjligheten att söka 
överprövning från det att tilldelningsbeslutet fattats och att viss tid måste ha förflutit mellan 
tilldelningen av ett kontrakt och fram till dess att upphandlingsavtalet slutits. Exakt hur lång 
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bestämmelserna är att garantera anbudssökande och anbudsgivare möjlighet 
att få ett beslut om tilldelning av kontrakt överprövat.130

4.1.4.1 När gäller avtalsspärren? 
  

I enighet med direktivet har bestämmelser om avtalsspärr införts i 16:e 
kapitlet i LOU.131 Tiden under vilket avtalet inte får ingås börjar löpa från 
det att den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om 
tilldelningsbeslutet till anbudssökande och anbudsgivare.132 Om 
underrättelsen skickats med elektroniskt medel får myndigheten inte ingå 
avtal förrän tio dagar gått från det att underrättelsen skickades och om 
underrättelsen skickats på annat sätt får avtal inte ingås förrän 15 dagar gått 
från utskickandet.133 Myndigheten har även möjlighet att i underrättelsen 
om tilldelningsbeslutet ange en längre avtalsspärr än den föreskrivna 
minimifristen, vilken då måste iakttagas.134

 
  

Som framgått utgör avtalsspärren i många fall skiljelinjen för när 
överprövning av en upphandling respektive överprövning av ett avtal får 
ske. Om ansökan av överprövning av en upphandling kommit in efter 
spärrperioden löpt ut ska ansökan enligt 16:11 LOU avisas, varvid 
ogiltighetsförklaring av avtalet istället blir möjligt. 

4.1.4.2 Undantag från avtalsspärren 
Ändringsdirektivet medger vissa undantag från bestämmelsen om 
avtalsspärr, trots att det i dessa situationer föreligger en skyldighet att skicka 
underrättelse om tilldelningsbeslutet.135 Av förarbetena framgår att följden 
av att avtalsspärren inte gäller är att myndigheten omedelbart kan ingå avtal 
varigenom leverantörer möjlighet att få till stånd en överprövning av ett 
beslut om upphandling minskar.136

 
 

Den upphandlande myndigheten behöver inte iakttaga en period av 
avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt som rör rikets säkerhet.137

                                                                                                                            
fristen skulle vara utvecklades dock inte närmare utan överlämnades till medlemsstaterna 
att bestämma själva. Den svenske lagstiftaren ansåg att tio dagar från det att upplysningar 
om tilldelningsbeslutet lämnats till anbudssökande och anbudsgivare var en väl avvägd 
tidsfrist, den s.k. tiodagarsfristen, se prop. 2001/02:142 s. 75f. 

 Vidare 

130 Artikel 2a.1 jmf även prop. 2009/10:180 s. 107. 
131 Bestämmelserna om avtalsspärr är tillämpliga på såväl upphandlingar inom det 
direktivstyrda området som upphandlingar som inte omfattas av direktivet, se 16:6 1 st. 
LOU som hänvisar till 15:9 LOU.  
132 Jmf 9:9 1 st. LOU och 15:19 LOU. Om det inte finns någon skyldighet att skicka 
underrättelse om tilldelningsbeslut inträder med andra ord ingen avtalsspärr.  
133 16:6 1-2 st. LOU. Jmf artikel 2a.2. i ändringsdirektivet. 
134 16:6 3 st. LOU. 
135 Se artikel 2b samt beaktandesats 8-10 för skälen till undantagen. Bestämmelsen i 
ändringsdirektivet har införts i 16:7 LOU med undantag från artikel 2b b som rör 
situationen då det endast finns en anbudsgivare och inga berörda anbudssökande. I dessa 
fall föreligger inte någon skyldighet att skicka underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt 
LOU varför ingen avtalsspärr uppkommer. Enligt promemorian fanns det därför inget 
behov av att särskilt undantaga denna situation från reglerna om avtalsspärr, Ds 2009:30 s. 
136. 
136 Prop. 2009/10:180 s. 116. 
137 6:7 1 p. LOU. 
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gäller inte heller avtalsspärren vid förhandlat förfarande utan 
annonsering138. Enligt förarbetena är vid dessa situationer är antalet 
potentiella leverantörer få eller så medger ej omständigheterna att 
annonsering sker, exempelvis vid synnerlig brådska.139 Ett tredje undantag 
från avtalsspärren avser tilldelning av kontrakt efter förnyad 
konkurrensutsättning. 140 Enligt motiven är det med hänsyn till ett effektivt 
förfarande i dessa fall ej lämpligt med en period under vilket ett avtal inte 
får ingås.141 Slutligen gäller inte heller avtalsspärren vid 
direktupphandlingar enligt 15 kapitlet LOU.142

4.1.4.3 Förlängd avtalsspärr 
 

Har ansökan om överprövning av en upphandling gjorts enligt LOU 
fortsätter avtalsspärren att gälla under handläggningen av överprövningen i 
förvaltningsrätten.143 Syftet med bestämmelsen är att hindra att avtal om 
upphandling ingås under överprövningen av tilldelningsbeslutet.144 Den 
förlängda avtalsspärren kommer till stånd automatiskts dvs. utan krav på 
yrkande eller utredning så snart en ansökan om överprövning kommit in till 
domstolen.145

 
 

Rätten har möjlighet att i ett mål om överprövning omedelbart upphäva en 
förlängd avtalsspärr, varvid den upphandlande myndigheten omedelbart kan 
ingå avtal om upphandlingen.146 Av motiven framgår att möjligheten att 
upphäva en förlängd avtalsspärr ska användas med försiktighet och som 
huvudregel på yrkande av part.147

 
  

Den förlängda avtalsspärren gäller endast i första instans. Om en dom i 
förvaltningsrätten överklagas till kammarrätten, har rätten istället möjlighet 
att, på yrkande av leverantören, fatta ett interimistiskt beslut att avtal inte får 
ingås eller fullgöras till dess att målet är avgjort.148

                                                 
138 6:7 2 p. LOU. 

 Rätten får avstå från att 

139 Prop. 2009/10:180 s. 117. På s. 354 framhålls det dock att myndigheten har möjlighet att 
enligt 16:8 LOU iakttaga en frivillig avtalsspärr varefter avtalet enligt 16:17 2 p. inte kan 
förklaras ogiltigt, se nedan avsnitt 4.1.5.2. 
140 6:7 3 p. LOU.  
141 Prop. 2009/10:180 s. 118. Av artikel 2d.1.c i ändringsdirektivet framgår att om 
undantaget från avtalsspärr genomförs ska ogiltighet av ett ingånget avtal eller alternativa 
påföljder föreskrivas vid överträdelser av bestämmelserna om förnyad 
konkurrensutsättning, se vidare nedan avsnitt 4.4.2. 
142 6:7 4 p. LOU.  
143 16:9 LOU jmf artikel 2.3 i ändringsdirektivet samt även beaktandesats 12. 
144 Prop. 2009/10:180  s.121. Om ett sådant avtal ingås ska rätten avisa talan och, på 
yrkande av leverantören, istället pröva avtalets giltighet, se 16:14 LOU. 
145 Prop. 2009/10:180 s. 122f. 
146 16:9 2 st. LOU. En sådan situation kan föreligga om rätten har anledning att tro att 
leverantören undanhåller sig delgivning av ett föreläggande i syfte att fördröja processen 
och ansökan om överprövning uppenbart saknar grund, prop. 2009/10:180 s.123. 
147 Prop. 2009/10:180 s. 355. 
148 16:4 LOU. För upphandlingar som inte omfattas av eller som uttryckligen undantagits 
från avtalsspärren gäller dock inte någon förlängd avtalsspärr heller i första instans. 
Leverantören som ansöker om överprövning är även då hänvisad till att framställa ett 
yrkande om interimistiskt beslut att upphandlingen inte får avslutas förrän prövning skett, 
prop. 2009/10:180 s. 122. 
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fatta ett interimistiskt beslut, om den olägenhet som åtgärden skulle medföra 
kan bedömas vara större än skadan för leverantören.149 Enligt Pedersen är 
kraven för att ett interimistiskt beslut ska fattas mycket lågt ställda, enligt 
kammarrättspraxis är det tillräckligt att det inte framstår som osannolikt att 
myndigheten har begått fel som haft betydelse för utgången i målet.150

4.1.4.4 Tiodagarsfristen 
  

När den förlängda avtalsspärren gäller, eller i de fall rätten fattat ett 
intermistiskt beslut att upphandlingen inte får avslutas förrän prövning skett, 
får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått 
från det att domstolen avgjort målet eller upphävt det interimistiska 
beslutet.151 Av förarbetena framgår att syftet med bestämmelsen är att 
möjliggöra ett överklagande av en förvaltningsrätts avslag på en leverantörs 
ansökan om överprövning eller yrkande på interimistiskt beslut.152 Om 
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att återförvisa ett mål till lägre 
instans, får avtal inte heller ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om 
återförvisning.153 Skälet för bestämmelsen är att säkerställa att 
underinstansen ska få möjlighet att pröva målet.154 I likhet med den 
förlängda avtalsspärren har rätten möjlighet att besluta att någon 
tiodagarsfrist inte ska gälla, varvid den upphandlande myndigheten 
omedelbart får ingå avtal.155 Av förarbetena följer att möjligheten att 
förordna att tiodagarsfristen inte ska gälla är avsedd att användas i 
undantagsfall och med stor försiktighet.156

4.1.4.5 Kommentar 
 

En ordning där en förlängd avtalsspärr automatiskt gäller i första instans 
men där leverantören är hänvisad till att yrka på ett interimistiskt beslut i 
högre instans skapar enligt min mening ett tämligen oöverskådligt 
överprövningsförfarande. Det finns därmed en överhängande risk att en 
leverantör i prövning i kammarrätt eller regeringsrätt förbiser kravet på 
yrkande att avtal inte får ingås förrän målet prövats. Om myndigheten 
tecknar avtal och leverantören inte framställt yrkande om interimistiskt 
beslut ska domstolen avvisa målet. Leverantören torde i en sådan situation 
inte heller kunna justera sitt yrkande till att avse ogiltighetstalan av avtalet. 
En förutsättning för sådan justering är nämligen att myndigheten brutit mot 
någon bestämmelse om avtalsspärr.157

 

 En förlängd avtalsspärr även i högre 
instans kan förvisso medföra en fördröjning av upphandlingsprocessen. 
Enligt min mening borde dock leverantörens intresse av att inte förlora 
möjligheten att överklaga väga tyngre än myndighetens intresse av att 
genomföra en snabb upphandling. 

                                                 
149 16:4 2 st. LOU jmf artikel 2.5 i ändringsdirektivet. 
150 Pedersen 2011, s. 163.  
151 16:10 1-2 st. LOU. 
152 Prop. 2009/10:180 s. 126. 
153 16:10 3 st. LOU.  
154 Ds 2009:30 s. 142. 
155 16:10 4 st. LOU.  
156 Prop. 2009/10:180 s. 357.  
157 Jmf 16:14 LOU. 
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En tänkbar effekt av reglerna om den förlängda avtalsspärren är att en 
leverantör som inte tilldelats kontraktet lämnar in en ansökan om överprövning 
till domstol i syftet att skjuta upp upphandlingsförfarandet. Myndigheten kan 
därmed tvingas hålla sig till ett gammalt, och mer ofördelaktigt avtal, eftersom 
denne är förhindrad att ingå ett nytt till dess att domstolen avgjort målet. För att 
ärenden utan giltig grund inte ska fördröja upphandlingsprocessen i onödan 
skulle det kunna införas ett krav på att förvaltningsrätten i förhand gör en 
översiktlig bedömning av överprövningsansökningarna, i syfte att avisa 
ansökningar som är uppenbart ogrundade. 
 
Som redogjorts för ovan får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal 
förrän tio dagar har gått från det att rätten avgjort målet. Då myndigheten 
säkerligen vill avsluta upphandlingsprocessen så snart som möjligt efter en 
överprövning i förvaltningsrätt är det rimligt att tro att avtalet i de flesta fall 
kommer att ingås i nära anslutning till att dessa tio dagar passerat.  Eftersom 
upphandlingen inte längre kan överprövas när avtal ingåtts får tiodagarsfristen 
till följd att överklagandetiden till övre instans i praktiken är tio dagar från det 
att målet avgjordes. Därmed skiljer sig överklagandetiden vid överprövning av 
upphandlingar från den normala besvärstiden på tre veckor. För att leverantören 
inte ska gå miste om sin möjlighet att överklaga är det mycket viktigt att 
denne uppmärksammas på tiodagarsfristen, exempelvis genom en tydlig 
överklagandehänvisning eller genom domstolens processföring. 
 
Att rätten har möjlighet att förordna att tiodagarsfristen inte ska gälla är 
enligt min mening anmärkningsvärt, speciellt när det i motiven varken ges 
exempel på eller vägledning när ett beslut om att upphäva tiodagarsfristen 
bör fattas. Ett sådant beslut medför att myndigheten omedelbart kan ingå 
avtal varvid överprövning av upphandlingen i högre instans inte längre kan 
ske.158

4.1.5 Överprövning av ett avtals giltighet 

 För den klagande leverantören innebär därför en upphävd 
tiodagarsfrist att domstolen som fattat ett beslut om att en upphandling inte 
ska rättas eller göras om därtill kan göra beslutet oöverklagbart, vilket enligt 
min mening framstår som en mindre lämplig ordning. 

För att komma tillrätta med problemet med otillåtna direktupphandlingar, 
som av EG-domstolen har betecknats som den allvarligaste överträdelsen 
av gemenskapslagstiftningen om offentlig upphandling, föreskriver 
ändringsdirektivet att medlemsstaterna inför bestämmelser om 
ogiltighetsförklaring av avtal.159

                                                 
158 Eftersom förutsättningarna för att förklara ett avtal ogiltigt inte heller torde vara 
uppfyllda i denna situation kan inte heller det ingångna avtalet överprövas, jmf 16:15 LOU. 

 Av ingressen till direktivet framgår att 
ogiltighet det effektivaste sättet att återupprätta konkurrens och skapa nya 

159 Redan av artikel 2.6 i rättsmedelsdirektivet gavs medlemsstaterna möjlighet att införa 
bestämmelser med obligationsrättsliga konsekvenser för det fall avtal om upphandlingen 
slutits. I svensk rätt valde dock lagstiftaren att inte ge allmän förvaltningsdomstol möjlighet 
att bryta upp ingångna avtal om offentliga inköp med stöd av LOU. I propositionen till 
1992-års LOU angavs att "[…] att det inte vore en tillfredsställande ordning att ett 
civilrättsligt bindande kontrakt som sluts efter det att beslut om leverantör fattats skall 
kunna upphävas i administrativ ordning.” prop. 1992/93:88 s. 101. 
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affärsmöjligheter för ekonomiska aktörer som på olagligt sätt har berövats 
sina konkurrensmöjligheter.160

4.1.5.1 Förutsättningar för ogiltighetsförklaring 
 

Förvaltningsrätten ska förklara ett avtal ogiltigt endast under vissa givna 
förhållanden.161 För det första ska avtalet ogiltighetsförklaras om avtalet 
slutits utan att upphandlingen annonserats i enighet med bestämmelserna i 
LOU, dvs. vid otillåten direktupphandling.162

 
   

Ett avtal ska även förklaras ogiltigt om avtalet slutits utan att reglerna om 
förnyad konkurrensutsättning följts eller om villkoren i ramavtalet inte 
iakttagits, om detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att 
lida skada.163

 
   

Vidare ska ett avtal förklaras ogiltigt om det har slutits i strid mot ett 
interimistiskt beslut, bestämmelserna om avtalsspärr, tiodagarsfristen eller 
om avtalet har slutits före underrättelsen om tilldelningsbeslutet. För 
ogiltighet i sådana fall krävs att de grundläggande principerna i 1:9 eller 
någon annan bestämmelse i LOU har överträtts, vilket har medfört att 
leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.164

4.1.5.2 Undantag från ogiltighet 
  

Enligt ändringsdirektivet får medlemsstaterna undanta vissa situationer från 
ogiltighet, trots att de grundläggande förutsättningarna för ogiltighet i dessa 
fall är uppfyllda.165

 
  

Ett annars ogiltigt avtal bestå om det föreligger tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse.166

                                                 
160 Se beaktandesats 13 och 14 i ändringsdirektivet. 

 Begreppet tvingande hänsyn till ett allmänintresse 

161 Den uttömmande uppräkningen återfinns i 16:15 LOU jmf artikel 2d.1a-c) i 
ändringsdirektivet. 
162 16:15 1 st. 1p. LOU. Det bör observeras att vid otillåtna direktupphandlingar krävs det 
inte enligt lagtexten att leverantören lidit eller kan komma att lida skada av den 
upphandlande myndighetens överträdelse av LOU för att domstolen ska förklara ett avtal 
ogiltigt. Enligt Pedersen ligger det dock nära till hands att presumera att skada alltid 
föreligger vid otillåten direktupphandling, om inte för någon enskild leverantör så i vart fall 
för marknaden i stort, Pedersen 2010:4, s. 814.  
163 16:15 1 st. 2p. LOU. Som framgått i avsnitt 4.1.4.2 är tilldelning av avtal efter förnyad 
konkurrensutsättning undantaget från avtalsspärren. I förarbetena påpekas att en 
obligatorisk avtalsspärr kan inverka negativt på effektivitetsvinster med det aktuella 
förfarandet och att medlemsstater enligt ändringsdirektivet istället för en avtalsspärr därför 
kan föreskriva ogiltighet. Det framhålls även att överträdelsen ska ha inverkat på 
anbudsgivarens möjlighet att erhålla kontraktet, dvs. brister i förfarandet som ej påverkat 
utgången av en förnyad konkurrensutsättning ska ej kunna föranleda ogiltighet, prop. 
2009/10:180 s. 134f. 
164 16:15 2 st. LOU. Att någon av de grundläggande principerna enligt 1:9 LOU eller någon 
annan bestämmelse i lagarna ska ha överträtts medför att samma krav gäller för ingripande i 
form av ogiltighet som för överprövning av en upphandling, jmf. 16:5 LOU med 16:15 2 st. 
LOU. Av förarbetena framgår att en upphandlande myndighet ej ska komma i bättre 
position genom att vid överprövning av ett tilldelningsbeslut bryta mot avtalsspärren och 
ingå avtal, prop. 2009/10:180 s. 133.  
165 Undantagen framgår av artikel 2d.3-5 och har införlivats genom 16:16-17 LOU.   
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förekommer även inom andra områden av unionsrätten. Av bland annat 
artikel 4.8 tjänstedirektivet167 framgår att hänsyn som domstolen i sin 
rättspraxis bedömt som tvingande på grund av ett allmänintresse är 
bibehållande av allmän ordning, folkhälsa, skydd för människors liv och 
hälsa m.m.168 Enligt förarbetena ska undantagsbestämmelsen tillämpas 
restriktivt och att endast exceptionella omständigheter ska medföra att 
avtalet får bestå.169 Det bör observeras att för det fall en domstol beslutar att 
ett annars ogiltigt avtal ska bestå på grund av tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse kräver direktivet att en alternativ sanktion ska utgå.170

 
  

En upphandlande myndighet kan enligt 16:17 LOU använda sig av vissa 
metoder för att försäkra sig om att ett framtida avtal inte kan komma att 
ogiltighetsförklaras. Om den upphandlande myndigheten skickar en 
underrättelse om tilldelningsbeslutet vid förnyad konkurrensutsättning inom 
ett ramavtal samt iakttar en frivillig avtalsspärr ska bestämmelserna om 
ogiltighet inte tillämpas, oavsett om något fel begåtts vid upphandlingen.171 
Ett avtal kan inte heller ogiltighetsförklaras om den upphandlande 
myndigheten genom förhandsinsyn har meddelat sin avsikt att upphandla 
och därtill har iakttagit en särskild period med avtalsspärr.172  Enligt 
förarbetena är bestämmelsen om förhandsinsyn avsedd att tillämpas när 
upphandlade myndigheter känner sig osäkra på om rekvisiten för förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering förelegat. 173 Av lagkommentaren 
framgår att om myndigheten tillämpar edera av dessa två metoder får 
leverantören nödvändig information i tillräckligt god tid om vad som är på 
väg att hända och har då möjlighet att väcka ordinarie överprövningstalan 
inom avsedd tidsfrist. Denne kan därför inte anses lida någon rättsförlust av 
att avtalet senare inte kan ogiltighetsförklaras.174

4.1.5.3 Konsekvensen av avtalets ogiltighet 
  

Av ändringsdirektivet framgår att följden av att ett avtal anses ogiltigt ska 
bestämmas i nationell lagstiftning; antingen som ett retroaktivt upphörande 
av avtalsförpliktelser eller som en begränsning av upphörandet till att endast 
avse skyldigheter som ännu inte fullgjorts. Såvitt gäller alternativet att 

                                                                                                                            
166 16:16 LOU. Det bör observeras att ändringsdirektivet inte kräver att medlemsstaterna 
inför detta undantag från ogiltighet. Enligt regeringen skulle dock bestämmelser om 
ogiltigförklaring av avtal utan möjlighet till undantag beroende på omständigheterna i ett 
enskilt fall kunna få oproportionerliga följder, varför undantagsbestämmelsen borde införas 
i LOU, prop. 2009/10:180 s. 138f. 
167 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden. 
168 Enligt artikel 2d.3 i ändringsdirektivet får endast begränsad hänsyn tas till ekonomiska 
intressen vid bedömningen. Sådant intresse får betraktas som tvingande hänsyn om 
ogiltighet i undantagsfall skulle leda till oproportionerliga följder. Ekonomiska intressen 
med direkt anknytning till avtalet får däremot aldrig anses utgöra tvingande hänsyn. 
169 Prop. 2009/10:180 s. 139. 
170 Artikel 2e.1 i ändringsdirektivet. För svenskt vidkommande aktualiseras därför frågan 
om upphandlingsskadeavgift i dessa situationer, se nedan avsnitt 4.4.2. 
171 16:17 1p. LOU. 
172 16:17 2p. LOU. 
173 Prop. 2009/10:180 s. 143.  
174 Lagkommentar från Karnov till 16:17 LOU. 
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ogiltighet endast omfattar ännu inte fullgjorda förpliktelser ska även 
alternativa sanktioner utgå.175 Inför införandet av bestämmelserna om 
ogiltighet framhölls i promemorian att huvudregeln enligt svenska allmänna 
avtalsrättsliga principer är att ogiltighet medför att prestationer som redan 
har utförts ska gå åter.176 Även enligt regeringen borde rättsföljden av en 
ogiltighetsförklaring innebära ett retroaktivt upphörande av alla 
avtalsskyldigheter.177 Av propositionen framgår att om en domstol förklarar 
avtalet ogiltigt innebär detta att avtalet är civilrättsligt ogiltigt och inte 
längre kan göras gällande, dvs. skyldigheten att fullgöra avtalet bortfaller för 
båda parter. Har förpliktelserna i avtalet helt eller delvis uppfyllts är 
huvudregeln att prestationerna ska återgå. Om en återgång av prestationerna 
inte är möjlig är utgångspunkten att det förmögenhetsläge som gällde innan 
det ogiltiga avtalet slöts ska återställas.178 Som exempel anfördes den 
situationen att varor som leveretats redan förbrukats eller tjänster redan 
utförts. Parterna kan då istället kan få utge ersättning för den nytta de haft av 
varandras prestationer. En annan tänkbar situation då prestationerna inte kan 
återgå är enligt propositionen om en byggnad uppförts till hälften när avtalet 
förklaras ogiltigt. I en sådan situation får ersättning lämnas för prestationer 
som utförts, medan framtida prestationer inte får utföras.179

4.1.5.4 Tidsfrist för prövning av avtalets giltighet 
 

I propositionen framhålls att då ogiltigförklaring av avtal är en mycket 
ingripande åtgärd bör upphandlande myndigheter vid någon tidpunkt bör 
kunna vara säkra på att avtal som slutits ej kommer att 
ogiltighetsförklaras.180   Som huvudregel ska talan om ogiltighetsförklaring 
enligt LOU väckas inom sex månader från det att avtalet slutits.181 Dock 
gäller en förkortat tidsfrist på 30 dagar om den Europeiska unionen 
publicerat meddelande om efterannons eller då myndigheten lämnat 
meddelande om resultatet av en upphandling eller skriftligen underrättat 
anbudsgivare om att avtal slutits.182 Av propositionen framgår att berörda 
leverantörer genom åtgärderna förväntas bli medvetna om tilldelningen av 
ett avtal och därmed kunna agera relativt omgående.183

  
 

                                                 
175 Artikel 2d.2 i ändringsdirektivet. 
176 Ds 2009:30 s. 152. Bland annat stadgas i 64 § 2 st. 1 men.  KöpL ”[att] i den mån köpet 
har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot.”  
177 Som argument anfördes bland annat att ett retroaktivt upphörande har större preventiv 
effekt på upphandlande myndigheter samt att leverantörer har större intresse av att föra 
talan om ogiltighet om de vid en förnyad upphandling har möjlighet att tilldelas hela 
kontraktet och inte enbart den del som eventuellt inte redan fullgjorts, prop. 2009/2010:180 
s. 136. 
178 Enligt Adlercreutz kan avvecklingen av ett ogiltighetförklarat avtal ske relativt enkelt i 
den mån prestationerna inte skett medan komplicerade frågor kan uppkomma vid 
värderingen av nyttiga kostnader och värdeminskning av sakprestationer i samband med 
prestationernas återgång, Adlercreutz, s. 232. 
179 Prop 2009/10:180 s. 361.  
180 Prop. 2009/10:180 s. 169. 
181 16:18 1 st. LOU.  
182 16:17 2 st. LOU. Jmf de minimifrister som anges i artikel 2.f i ändringsdirektivet. 
183 Prop. 2009/10:180 s. 365. 
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4.1.5.5 Kommentar 
Som framgick i inledning av kapitlet är leverantör och initialt taleberättigad 
vid överprövningar enligt LOU alla fysiska eller juridiska personer som är 
verksamma på marknaden, och som anser sig ha lidit eller kan komma att 
lida skada av något påstått missförhållande. Med anledning av det mycket 
vida leverantörsbegreppet torde frågan om huruvida leverantören anses ha 
lidit skada i den aktuella upphandlingen bli avgörande för om denne kan 
ansöka om ogiltighetsförklaring av ett avtal. Att begreppet lidit skada skulle 
tillmätas någon annan betydelse vid frågan om rätten att ansöka om 
överprövning av ett avtal, än vid rätten att ansöka om överprövning av 
upphandlingen, framgår varken av propositionen eller av direktiven. 
Eftersom leverantören under pågående process om överprövning av en 
upphandling kan justera sitt yrkande till att istället avse prövning av avtalet 
giltighet skulle olika innebörd av begreppet lidit skada, beroende på om det 
var fråga om en överprövning av tilldelningsbeslutet eller av avtalet, inte 
heller vara lämpligt. Kretsen av taleberättigade leverantörer kan därigenom 
bli ganska stor. Att så är fallet är dock viktigt. Dels med hänsyn till att 
Konkurrensverket ej har ansetts böra ges talerätt i mål om överprövning och 
dels då det finns anledning att tro att annars taleberättigade leverantörer på 
grund av bristande intresse i många fall kommer avstå från att väcka talan. 
Med hänsyn till domstolens handläggningstid och huvudregeln om 
sexmånadersfristen för talans väckande kan nämligen ett ingånget avtal 
mycket väl redan ha fullgjorts vid tidpunkten för domstolens 
ogiltighetsförklaring. Om varor förbrukats eller tjänster redan utförts kan 
prestationerna då svårligen återgå. Eftersom den upphandlande myndigheten 
i en sådan situation knappast kommer göra om den aktuella upphandlingen 
uppstår ingen ny möjlighet för en klagande leverantör att vinna avtalet, 
varför denne kan tänkas avstå från en kostsam och tidskrävande process 
med vilket en ogiltighetstalan är förenat.184

 
 

Enligt regeringen ska rättsföljden av att ett avtal förklaras ogiltigt innebära 
ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter. Huvudregeln är att 
prestationer ska återgå och om detta inte är möjlig ska förmögenhetsläget 
återställas. Som påpekats kommer sannolikt många avtal redan vara, 
åtminstone delvis, fullgjorda vid den tidpunkt då ett avtal kan komma att 
förklaras ogiltigt. Enligt förarbetena ska parterna, om prestationerna inte kan 
återgå, utge ersättning för den nytta de haft av varandras prestationer. Även 
om rättsföljden av ogiltighet vore begränsad till att endast avse framtida 
förpliktelser måste enligt min mening den upphandlande myndigheten 
rimligtvis betala för levererade varor och utförda tjänster. Om 
medlemstaterna väljer en rättföljd begränsad till framtida prestationer kräver 
dessutom ändringsdirektivet att en alternativ sanktion ska utgå. Enligt min 
mening finns det därför anledning att tro att ogiltighet till att avse framtida 
                                                 
184 Förvaltningsrätten har i skrivande stund avgjort 12 mål avseende ogiltighetstalan sedan 
reglerna trädde i kraft, se http://www.konkurrensverket.se/t/IFramePage____3087.aspx. 
Även om den slutliga effekten av införandet av reglerna är för tidig att uttala sig om kan en 
anledning till de få domstolsavgörandena vara att leverantörer inte har något incitament att 
väcka talan, eftersom en dom om ogiltighetsförklaring som nämnts inte nödvändigtvis 
innebär att en klagande leverantör har möjlighet att vinna kontraktet på nytt.  

http://www.konkurrensverket.se/t/IFramePage____3087.aspx�
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förpliktelser skulle ha större preventiv effekt på upphandlande myndigheter, 
än ett retroaktivt upphörande av avtalsförpliktelserna.  

4.2 Skadestånd 

4.2.1 Rättsmedelsdirektiven 
Skadestånd behandlas mycket kortfattat i rättsmedelsdirektivet och syftet 
med skadestånd uttrycks inte heller separat.185 I direktivets ingress nämns i 
sjätte punkten nödvändigheten av att lämpliga förfaranden står till buds 
inom medlemsstaterna så att ersättning kan ges till dem som skadats av 
överträdelse. I den direkta regleringen sägs endast att en prövning enligt 
direktivet ska omfatta en behörighet att ge ersättning åt en person som 
skadats av en överträdelse.186 Införlivandet av ändringsdirektivet innebär 
ingen förstärkning av leverantörens möjlighet till erhållande av 
skadestånd.187

4.2.2 Beviskrav och skadeståndets storlek 

 

En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i lagen ska 
enligt 16:20 1 st. LOU ersätta därigenom uppkommen skada. Skadeståndet 
kan enligt äldre förarbeten och HD:s praxis utgå med ett belopp som 
motsvarar det positiva kontraktsintresset, dvs. den vinst som leverantören 
skulle gjort om den upphandlande myndigheten följt LOU och den klagande 
leverantören vunnit upphandlingen.188 Enligt Pedersen måste en leverantör 
för att få ersättning till det positiva kontraktsintresset göra sannolikt att 
denne gått minste om kontraktet på grund av myndighetens överträdelse av 
upphandlingsreglerna.189

 
 

Genom ett tillägg till den generella skadeståndsrätten i första stycket 
regleras sedan juli 2010 i paragrafens andra stycke även rätten till ersättning 
till det negativa kontraktsintresset.190 För att ersättning för nedlagda 
kostnader enligt andra stycket ska dömas ut är det enligt praxis tillräckligt 
att leverantören visar att denne haft en reell möjlighet att erhålla kontraktet 
och att överträdelsen minskat denna möjlighet.191

                                                 
185 Madell & Björklund, s. 584.  

 

186 Artikel 2.1.c i rättsmedelsdirektivet. 
187 Som framgått anses inte heller skadestånd vara en lämplig alternativ sanktion till 
ogiltighet, se artikel 2e.2 i ändringsdirektivet. 
188 NJA 1998 s. 873. Se även prop. 1992/93:88 s. 102f. Vid denna propositions uppkomst 
låg den aktuella skadeståndsregleringen i 7 kap. 6 § ÄLOU. 
189 Pedersen 2011, s. 168.  
190 I 16:20 2 st. LOU stadgas att ”[r]ätten till skadestånd inbegriper ersättning till en 
anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har 
haft kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet 
av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att 
tilldelas kontraktet.” Det negativa intresset har dock uttryckligt reglerats i 
försörjningslagen, eftersom det finns en regel därom i försörjningsdirektivet. 
191 NJA 2000 s. 712. Leverantören behöver med andra ord inte visa att han skulle ha vunnit 
upphandlingen om någon överträdelse av LOU inte skett. 
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Vid otillåtna direktupphandlingar, då inga anbud har begärts in, kan 
leverantörer som sannolikt skulle ha lämnat anbud erhålla skadestånd med 
ett skönsmässigt fastställt belopp, vilket kan överstiga leverantörens 
nedlagda kostnader.192 Vid bedömningen av skadeståndsbeloppet ska enligt 
rättspraxis hänsyn tas till bland annat överträdelsens karaktär, nedlagda 
kostnader och utsikter till vinst.193

 

 Av NJA 2007 s. 349 framgår att för att 
ersättning vid otillåtna direktupphandlingar ska utgå ska den klagande 
leverantören kunna visa att denne skulle haft en realistisk möjlighet att 
erhålla kontraktet, om möjlighet att lämna anbud förelegat.  

Till skillnad från allmänna skadeståndsrättsliga principer ställs det inte 
något krav på oaktsamhet för att rätten till skadestånd enligt LOU ska 
föreligga. Ansvaret är med andra ord strikt, dvs. ersättning ska utgå för den 
till följd av felet uppkomna skadan.194

 
  

Som allmänt inom skadeståndsrätten föreligger en skyldighet för den 
skadelidande att om möjligt och med rimliga insatser begränsa skador som 
uppkommit.195 Av EU-domstolens praxis följer att de nationella 
domstolarna har möjlighet att undersöka om den skadelidande har visat 
rimlig aktsamhet för att förhindra skadan eller för att begränsa dess 
omfattning, och särskilt om denne i god tid har använt sig av de rättsmedel 
som står till hans förfogande.196 Av doktrin framgår att om möjlighet till 
överprövning föreligger bör det normalt krävas att leverantören ansöker hos 
förvaltningsrätten att få upphandlingen avbruten eller rättad, för att 
leverantören ska anses ha lidit skada i en senare skadeståndsprocess.197

4.2.3 Skadestånd vid ogiltighetsförklaring 

  

Rätten till skadestånd enligt ovan redogjorda regler ska enligt proposition 
2009/10:180 även gälla när avtal har ogiltighetsförklarats.198

                                                 
192 NJA 2007 s. 349. 

 Det påpekas 
dock att bestämmelserna om ogiltighet innebär att en leverantör som har 
ingått ett avtal och börjat fullgöra detta kan ha haft andra kostnader än en 
leverantör som inte har tilldelats ett kontrakt. Exempelvis kan leverantören 
ha ingått hyresavtal eller anställningsavtal som löper med uppsägningstid, 
oaktat att leverantörens avtal med myndigheten förklarats ogiltig. I vilken 
mån skadestånd ska utgå i ett enskilt fall får enligt regeringen bli en fråga 

193 NJA 2000 s. 712. Enligt Leffler kan hänsyn till överträdelsens karaktär tänkas innebära 
att överträdelsens allvar ska beaktas varvid faktorer som graden av uppsåt och i vilken 
utsträckning överträdelsen skett skulle kunna få betydelse, Leffler 2003, s. 496. 
194 Lagkommentar från Karnov till 17:20 LOU. 
195 Hentze & Sylvén, s. 477. 
196 Se de förenade målen C-46/93 och 48/93, Brasserie och Factortame III, särskilt p. 84 f.  
197 Hentze & Sylvén, s. 477f., se även Leffler 2005, s. 80ff. Det bör observeras att enligt 
LOU finns det inte något uttryckligt krav på att möjligheten till överprövning ska ha 
upphört eller att överprövning måste ha skett innan talan kan föras. 
198 I promemorian ansågs däremot frågan om skadestånd få avgöras mot bakgrund av 
allmänna skadeståndsrättsliga principer om inga särskilda regler om skadestånd avseende 
denna situation infördes i LOU, Ds 2009:30 s.152f.  
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för rättstillämpningen. Vad gäller skadeståndets beräkning anförs att de 
kriterier som HD fastställt i sin praxis bör kunna ge vägledning även för 
bedömningen av de nytillkomna fallen. Ersättningen ska därmed som regel 
utgå med uppskattat skäligt belopp, med hänsyn till bland annat 
överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter till vinst.199 Även 
frågan om en leverantör varit i god eller ond tro i förhållande till 
myndighetens regelöverträdelse bör enligt förarbetena kunna beaktas vid 
skadeståndets beräkning.200

4.2.4 Tidsfrist och behörig domstol vid ansökan 
om skadestånd 

 

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol, dvs. i tingsrätt i första 
instans, inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den 
upphandlande myndigheten och leverantören. Om skadeståndstalan väckts 
med anledning av att ett avtal förklarats ogiltigt ska talan istället väckas 
inom ett år från det att ogiltighetsförklaringen vunnit laga kraft.201

4.2.5 Kommentar 

 

Den rättspraxis genom vilket skadeståndets storlek samt beviskraven för 
dess utdömande har utvecklats är enligt min mening inte helt lättbegriplig 
eller i alla delar förenlig. När ett avtal förklaras ogiltigt uppstår dessutom 
nya situationer som domstolen har att ta ställning till och omständigheter 
som bör beaktas i fråga om leverantörens möjlighet att erhålla skadestånd 
och i den skönmässiga bedömningen med vilket skadeståndet ska utgå.202

 
 

Om ett avtal redan fullgjorts vid tiden för ogiltighetsförklaring, genom att 
upphandlande varor förbrukats eller tjänster utförts, blir som tidigare 
framhållits innebörden av en dom genom vilket avtalet förklarats ogiltigt 
meningslös för en klagande leverantör. Den upphandlande myndigheten 
kommer nämligen inte ha intresse av att göra om upphandlingen och 
leverantören inte få någon ny möjlighet att vinna kontraktet. Skadestånd är 
således vad som återstår för en missnöjd leverantör.  
 
Vid utdömande av skadestånd bör det beaktas att vetskapen av att 
myndigheten kan drabbas av en skadeståndssanktion tidigare inte har 
avskräckt myndigheter från att ingå kontrakt utan föregående annonsering 
när sådan är föreskriven. För att upphandlingsreglerna ska efterlevas i större 
mån är det därför viktigt att leverantörer utnyttjar de rättsmedel som numera 
står till förfogande. Om leverantören inte har möjlighet att vinna kontraktet 

                                                 
199 Jmf rättsfallen NJA 2000 s. 712 och NJA 2007 s. 349.  
200 Prop. 2009/10:180 s. 226. Enligt Pedersen skulle en leverantör sannolikt kunna hävda 
god tro om den upphandlande myndigheten lämnat information som gett leverantören 
anledning att tro att omständigheterna varit sådana att grund för tillämpning av något 
undantagsförfarande utan annonsering förelegat, Pedersen 2010:3, s. 818. 
201 16:21 LOU. 
202 Efter att ha konsulterat landets tingsrätter kan det konstateras att inget skadestånd med 
anledning av ogiltighetsförklaring av avtal ännu utdöms. 
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på nytt, trots en dom med innebörden att avtalet förklaras ogiltigt, finns det 
dock inte något incitament för leverantören att föra talan om ogiltighet på 
denna grund. En förutsättning för utdömande av skadestånd, då ett avtal 
redan ingåtts mellan leverantören och den upphandlande myndigheten, bör 
därför vara att den klagande leverantören innan skadeståndstalan väcks har 
ansökt om överprövning av avtalets giltighet. Leverantören kommer annars i 
många situationer inte ha någon anledning att väcka talan om 
ogiltighetsförklaring varvid det finns risk för att många avtal inte kommer 
att överprövas, trots att förutsättningar för en sådan prövning föreligger. 
 
Om det är leverantören som myndigheten ingått ett numera 
ogiltighetsförklarat avtal med som väcker talan om skadestånd med 
anledning av ogiltighetsförklaringen uppstår en något annorlunda situation. I 
dessa fall är det inte troligt att det är den vinnande leverantören som väckt 
talan om ogiltighetsförklaringen. Dock är det inte desto mindre viktigt att en 
leverantör som lagt ner pengar och tid på att tilldelas kontraktet och som har 
förlitat sig på att myndigheten genomfört en korrekt upphandling har 
möjlighet att utfå skadestånd. Vad som särskilt bör beaktas i denna situation 
är att leverantören som tilldelats kontraktet mycket väl kan tänkas ha bättre 
kännedom om upphandlingsreglerna än den upphandlande myndigheten och 
således haft vetskap om att myndigheten inte iakttagit sina skyldigheter 
enligt LOU vid upphandlingsförfarandet. För att förhindra ondtroende 
leverantörer från att dra nytta av att medvetet ingå ett avtal i strid mot LOU 
bör därför domstolen enligt min mening ta stor hänsyn till leverantörens 
goda respektive onda tro vid skadeståndsbedömningen med anledning av ett 
ogiltighetsförklarat avtal. 

4.3 Prövning i EU-domstolen 
Vårt medlemskap i den Europeiska Unionen innebär inte bara att Sverige är 
skyldiga att implementera de rättsmedel som direktiven föreskriver. EU-
rätten ställer även andra medel till förfogande, vilka bland annat kan 
tillgripas i upphandlingsrättsliga sammanhang. 
 
En nationell domstol kan ställa frågor om tolkning av EU-rätten till EU-
domstolen, som då lämnar svar i form av ett förhandsavgörande. Alla 
nationella domstolar får ställa frågor till EU-domstolen, de högsta 
instanserna är däremot skyldiga att vända sig till domstolen, i exempelvis 
frågor som rör tolkningen av upphandlingsdirektiven.203

 
  

Även en enskild som anser att en upphandlande myndighet inte följer 
upphandlingsdirektiven kan använda sig av EU-rätten genom att klaga på 
överträdelsen hos Europeiska kommissionen.204

 
   

                                                 
203 Jmf Bernitz & Kjellgren, s. 179. 
204 Enligt Hentze m.fl. ska anmälan till Kommissionen åtföljas av en utförlig beskrivning av 
överträdelsen och handlingar som styrker den klagandes sak, Hentze & Sylvén, s. 497. 
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Därtill har Europeiska kommissionen möjlighet att väcka fördragsbrottstalan 
vid EU-domstolen om någon medlemsstad underlåtit att korrekt införliva 
EU-rätten i nationell lagstiftning.205

4.4 Upphandlingsskadeavgift 

  

4.4.1 Rättsmedelsdirektiven 
Av ändringsdirektivet framgår att medlemsstaterna är skyldiga att i vissa 
situationer införa bestämmelser om alternativa sanktioner till att 
ogiltighetsförklara ett avtal. De alternativa sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande och utgöras av avgifter och/eller en 
förkortning av avtalstidens längd.206

4.4.2 Förutsättningar för utdömande av 
upphandlingsskadeavgift 

 

Av 17:1 LOU framgår att förvaltningsdomstolen har möjlighet att besluta att 
en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i tre 
situationer. Den första situationen avser fall då domstolen i ett 
lagakraftvunnet avgörande funnit att ett avtal fått bestå trots att detta slutits i 
strid mot en avtalsspärr exempelvis på grund av att överträdelsen ej 
kombinerats med någon annan överträdelse av LOU eller då leverantören 
inte lidit någon skada. 207 En andra situation då upphandlingsskadeavgift ska 
utdömas är då domstolen i mål av överprövning av ett avtal förklarat att ett 
annars ogiltigt avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresset.208

 
  

Slutligen kan frågan om upphandlingsskadeavgift aktualiseras om ett avtal 
slutits trots att upphandlingen ej har annonserats på sätt som föreskrivs i 
LOU, dvs. vid otillåten direktupphandling.209

                                                 
205 Se vidare Bernitz & Kjellgren s. 146ff. Som nämnts i not 23 fälldes Sverige i mål C-
258/07 för fördragsbrott med anledning av att klassiska direktivet implementerades till 
svensk rätt nästan 2 år för sent. 

 Till skillnad från de andra 
situationerna då upphandlingsskadeavgift aktualiseras, kan beslut om 
utdömande av upphandlingsskadeavgift vid otillåten direktupphandling 
fattas oberoende av om en tidigare domstolsprocess förts av någon 

206 Artikel 2e i ändringsdirektivet. Som påpekats anses inte skadestånd anses vara någon 
lämplig sanktion. Vid valet av sanktion anfördes i förarbetena att behovet av två alternativa 
sanktioner var begränsat samt att vikten av förutsebarhet talade mot att införa två alternativ. 
Vad gäller alternativet en förkortning av avtalstidens längd påpekades att sanktionen ej 
tidigare förekommer i svensk rätt vilket ansågs kunna leda till tillämpningssvårigheter. 
Avgift ansågs därför vara en mer lämplig sanktion. Se vidare prop. 2009/10:180 s. 182ff. 
207 17:1 1p., se även prop. 2009/10:180 s. 185.  
208 17:1 2p. 
209 17:1 3p. Vid fall av otillåtna direktupphandlingar finns det, till skillnad från de två 
förstnämnda fallen då alternativa sanktioner ska utgå, ingen skyldighet för medlemsstaterna 
att införa bestämmelser om sanktionsmöjligheter enligt ändringsdirektivet. Enligt 
regeringen är dock hotet av att drabbas av ogiltighet ej tillräckligt för att komma tillrätta 
med otillåtna direktupphandlingar, varför det fanns skäl att införa bestämmelser om en 
administrativ avgift även i dessa fall, prop. 2009/10:180 s. 187. 
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leverantör.210 Dessutom utgör inte upphandlingsskadeavgiften vid fall av 
otillåtna direktupphandlingar en alternativ sanktion till att 
ogiltighetsförklara ett avtal.211

 
  

Upphandlingsskadeavgiften inträder inte automatiskt utan det åligger 
tillsynsmyndigheten, dvs. Konkurrensverket, att ansöka om detta hos 
förvaltningsrätten. Vid överträdelse av avtalsspärren som ej föranlett 
ogiltighet eller då ett avtal fått bestå av tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse föreligger ett obligatoriskt krav på ansökan; 
Konkurrensverket ska i dessa fall ansöka om att en upphandlande 
myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift.212 Vid otillåten 
direktupphandling får Konkurrensverket istället ansöka om att myndigheten 
ska betala avgiften, dvs. ansökan är i dessa fall fakultativ.213

 
  

Avgiftsskyldigheten, liksom skadeståndsskyldighet enligt LOU, bygger på 
strikt ansvar.214 Av motiven framgår att detta bidrar till förenkling och 
effektivisering av sanktionssystemet då bedömningsläget blir mindre än om 
det för ansvar skulle krävas uppsåt eller oaktsamhet. För att strikt ansvar ska 
vara försvarbart från rättssäkerhetssynpunkt framhålls dock att det måste 
finnas starkt stöd för en presumtion att överträdelse inte kan ske på annat 
sätt än genom uppsåt eller oaktsamhet. Enligt förarbetena går det emellertid 
inte att förutsätta annat än att upphandlande myndigheter får antas ha god 
kännedom om upphandlingsreglerna.215

4.4.3 Avgiftens storlek 

 

Upphandlingsskadeavgiften ska enligt LOU uppgå till lägst 10 000 kronor 
och högst 10 000 000 kronor, avgiften får dock inte överstiga tio procent av 
kontraktsvärdet.216 Flera remissinstanser217 ansåg inför införandet av 
bestämmelserna att taket på beloppet endast borde anges i procentsats då det 
annars finns risk att upphandlingar vars kontraktsvärde är mycket högt 
behandlas relativt lindrigt jämfört med upphandlingar till lägre värden. 
Enligt regeringen ger emellertid en ny sanktion på rättsområdet skäl att ha 
ett beloppsbestämt intervall då detta skapar förutsättningar för ett tydligt 
formulerat och förutsebart sanktionssystem. För att minska risken för en 
orimligt hög avgift för upphandlingar som uppgår till höga värden anfördes 
även att avgiften borde knytas till värdet av den aktuella upphandlingen.218

 
 

                                                 
210 Lagkommentar från Karnov till 17:1 LOU. 
211 Jmf prop. 2009/10:180 s. 189. 
212 17:2 1 st. LOU. 
213 17:2 2 st. LOU. 
214 Pedersen 2011, s. 171.  
215 Prop. 2009/10:180 s. 193. 
216 17:4 1 st. LOU. Lagtexten skiljer sig i denna del från promemorian som innehöll ett 
förslag på en högsta avgift av 5 000 000 kronor, se Ds 2009:30 s. 219f. Ändringsdirektivet 
innehåller inte några krav på fasta beloppsgränser.  
217 Bland annat Kommerskollegiet, Konkurrensverket och Advokatfirman Delphi. 
218 Prop. 2009/10:180 s. 195f. 
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Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska enligt lagtexten 
särskild hänsyn tas till sanktionsvärdet, dvs. hur allvarlig överträdelsen 
anses vara.219 Av motiven framgår att en omständighet som ska vägas in vid 
bestämmandet av överträdelsens sanktionsvärde är hur pass klar 
överträdelsen är. Vidare kan avtalstidens längd och värde påverka 
sanktionsvärdet, genom att det anses högre om avtalet avser en lång tid eller 
ett högt värde. Även den upphandlande myndighetens beteende kan beaktas. 
Exempelvis kan ett upprepat beteende att inte iaktta avtalsspärren anses som 
en försvårande omständighet och medföra ett högt sanktionsvärde. Om en 
upphandlande myndighet på annat sätt än genom sanktionsskadeavgiften 
drabbas negativt kan detta istället utgöra en förmildrande omständighet. 220

 
 

Vid utdömande av upphandlingsskadeavgiften har domstolen möjlighet att 
tillgripa en undantagsbestämmelse; i ringa fall ska avgift ej påföras och om 
synnerliga skäl föreligger kan avgiften få efterges.221 Av förarbetena följer 
att undantagsbestämmelsen endast ska komma till användning i sällsynta 
fall och att utrymmet att anse en överträdelse som ringa är ytterst begränsad. 
Synnerliga skäl anses föreligga när det skulle framstå som orimligt eller 
stötande att ta ut avgift.222

4.4.4 Tidsfrist ansökan om 
upphandlingsskadeavgift 

  

I de fall Konkurrensverket har en obligatorisk skyldighet att ansöka om 
upphandlingsskadeavgift, dvs. vid överträdelse av avtalsspärren som ej 
föranlett ogiltighet eller då ett avtal fått bestå av tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex 
månader från det att avgörandet som ansökan grundas på vunnit laga 
kraft.223

 
  

Om en ansökan om upphandlingsskadeavgift istället grundas på att den 
upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling 
gäller olika tidsfrister enligt LOU, beroende på om någon leverantör ansökt 
om överprövning av avtalets giltighet eller inte. Om en leverantör ansökt om 
överprövning får Konkurrensverket inte ansöka om 
upphandlingsskadeavgift förrän fristen för ansökan om överprövning av 
avtalets giltighet löpt ut. Ansökan ska då ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom sex månader från den tidpunkt då besluten med anledning av 
                                                 
219 17:5 1 st. LOU jmf artikel 2e.2 i ändringsdirektivet. 
220 Prop. 2009/10:180 s. 197f. 
221 17:5 2 st. LOU. Ändringsdirektivet innehåller till skillnad från LOU inga 
undantagsbestämmelser från utdömande av upphandlingsskadeavgiften.  
222 Som ett tänkbart fall då det skulle kunna framstå som orimligt eller stötande att 
upphandlingsavgift ska beslutas anförs direktupphandlingar som inte riktigt anses nå upp 
till kravet på synnerliga skäl i 15 kap. 3 § andra stycket. Så skulle kunna vara fallet om en 
upphandlande myndighet på grund av eget agerande har hamnat i en situation där 
myndigheten anser sig tvungen att direktupphandla för att människors liv eller hälsa annars 
skulle riskeras, prop. 2009/10:180 s. 198f. 
223 17:6 LOU. Av artikel 2f.2 i ändringsdirektivet följer att tidsfristerna ska fastställas i 
nationell lagstiftning. 
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överprövningen vunnit laga kraft.224 Om ingen leverantör har ansökt om 
överprövning av avtalets giltighet, ska ansökan istället ha kommit in till 
förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.225

4.4.5 Kommentar 

 

I valet av alternativ sanktion, utdömande av en avgift eller en förkortning av 
avtalstidens längd, delar jag regeringens bedömning att en avgift är en mer 
lämplig sådan. Att en sanktion innebärande en förkortning av avtalstidens 
längd inte sedan tidigare förekommer i svensk rätt kan, vilket regeringen 
påpekar, leda till tillämpningssvårigheter. Detta är dock inte något 
avgörande argument för att inte införa en ny typ av sanktion, då eventuella 
tillämpningssvårigheter kan avhjälpas med tydliga förarbeten och, allt 
eftersom, en tydlig praxis. Den huvudsakliga anledningen till att inte införa 
en sanktion innebärande en förkortning av avtalstidens längd är enligt min 
mening syftet med den alternativa sanktionen. Det primära syftet med 
sanktionen torde vara att avskräcka den som är skyldig att iaktta LOU, dvs. 
den upphandlande myndigheten, från att ingå otillåtna avtal och inte att 
straffa den med avtalet ingångna leverantören. En förkortad avtalstid skulle 
nämligen kunna leda till mycket negativa konsekvenser för leverantören. 
Exempelvis skulle denna kunna tvingas att säga upp eventuella avtal med 
underleverantörer som ingåtts med anledning av avtalet, vilket kan leda till 
avtalsbrott och skadeståndsskyldighet.  
 
Med anledning av det så pass breda beloppsintervallet med vilket 
upphandlingsskadeavgiften kan komma att utdömas, mellan 10 000 kr och 
10 000 000 kr men högst 10 % av kontraktsvärdet, betvivlar jag att den 
förutsebarheten som förespråkas i förarbetena kommer uppnås, speciellt 
innan en enhetlig praxis etablerats. Även om ett stort beloppsintervall skapar 
utrymme för flexibilitet och situationsbeaktande hade enligt min mening 
endast ett belopp knutet till kontraktsvärdet varit att föredra. Jag ser härvid 
ingen anledning till varför inte både den lägsta och högsta gränsen hade 
kunnat bestämmas med hänsyn till kontraktets värde. Den upphandlande 
myndighet skulle därigenom i högre grad kunna förutse vilken sanktion 
myndigheten riskerade att drabbas av vid en överträdelse LOU, vilket torde 
vara mer avskräckande än ett i lagen mycket brett angivet beloppsintervall.  
 
Vid fastställande av beloppsgränserna bör det framförallt beaktas att 
beloppet med vilket avgiften utdöms måste vara tillräckligt hög för att inte 
den upphandlande myndigheten medvetet ska välja att ådraga sig en 
eventuell upphandlingsskadeavgift, hellre än att genomföra en korrekt 
upphandling. Då offentliga upphandlingar ofta är mycket kostsamma att 
genomföra var det därför enligt min mening positivt att den högsta 
beloppsgränsen i lagtexten höjdes till dubbla mot vad som föreslog i 
promemorian. En högsta gräns på 5 000 000 skulle dessutom vara svårt att 
                                                 
224 17:7 1 st. LOU. 
225 17:7 2 st. LOU. Anledningen till den förlängda fristen i dessa fall är att det råder en 
svårare utredningssituation för tillsynsmyndigheten när den upphandlande myndigheten 
inte är eller har varit föremål för domstolsprövning, prop. 2009/10:180 s. 372. 
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förena med direktivets krav på att de alternativa sanktionerna ska vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande.  Däremot har jag svårt att 
tänka mig situationer då den lägsta gränsen på 10 000 kr skulle kunna 
innebära en kännbar effekt för en myndighet som inte iakttar 
upphandlingsreglerna. Eftersom domstolen dessutom har möjlighet att 
efterge eller sätta ner avgiften hade en högre lägsta gräns enligt min mening 
varit lämplig, dvs. om fasta beloppsgränser överhuvudtaget borde införas.  
 
Avgörande för med vilket belopp avgiften kommer utgå är överträdelsen 
sanktionsvärde, med andra ord hur pass allvarlig domstolen bedömer 
myndighetens förseelse vara. Med hänsyn till det breda beloppsintervallet 
och då begreppet sanktionsvärde inte tidigare förekommit i LOU är det 
viktigt för den framtida tillämpningen att utgångspunkten för domstolens 
bedömning är tydliga. I propositionen anges att några omständigheter som 
ska beaktas vid fastställandet av sanktionsvärdet är längden och värdet av 
kontraktet, huruvida myndigheten drabbats negativt på annat sätt av 
överträdelsen och om det är fråga om ett upprepat beteende. Enligt min 
mening hade det, i syfte att vägleda domstolen och för att avskräcka 
myndigheter från att inte bryta mot upphandlingsreglerna, varit önskvärt om 
motiven hade varit mer konkreta i frågan om med vilket belopp 
upphandlingsskadeavgiften bör utdömas. Exempelvis hade olika typer av 
otillåtna direktupphandlingar, som att myndigheten forsätter att följa ett 
avtal som förklarats ogiltigt, i förarbetena kunnat knytas till ett snävare 
beloppsspann. 
 
Enligt undantagsbestämmelsen ska upphandlingsskadeavgift ej påföras i 
ringa fall och om synnerliga skäl föreligger ska avgiften helt få efterges. Av 
artikel 2d.3 i ändringsdirektivet följer dock att vid en ogiltighetstalan där 
rätten har beslutat att ett avtal ska bestå med hänsyn till ett tvingande 
allmänintresse ska en alternativ sanktion utdömas, dvs. direktivet kräver i 
dessa fall att upphandlingsskadeavgiften påförs. Detsamma torde gälla om 
avtalsspärren överträds men då ogiltighet ej ska följa. Av artikel 2e.1 i 
ändringsdirektivet framgår nämligen att ett avtal som har slutits i strid mot 
avtalsspärren antingen ska ogiltigförklaras eller att en alternativ sanktion ska 
påföras. Enligt min mening hade det varit lämpligt att de situationer då 
ändringsdirektivet kräver att en alternativ sanktion utgår uttryckligen 
undantogs från eftergiftsmöjlighet. Det är tveksamt om den nuvarande 
utformningen av reglerna är förenliga med direktivtexten.  
 
Det finns anledning att tro att upphandlingsskadeavgiften kommer att 
aktualiseras tämligen sällan.226

                                                 
226 Antagandet stöds av det faktum att Konkurrensverket i skrivande stund ännu inte ansökt 
om upphandlingsskadeavgift (två ärenden avses dock att tas till domstol i det närmaste) och 
att prognosen är att tio ansökningar kommer lämnas år 2011, se Prioriterade 
konkurrensfrågor: Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid 
Konkurrensrättsforum den 7 april 2011 i Stockholm s. 5. 

 Av förarbetena framgår att möjligheten för 
domstolen att låta ett annars ogiltigt avtal bestå på grund av ett tvingade 
hänsyn till ett allmänintresse är ytterst begränsad och att undantaget ska 



 44 

tillämpas med stor restriktivitet.227

 

 Upphandlingsskadeavgift utdömt på 
denna grund torde därför bli sällsynt förekommande. 

Konkurrensverkets möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift vid 
överträdelse av avtalsspärren inskränks av att det för ansökan krävs en 
föregående domstolsprocess. Med hänsyn till den kostnad och tidsåtgång 
med vilken en överprövningsprocess är förenad är det inte troligt att en 
leverantör väcker talan om överprövning av avtalet om denne inte med 
relativ stor säkerhet tror sig kunna visa att förutsättningarna för bifall är 
uppfyllda. Tror sig inte leverantören kunna visa detta väcker denne ingen 
talan och frågan om upphandlingsskadeavgift aktualiseras inte. Lyckas 
leverantören visa att någon annan överträdelse av LOU än avtalsspärren 
skett samt att denne lidit skada därav och avtalet ogiltighetsförklaras, 
aktualiseras inte heller frågan om utdömande av upphandlingsskadeavgift, 
eftersom avgiften i denna situation utgör en alternativ sanktion till att 
förklara avtalet ogiltigt.  
 
Med hänsyn till ovan förda resonemang är det troligt att fall av otillåtna 
direktupphandlingar kommer bli den grund som främst aktualiserar frågan 
om utdömande av upphandlingsskadeavgift. Detta trots att 
Konkurrensverket inte har en obligatorisk skyldighet att ansöka om avgiften 
i dessa situationer. Att den svenska lagstiftaren, genom att införa avgift som 
en möjlig sanktion vid otillåtna direktupphandlingar, valde att åtminstone i 
detta fall gå utöver vad direktivet kräver är beaktansvärt. 

4.5 Tillsyn 
I samband med ikraftträdandet av ÄLOU infördes en särskild 
tillsynsmyndighet, Nämnden för offentlig upphandling (NOU), Denna har 
numera upphört och deras uppgifter ligger sedan den 1 september 2007 hos 
Konkurrensverket. Verkets tillsynsmöjligheter, vid sidan av dess skyldighet 
att ansöka om upphandlingsskadeavgift, regleras i 18 kapitlet i LOU. 228

4.5.1 Rätten att inhämta och begära ut uppgifter 

  

Konkurrensverket har rätt att kräva att få ta del av uppgifter rörande 
nödvändiga upphandlingar hos upphandlande myndigheter eller den som 
kan antas vara en sådan myndighet.229 Huvudregeln för inhämtandet är att 
det sker skriftligt. Finns det skäl för en snabbare hantering har dock verket 
möjlighet att avlägga besök hos den upphandlande myndigheten.230

                                                 
227 Prop. 2009/10:180 s. 139. 

 En 

228 Inför lagändringarna uppkom frågan om tillsynsmyndigheten bör tillskrivas ytterligare 
möjlighet att ingripa vid upphandlingsförfaranden än vad som framgår av 18:e kapitlet. 
Frågan kommer att diskuteras i avsnitt 5.2. 
229 Begreppet ”den som kan antas vara en upphandlande myndighet” infördes i kapitlet med 
anledning av att tillsynsmyndigheten tidigare hade svårigheter att få ut begärda 
upplysningar då det kunde råda delade meningar om huruvida ett visst organ var en 
upphandlande myndighet i LOU:s mening, prop. 2009/10:180 s. 215. 
230 18:2 LOU.  
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upphandlande myndighet och den som kan antas vara en upphandlande 
myndighet har även en skyldighet att tillhandahålla de upplysningar som 
tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.231

 
  

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn kan 
Konkurrensverket, sedan juli år 2010, förelägga en upphandlande 
myndighet eller den som kan antas vara en upphandlande myndighet att 
lämna uppgift, visa upp en handling eller lämna över en kopia av 
handlingen.232 Ett sådant föreläggande får överklagas hos allmän 
förvaltningsdom varvid Konkurrensverket blir motpart.233

4.6 Sammanfattning: vilka förändringar 
innebär de nya rättsmedlen? 

  

Innan ändringsdirektivet införlivades i svensk rätt kunde domstolen endast 
överpröva en upphandling, dvs. myndighetens beslut om att tilldela en viss 
leverantör upphandlingskontraktet. Denna prövning kunde ske i tio dagar 
och fram till dess att ett offentligrättsligt kontrakt hade tecknats enligt den 
s.k. tiodagarsregeln.234 Om tiodagarsfristen löpt ut och ett kontrakt förelåg 
skulle domstolen avisa en talan om överprövning. Prövningar efter avtalets 
ingående, och efter det att tio dagar passerat, var däremot begränsad till 
möjligheten för leverantören att erhålla skadestånd. Skadeståndet har dock 
visat sig ha en begränsad funktion i svensk rätt, bland annat på grund av 
oklarheter beträffande beviskrav och skadeståndets storlek, och endast ett 
fåtal mål väcks per år.235

 

 I och med införandet av de nya rättsmedlen; 
möjligheten att ogiltighetsförklara ett avtal och utdömande av 
upphandlingsskadeavgiften har sanktionsmöjligheterna efter ett avtals 
ingående förstärkts avsevärt.   

Den tidigare regeln om överprövning innebar att så länge inget kontrakt 
hade tecknats kunde upphandlingen fortfarande överprövas av domstolen, 
trots att tiodagarsfristen löpt ut.236

                                                 
231 18:3 LOU. 

 Enligt nuvarande regler är däremot 
överprövning av en upphandling inte längre möjlig efter avtalsspärrens 
utgång även om ett avtal inte ingåtts vid denna tidpunkt. Varken den 
upphandlande myndigheten eller den vinnande leverantören behöver därmed 
leva i ovisshet om huruvida upphandlingen kan komma att behöva rättas 
eller göras om under en längre tidsperiod än tio eller femton daga. Dessutom 
får en leverantör som anser sig ha blivit förfördelad i 
upphandlingsprocessen press på sig att agera snabbt för att få upphandlingen 
prövad. Denne kan således inte längre avvakta fram till dess att ett kontrakt 
tecknats av taktiska skäl, för att utröna om någon annan leverantör avser att 
väcka talan. Genom införandet av avtalsspärren kan därför brister i 

232 18:4 1 st.  LOU. 
233 18:4 2-3 st. LOU 
234 Se tidigare lydelse av 16:1 LOU. 
235 Madell och Björklund, s. 579.  
236 Falk, s. 461.  
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upphandlingen uppmärksammas och rättas till på ett tidigare stadium i 
upphandlingsförfarandet. 
 
Tiodagarsregeln utgjorde inte i sig något förbud att ingå avtal om 
upphandlingen utan reglerade endast när en domstol senast fick pröva en 
ansökan om överprövning.237 Den upphandlande myndigheten kunde 
därmed mycket väl sluta ett civilrättsligt avtal under tiodagarsfristen. Så 
länge upphandlingskontrakt inte förelåg var däremot inte upphandlingen 
avslutad och kunde därför överprövas. Som påpekats inledningsvis hände 
det att domstolen i ett överprövningsförfarande ålade den upphandlande 
myndigheten att göra om upphandlingen, trots att ett civilrättsligt bindande 
avtal om upphandlingen redan ingåtts. Överprövningen av upphandlingen 
påverkade dock inte den civilrättsliga giltigheten av ett ingånget avtal.238 
Om myndigheten följde domstolens avgörande genom att häva det redan 
ingångna avtalet riskerade myndigheten därför att bli skadeståndsskyldig på 
civilrättsliga grunder, varför myndigheten allt som oftast valde att trotsa 
domen genom att inte göra om upphandlingen.239 Enligt tidigare regler 
fanns det inga sanktioner, förutom en eventuell leverantörsväckt 
skadeståndstalan enligt LOU att tillgå när myndigheten valde att begå 
domstolstrots.240

 

 Som framgått är dock inte skadeståndstalan en särskilt 
attraktiv sanktionsform för en missnöjd leverantör. Numera kan domstolen 
även ogiltigförklara ett ingånget avtal, vilket som framgått även får 
civilrättsliga konsekvenser för parterna som ingått avtalet. Det finns således 
goda anledningar att tro, eller i vart fall att hoppas, att upphandlande 
myndigheter kommer att vara mer restriktiva med att ingå civilrättsliga avtal 
under avtalsfristen och att den ovan beskrivna typen av domstolstrots 
kommer att minska. 

Som framgått innebär inte ändringsdirektivet någon förstärkning av 
leverantörens möjlighet att utfå skadestånd. Däremot har införlivandet av 
direktivet och bestämmelserna om ogiltighet medfört att 
skadeståndsreglerna enligt LOU även ansetts tillämpliga då en leverantör 
lidit skada på grund av att ett avtal ogiltighetsförklaras. Eftersom många 
avtal vid tiden för ogiltighetsförklaringen redan kan tänkas vara fullgjorda 
och leverantören inte har någon chans att vinna kontraktet på nytt är en 
skadeståndstalan vad som återstår för en missnöjd leverantör. Genom att 
fungera som ett incitament för leverantören att väcka talan om avtalets 
ogiltighet kommer skadeståndet i framtiden fylla en mycket viktig funktion i 
syfte att säkerställa efterlevnaden av reglerna om offentlig upphandling. 

                                                 
237 Pedersen 2009:3, s. 555. 
238 Prop. 2001/02:142 s. 78.   
239 Jmf Madell & Björklund, s 583.  
240 Madell & Björklund, s. 594.  
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5 Domstols-, och tillsynsfrågor 
Inför ändringarna i LOU aktualiserades några frågor av mer principiell 
karaktär. Med utgångspunkt i de genomförda lagändringarna och den till 
lagändringarna föregående propositionen kommer nedan redogöras för två 
av dessa. Frågorna rör i vilken domstol mål om överprövning respektive 
utdömande av upphandlingsskadeavgift bör ske samt vilka befogenheter 
som bör tillskrivas tillsynsmyndigheten. 

5.1 Lämpligt forum för upphandlingsmål 
Inför införlivandet av rättsmedelsdirektivet diskuterades vilken typ av 
domstol; förvaltningsdomstol, allmän domstol eller specialdomstol, som ska 
avgöra upphandlings-, och skadeståndsmål enligt LOU.241

 

 Vid införandet av 
de nya rättsmedlen uppstod så även frågan om vilken typ av domstol som 
ska pröva avtals giltighet samt ansökan om upphandlingsskadeavgift. 

Ändringsdirektivet ger inte någon större vägledning varken i valet av 
lämpligt organ för att överpröva ett avtals giltighet eller för att utdöma 
upphandlingsskadeavgift. Av artikel 2e.1. framgår att medlemsstaterna får 
föreskriva att ett prövningsorgan som är oberoende av den upphandlande 
myndigheten ska besluta, efter att ha undersökt alla relevanta 
omständigheter, om avtalet bör anses vara ogiltigt eller om alternativa 
sanktioner bör utgå.  
 
I propositionen inför lagändringarna påpekades att överprövning av 
upphandlingar tidigare skett av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av 
en leverantör och att någon ändring av denna ordning inte var aktuell. 
Vidare anfördes att en talan om ogiltighet av ett avtal innebär att domstolen 
ska pröva om bestämmelserna i upphandlingslagarna har iakttagits, 
exempelvis om regler om annonsering, avtalsspärr eller förnyad 
konkurrensutsättning inom ett ramavtal följts. Då dessa bedömningar även 
aktualiseras i mål om överprövning av upphandlingar ansågs prövningen av 
avtals giltighet därför passa väl för handläggning i allmän 
förvaltningsdomstol. 242

 
 

I frågan om lämpligt organ för att pröva en ansökan om 
upphandlingsskadeavgift framhöll regeringen att en domstol, hellre än en 
myndighet, bör genomföra prövningen, då vissa principiella betänkligheter 
uppstår när en myndighet ska bedöma en annan myndighets handlande. Vid 
mål om upphandlingsskadeavgift med anledning av otillåten 
direktupphandling som inte har prövats i överprövningsmål betonades att 
domstolen först måste pröva om otillåten direktupphandling skett. Eftersom 
ett sådant mål överensstämmer mycket med mål om överprövning ansågs 

                                                 
241 Se prop. 1992/93:88 s. 45f. 
242 Prop. 2009/10:180 s. 135f. 
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detta tala för att prövningen bör ske i allmän förvaltningsdomstol. Slutligen 
ansåg regeringen, i frågan om huruvida mål om upphandlingsskadeavgift 
bör handläggas av samtliga förvaltningsdomstolar eller endast av en 
underinstans respektive kammarrätt, att specialdestinering av vissa måltyper 
till vissa domstolar som huvudregel bör undvikas. I propositionen  
hänvisades även till organisationsförändringar som genomfördes den 15 
februari 2010, vilket anses ha ökat förutsättningarna för underinstanserna att 
hantera även nya måltyper på ett effektivt och rättssäkert sätt.243

 
 

Även om möjligheten att ogiltighetsförklara avtal är ny i 
upphandlingsrättsliga sammanhang och tidigare endast förekommit i allmän 
domstol anser jag, i likhet med regeringen, att prövningen av ett avtals 
giltighet bör ske i allmän förvaltningsdomstol. Dels eftersom prövningen 
sker utifrån det upphandlingsrättsliga regelverket, varigenom många av de 
frågor som domstolen har att ta ställning till är samma frågor som 
aktualiseras vid en överprövning av upphandlingen, och dels med hänsyn till 
att syftet bakom bestämmelsen om ogiltighetsförklaring i LOU skiljer sig 
från syftet med att avtal lämnas utan hänseende eller förklaras ogiltigt i 
allmän domstol. Avsikten bakom regeln om överprövning av avtals 
ogiltighet är att förhindra otillåtna direktupphandlingar och därigenom bidra 
till att offentliga medel inte används till att sneddriva konkurrensen, inte att 
skydda en underlägsen avtalspart från bundenhet vid förekomsten av 
oskäliga avtal. Andra typer av övervägningar gör sig därmed gällande vid en 
ogiltighetstalan enligt LOU, än vid den oskälighetsbedömning som sker i 
allmän domstol, varför en sådan talan enligt min mening är mer lämplig att 
föra i allmän förvaltningsdomstol.  
 
Det finns även processekonomiska, såväl som rättsliga, fördelar med att 
leverantören under ett pågående mål om överprövning av en upphandling 
kan ändra sitt yrkande till att avse överprövning av ett avtalets giltighet, om 
myndigheten skulle ingå ett avtal under överprövningsprocessen. En 
ordning där leverantören i en sådan situation istället vore hänvisad till att i 
väcka en ny talan i allmän domstol skulle inte bara innebära ökade 
kostnader för det allmänna utan även risk för större rättegångskostnader för 
leverantören och tillika en onödig tidsutsträckt för denne. Det finns därför 
anledning att tro att leverantören, om denne inte kunde justera sitt yrkande 
under pågående process, skulle avstå från att väcka en ny talan. Detta vore 
naturligtvis inte önskvärt, varken ur ett rättssäkerhetsperspektiv eller i syftet 
att beivra allvarliga överträdelser av LOU.    
 
Vid utdömande av upphandlingsskadeavgiften kommer domstolen behöva 
genomföra många nya typer av bedömningar, bland annat med beaktade av 
särskilda beräkningsregler, regler om hänsyn till överträdelsens allvar samt 
bestämmelser om viss eftergiftsmöjlighet. Dessutom är det givna 
beloppsintervallet med vilket domstolen kan utdöma avgiften mycket stort 
och förarbetena enligt min mening knapphändig. Med hänsyn till hur 
reglerna kring upphandlingsskadeavgiften har kommit att utformats kan det 

                                                 
243 Prop. 2009/10:180 s. 202ff.  
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enligt min mening ifrågasättas om det inte hade varit mer ändamålsenligt att 
koncentrera utdömandet av upphandlingsskadeavgiften till en eller ett fåtal 
förvaltningsdomstolar respektive kammarrätter. En sådan ordning skulle 
skapa förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning, vilket kan anses 
speciellt viktigt då det är fråga om många nya regler och svåra 
bedömningar. Vidare talar det faktum att endast ett fåtal mål sannolikt 
kommer aktualiseras per år för en sådan ordning. Dessutom bör beaktas att 
Konkurrensverket i vissa fall ålagts en skyldighet att ansöka om 
upphandlingsskadeavgiften. Det är därför eftersträvansvärt att målen 
handläggs så skyndsamt och effektivt som möjligt för att Konkurrensverket 
ska kunna fullgöra andra delar av sin tillsynsverksamhet. En 
specialdestinering av upphandlingsmål hade enligt min mening skapat 
förutsättningar för detta. 

5.2 Ytterligare befogenheter för 
tillsynsmyndigheten? 
De ändringar som infördes i juli 2010 i syfte att stärka Konkurrensverket i 
deras tillsynsverksamhet är att verkets möjlighet att hämta in upplysningar, 
och upphandlande myndigheters skyldighet att tillhandahålla upplysningar, 
numera även omfattar den som kan antas vara en upphandlande myndighet. 
Konkurrensverket kan därtill, om det behövs för utövandet av sin tillsyn, 
förelägga den som är eller kan antas vara en upphandlande myndighet att 
lämna en uppgift eller att visa upp en handling. Som framgått ska verket 
även handlägga ärenden om upphandlingsskadeavgift.  
 
Inför lagändringarna aktualiserades frågan om huruvida tillsynsmyndigheten 
även bör ges talerätt i mål om överprövning. Dessutom anförde 
konkurrensverket själva att verket bör kunna föra fastställelsetalan om ett 
upphandlingsorgans rättsliga status samt att verket bör ges möjlighet att 
kunna ålägga en upphandlande myndighet att upphöra med eller ej upprepa 
ett visst beteende. Inga av dessa förslag ledde dock till lagstiftning. 
 
Att talerätt i mål om överprövning även ska tillkomma tillsynsmyndigheten, 
liksom för branschorganisationer, har föreslagits vid ett flertal tillfällen. 
Bland annat föreslog Upphandlingskommittén i delbetänkandet Effektivare 
offentlig upphandling – För fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt, att det av 
kommittén förordade Konkurrens- och upphandlingsverket skulle ges 
talerätt i överprövningsmål.244 Som skäl hänvisade kommittén till en rapport 
av NOU245

                                                 
244 SOU 1999:139 s. 330. Se även rapporten; Statliga bolag och offentlig upphandling (RiR 
2006:15) i vilken Riksrevisionen rekommenderade regeringen att överväga att ge NOU rätt 
att föra talan i domstol i upphandlingsärenden. Även Stockholms Handelskammare uttalade 
i sin analys; Åtgärder för en effektivare offentlig upphandling (2008:2), att 
tillsynsfunktionen borde stärkas genom att talerätt infördes för Konkurrensverket. 

 i vilket det framgick att omkring 40 procent av tillfrågade 
leverantörer hade övervägt att klaga på en upphandling men avstått, främst 
på grund av rädsla för s.k. svartlistning. Vidare misstänkte kommittén att 

245 Effekter av lagen om offentlig upphandling (NOU januari 1998). 
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vissa lagöverträdelser sällan eller aldrig beivrades eftersom leverantörer inte 
kände till dem eller inte var tillräckligt intresserade av att beivra dem.246

 
 

I proposition 2009/10:180 framhöll regeringen att argument om svartlistning 
inte utgör skäl att tillskriva Konkurrensverket talerätt, då det i många fall 
torde vara praktiskt svårt att hemlighålla vilken leverantör som står bakom 
ett klagomål även om talan förs av någon annan. Däremot anfördes att 
talerätt för Konkurrensverket skulle kunna motiveras av att verket skulle 
kunna föra talan i mål av mer principiellt intresse samt att talerätt skulle ge 
bättre förutsättningar för en mer effektiv tillsyn. Regerings huvudsakliga 
argument mot att ge Konkurrensverket talerätt var att en dom med 
innebörden att en upphandling ska göras om eller inte får avslutas förrän 
rättelse gjorts samt ogiltigförklaring av avtal, utgör allvarliga ingrepp i 
avtalsförhållandet mellan den upphandlande myndigheten och den vinnande 
leverantören som passar mindre bra för ingripande genom det allmännas 
försorg. Om ingen leverantör önskar föra talan avseende den aktuella 
upphandlingen menade regeringen att det är principiellt tveksamt att 
tillsynsmyndigheten ska kunna ingripa med följd att exempelvis ett 
civilrättsligt avtal ogiltigförklaras.247

 
 

Även om en ordning där Konkurrensverket har möjlighet att föra talan i mål 
om överprövning skulle innebära ett avsteg från leverantörsdrivna 
överprövningsförfarandet kan det enligt min mening ifrågasättas om inte en 
sådan ordning, mot bakgrund av att upphandlingsreglerna tidigare inte följts, 
kan anses befogad. Enligt regeringen är det principiellt tveksamt om 
tillsynsmyndigheten ska kunna ingripa om ingen leverantör önskar väcka 
talan. Enligt min mening är det tveksamt om leverantörens vetskap om 
lagöverträdelser eller intresse av att väcka talan, ska få avgöra huruvida 
allvarliga överträdelser av LOU ska få förekomma. Som framgått av 
Upphandlingskommitténs delbetänkande kan det mycket väl tänkas att 
leverantören i många situationer medvetet avstår från att föra talan om 
överprövning. Vid sidan av argumentet att drabbas av svartlistning bör 
beaktas att en sådan talan inte bara tar tid i anspråk utan en klagande 
leverantör riskerar även att få stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell 
förlust. Som framhölls i rapporten från NOU är det vid otillåtna 
direktupphandlingar inte ens säkert att en leverantör, som skulle kunna 
väckt talan om överprövning, är medveten om att en upphandling skett.  Vid 
prövning av ett avtals giltighet kan vidare avtalet mycket väl redan ha 
fullgjorts vid tidpunkten för prövningen, varför leverantörens intresse av att 
väcka talan om ogiltighetsförklaring kan anses begränsad. Den 
upphandlande myndigheten kommer nämligen inte ha intresse av att göra 
om upphandlingen, trots en dom enligt vilket avtalet förklaras ogiltigt. 

                                                 
246 I den efterföljande propositionen, prop. 1999/00:128 s. 18f Offentlig upphandling i 
informationssamhället, konstaterade regeringen att remissinstanserna över lag delade 
kommitténs bedömning och ansåg det motiverat att ge tillsynsmyndigheten talerätt i 
domstol. Enligt regeringen aktualiserade dock en sådan ordning vissa frågor såväl vad 
gällde regelverket som organisationen, vilka ansågs behöva övervägas ytterligare innan 
talerätt för verket kunde införas. 
247 Prop. 2009/10:180 s. 178f.  
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Enligt min mening är det tveksamt om Konkurrensverkets möjlighet att 
numera föra talan om upphandlingsskadeavgift kommer vara tillräckligt för 
att säkerställa efterlevnaden av upphandlingsreglerna. Att myndigheten 
riskerar att ådömas en upphandlingsskadeavgift vid överträdelser av LOU 
kan visserligen tänkas ha viss avskräckande funktion, beroende på med 
vilket belopp avgiften kommer att utdömas. Avgiften innebär dock inte att 
upphandlingen inte får genomföras eller att avtalet om upphandlingen är 
ogiltigt, vilket som framhållits även får civilrättsliga konsekvenser. Det kan 
mycket väl tänkas uppstå situationer där den upphandlande myndigheten 
bedömer att värdet av att genomföra den otillåtna direktupphandling är 
större än den upphandlingsskadeavgift som myndigheten kan komma att 
drabbas av. Dessutom bör det beaktas att verket endast kan ansöka om 
upphandlingsskadeavgift i mycket specifika situationer, som framgått är jag 
tveksam till hur ofta dessa situationer kommer att aktualiseras.  
 
I Sverige genomförs upphandlingar till ett värde av 400-500 miljarder 
kronor per år.248

 

 Det är naturligtvis inte rimligt att tro att Konkurrensverket 
skulle ha möjlighet att granska eller föra talan om överprövning vid minsta 
övertramp. En eventuell talerätt för Konkurrensverket behöver dock enligt 
min mening inte utformas eller leda till att leverantörer själva avstår från att 
agera. Leverantörer torde nämligen i de allra flesta fall ha ett eget intresse av 
att upphandlingen görs om eller att avtalet ogiltighetsförklaras, eftersom en 
ny möjlighet att vinna kontraktet då kan uppstå. Om en förd 
överprövningstalan som diskuterats dessutom utgör en förutsättning för att 
leverantören ska kunna erhålla ersättning i en senare skadeståndsprocess, 
har denne än större anledning att väcka talan om överprövning.  

Enligt Konkurrensverket är talerätt i överprövningsmål inte nödvändigt så 
länge verkets möjlighet är inriktade på allvarliga överträdelser och 
principiellt viktiga frågor samt är verkningsfulla och praktiskt 
genomförbara.249

 

 Enligt min mening är det dock tveksamt om 
Konkurrensverket i dagsläget verkligen har möjlighet till ett sådant 
ingripande. Som nämnts är verkets befogenheter begränsade till att, i vissa 
specifika fall, ansöka om upphandlingsskadeavgift och till att hämta in 
upplysningar eller förelägga uppgifter från en upphandlande myndighet eller 
den som kan antas vara sådan. Den bristande efterlevnaden av LOU utgör 
enligt mitt tycke mer än väl skäl för att tillskriva Konkurrensverket talerätt. 
Talerätten skulle kunna utformas som subsidiär i förhållande till 
leverantörens. En sådan ordning skulle säkerställa att principiellt viktiga 
frågor kom upp till bedömning och därigenom bidra till en enhetlig praxis 
samtidigt som leverantörer skulle vara hänvisade till att i vissa fall agera 
själva för att vara säkra på att ett upphandlingsbeslut eller ingånget avtal 
kom att överprövas. 

 
 
 
                                                 
248 Pedersen 2011, s 22.  
249 Prop. 2009/10:180 s. 175. 
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Som framgått anser Konkurrensverket att verket dels bör ges möjligheten att 
kunna föra fastställelsetalan om visst organs upphandlingsrättsliga status 
och dels bör kunna ålägga upphandlande myndighet att upphöra eller ej 
upprepa visst beteende (förbudsvite).250 Enligt regeringen fanns det dock 
inget behov av att ge tillsynsmyndigheten ytterligare möjlighet att ingripa 
vid offentliga upphandlingar. Det betonades att verket numera kan ansöka 
om upphandlingsskadeavgift och därmed inte längre är hänvisad till att 
leverantören väcker talan om överprövning för att myndighetens rättsliga 
status ska kunna fastställas.251

 
 

Enligt min mening är regeringens uttalande, att Konkurrensverket inte 
längre är beroende av att leverantörer väcker talan, endast delvis korrekt. 
Vid överträdelse av avtalsspärren som ändock inte föranlett att avtalet 
förklaras ogiltigt eller då ett avtal fått bestå av tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse är en förutsättning för verkets möjlighet att ansöka om avgift 
att en leverantör dessförinnan har fört talan om ogiltighet av avtalet. 
Regeringens uttalande är med andra ord endast riktigt vad gäller fall av 
otillåtna direktupphandlingar, eftersom verket i denna situation kan ansöka 
om avgift utan att en föregående domstolsprövning förts.  
 
Om Konkurrensverket skulle kunna föra fastställelsetalan om en myndighets 
rättsliga status finns det anledning att tro att en myndighet som inte följt 
upphandlingsreglerna när dess rättsliga status är fastställd frivillig genomför 
en ny upphandling, varvid en kostsam och tidskrävande domstolsprocess 
kan undvikas. Dessutom skulle domstolsprocessen vid en ny ansökan om 
upphandlingsskadeavgift, men där samma myndighet är motpart, underlättas 
om myndighetens status redan är fastställd. Även det faktum att 
Konkurrensverket tidigare haft svårt att få ut handlingar av myndigheter 
som inte ansett sig vara upphandlande myndigheter i LOU:s mening, skulle 
tala för en ordning där Konkurrensverket kunde föra fastställelsetalan om 
dess rättsliga status, även om den som kan antas vara en upphandlande 
myndighet numera omfattas av lagtexten.  
 
Ett åläggande om att en myndighet ska upphöra eller sluta med ett visst 
beteende kan många gånger anses vara en mindre ingripande åtgärd än en 
påförd upphandlingsskadeavgift. Ett förbudsvite skulle enligt min mening 
vara lämpligt att tillgripa exempelvis då det är tveksamt huruvida 
förutsättningar för ett förhandlat förfarande utan annonsering förelegat men 
där myndigheten använt sig av ett sådant förfarande. Möjligheten finns 
nämligen att Konkurrensverket, pga. bristande resurser eller intresse, inte 
ansöker om upphandlingsskadeavgift i en sådan situation. Om inte heller 
någon leverantör väcker talan om överprövning, eller en skadeståndstalan, 
kommer den felande myndigheten inte drabbas av någon sanktion varvid 
risken är stor att det otillbörliga beteendet fortgår.  
 
 

                                                 
250 Prop. 2009/10:180 s. 217. 
251 Prop. 2009/10:180 s. 218f.  
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Ett ytterligare sätt att stärka Konkurrensverket i deras tillsynsutövning 
skulle vara att verket i fler situationer än enligt nuvarande lagstiftning skulle 
kunna ansöka om upphandlingsskadeavgift, exempelvis vid olika fall av 
domstolstrots. Som nämnts har det tidigare, förutom möjligheten för en 
leverantör att väcka skadeståndstalan, saknats sanktioner i LOU om en 
upphandlande myndighet underlåter att följa en domstols avgörande med 
innebörd att en upphandling ska rättas eller göras om. I propositionen inför 
lagändringarna påpekade regeringen att ogiltighet och påförande av 
upphandlingsskadeavgift numera kan tillgripas även vid vissa fall av 
domstolstrots. Som exempel anfördes att om en upphandlande myndighet 
fortsätter att tillämpa ett ogiltighetsförklarat avtal skulle detta kunna 
betraktas som en otillåten direktupphandling varvid avtalet återigen skulle 
kunna förklaras ogiltigt eller upphandlingsskadeavgift utdömas.252

 
  

Mot bakgrund av att domstolstrots tidigare har utgjort ett vanligt 
förekommande problem hade det enligt min mening varit motiverat att ge 
Konkurrensverket möjligheten att kunna ansöka om 
upphandlingsskadeavgift i samtliga fall då myndigheten väljer att inte följa 
förvaltningsrätten domar. Så som reglerna är utformade nu är möjligheten 
för Konkurrensverket att självständigt ingripa beroende av att 
domstolstrotset anses utgöra en otillåten direktupphandling, vilket med 
tanke på överträdelsens allvar förefaller vara en mindre lämplig ordning. 
Det kan därtill ifrågasättas om en upphandlande myndighet i praktiken 
skulle följa en dom enligt vilket ett avtal återigen förklarades ogiltigt, om 
inte någon annan sanktion än ogiltighet utgick denna gång.  
 
Förutom fall av domstolstrots borde Konkurrensverket enligt min mening 
även kunna ansöka om upphandlingsskadeavgift då avtalsspärren överträtts, 
trots att ingen leverantör dessförinnan ansökt om ogiltighetsförklaring av 
avtalet. Kravet på en tidigare domstolsprocess torde nämligen resultera i att 
ansökan om upphandlingsskadeavgift på denna grund kommer ske tämligen 
sällan. Det är nämligen inte troligt att leverantören väcker talan om 
överprövning av avtalet om inte denne tror sig vara relativt säker på att 
domstolen kommer att bifalla talan. Om domstolen bifaller talan om 
ogiltighet, eller om leverantören väljer att inte väcka en sådan talan, 
aktualiseras inte frågan om upphandlingsskadeavgift, eftersom 
upphandlingsskadeavgiften utgör en alternativ sanktion till ogiltighet. För 
att undvika parallella processer hade tidsfristen för ansökan kunnat utformas 
på samma sätt som då en leverantör väckt talan om ogiltighet vid fall av 
otillåten direktupphandling, dvs. Konkurrensverket hade inte kunnat ansöka 
om upphandlingsskadeavgift förrän fristen för ansökan om överprövning av 
avtalets giltighet löpt ut.253

                                                 
252 Prop. 2009:10/180 s. 220. 

 

253 Jmf 17:7 1 st. LOU. 
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6 Avslutande kommentar 
Det uttalade syftet med ändringsdirektivet är att komma tillrätta med 
framförallt två problem. Dels problemet med att det saknas effektiva 
rättsmedel vid otillåtna direktupphandlingar, dvs. upphandlingar som sker 
utan vederbörlig annonsering och dels problemet med att myndigheter 
skyndar sig att teckna ett upphandlingskontrakt i syfte att stänga 
möjligheten till överprövning (”race to signature”). Avsikten med 
föreliggande uppsats var att undersöka om de genom ändringsdirektivets i 
LOU införlivade rättsmedlen skapat förutsättningar för att åtgärda dessa två 
problem. I frågan ingick att utreda vilken förändring de införda reglerna 
innebär mot vad som gällt tidigare i fråga om sanktionsmöjligheter. 
Eftersom lagändringarna endast gäller för upphandlingar påbörjade efter den 
15 juli 2010 blev uppsatsens syfte mer av hypotetisk karaktär, snarare än att 
undersöka de faktiska effekterna av de nya reglerna på 
upphandlingsområdet.     
 
För att komma tillrätta med problemet med otillåtna direktupphandlingar har 
det i LOU införts bestämmelser om ogiltighetsförklaring av avtal och 
möjlighet för Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift. 
Vid ogiltighetsförklaringen av ett genom en direktupphandling ingånget 
avtal krävs det inte, till skillnad från övriga fall då domstolen kan förklara 
ett avtal ogiltigt, att leverantören lidit skada av den upphandlande 
myndighetens överträdelse av LOU. Vidare utgör inte 
upphandlingsskadeavgiften en alternativ sanktion till ogiltighetsförklaring 
och det krävs inte heller någon föregående domstolsprocess för att avgiften 
ska kunna utdömas. En upphandlande myndighet som ingått ett avtal utan 
föreskriven annonsering kan med andra ord drabbas av dubbla sanktioner; 
avtalet kan komma att ogiltighetsförklaras och upphandlingsskadeavgift 
påföras. Vid sidan av ogiltighetsförklaring och upphandlingsskadeavgift 
riskerar myndigheten därtill att bli skadeståndskyldig, både gentemot den 
leverantören med vilken ett numera ogiltighetsförklarat avtal ingåtts och en 
leverantör som annars lidit skada till följd av överträdelsen av LOU. Jämfört 
med vad som gällde innan lagändringarna då domstolen, vid sidan att 
utdöma skadestånd, endast kunde fatta ett beslut innebärande att 
upphandlingen skulle rättas eller göras om, har lagstiftaren genom de nya 
rättsmedlen skapat förbättrade förutsättningar för att komma tillrätta med 
problemet med otillåtna direktupphandlingar.  
 
Dock återstår många frågetecken innan effekten av de nya rättsmedlen kan 
utvisas. Den kanske viktigaste frågan är enligt min mening vad domstolen 
kommer ta i beaktande vid den ”skönsmässiga bedömningen” vid 
utdömande av ersättning till en leverantör som väckt skadeståndstalan med 
anledning av ogiltighetsförklaringen. Möjligheten till och storleken på 
ersättningen skapar nämligen ett viktigt incitament för den enskilde 
leverantören att söka rättelse av en felaktig upphandling. Därtill kan 
beloppet med vilket upphandlingsskadeavgiften kommer att utdömas antas 
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bli avgörande för frågan om myndigheten i framtiden kommer avskräckas 
från att ingå avtal genom otillåtna direktupphandlingar.  
 
Problemet med att myndigheter skyndar sig att teckna kontrakt i syfte att 
stänga möjligheten till överprövning har föranlett införandet av 
avtalsspärren i LOU. Avtalsspärren utgör en period om tio eller femton 
dagar under vilket myndigheten inte får ingå avtal. Under tiden då 
avtalsspärren löper kan leverantören väcka talan om överprövning av 
upphandlingen. Detta motsvarar vad som gällde enligt den s.k. 
tiodagarsregeln. Skillnaden mot tidigare är att om myndigheten skulle ingå 
ett avtal under tiden då avtalsspärren löper kan leverantören enligt dagens 
regler väcka talan om prövning av avtalets giltighet, vilket som framgått 
även får civilrättsliga konsekvenser. Om inte förutsättningar för att förklara 
avtalet ogiltigt föreligger kan Konkurrensverket ansöka om 
upphandlingsskadeavgift, även om dessa situationer med hänsyn till kravet 
på en tidigare domstolsprocess inte torde bli vanligt förekommande. 
Eftersom överprövning numera är möjlig även efter det att ett avtal ingåtts 
kan myndigheten teoretiskt inte längre stänga möjligheten till överprövning 
genom att ingå avtal och problemet med ”race to signature” torde vara löst.  
 
Frågan är dock om bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift, 
avtalsspärr och ogiltighet kommer vara tillräckligt för att komma tillrätta 
med ovan nämnda problem. Eftersom Konkurrensverket inte har ansetts ges 
talerätt i mål om överprövning är avgörande för svaret huruvida det finns 
tillräckliga incitament för leverantören att föra överprövningstalan vid 
otillbörliga beteenden. Med anledning av domstolens handläggningstid och 
huvudregeln om sexmånadersfristen enligt vilket talan ska väckas finns det 
anledning att tro att ett ingånget avtal vid tidpunkten för 
ogiltighetsförklaringen många gånger hunnit verkställas och prestationerna 
svårligen återgå. Även om avtalet skulle ogiltighetsförklaras i en 
överprövningsprocess har leverantören inte chans att vinna kontraktet, då 
det knappast är troligt att den upphandlande myndigheten kommer 
genomföra någon ny upphandling. Leverantörens möjlighet till ersättning i 
en väckt skadeståndstalan och i vilken mån en dessförinnan förd 
ogiltighetstalan utgör en förutsättning för utfåendet av skadeståndet torde 
därmed bli avgörande även för om problemen med ”race to signature” och 
otillåtna direktupphandlingar är lösta. Betydelsen av införandet av de nya 
rättsmedlen i LOU återstår med andra ord att utvisas genom 
rättstillämpningen.     
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