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Inledning  
 Främst två olika situationer: 

  

Skadestånd på upphandlingsrättslig grund 
(fel vid upphandling) 

Skadestånd på avtalsrättslig grund (fel vid 
tillämpning av avtal) 



När kan skadestånd vara 
aktuellt? 
 Vid upphandlingsfel 

Vid otillåten direktupphandling 

För rättegångskostnader 

Vid avbruten upphandling 

Vid avtalsbrott 

Andra situationer 



Vad säger regler och praxis? 
Upphandlingsreglernas syfte 

16 kap 20 och 21 §§ lagen om offentlig 
upphandling, LOU (motsv i LUF) 

 

Allmänna domstolar 

EU-domstolen 



Exempel och praxis 
 1. Skadestånd vid upphandlingsfel, t ex 
felaktig tillämpning av angivna 
tilldelningskriterier 

Ersättning för det positiva kontraktsintresset 
(dvs utebliven vinst) 

Sannolikt att leverantör förlorat kontraktet 
på grund av felet 

Strikt ansvar  

 

 



Exempel och praxis 
 2. Skadestånd vid otillåten 
direktupphandling 

Negativa / upp till det positiva 
kontraktsintresset 

Sannolikt att leverantör skulle lämnat anbud 
och haft realistiska möjligheter att få 
kontrakt  

Ersättning kan utgå till fler än en leverantör 



Exempel och praxis 
 3. Skadestånd för rättegångskostnader 
vid överprövning 

Rättegångskostnader kan ersättas vid 
framgång i en överprövning 



Exempel och praxis 
 4. Skadestånd vid avbruten 
upphandling 

Inget skadestånd om det finns saklig grund 
för avbrytandet ( t ex överskridande av 
budget, dålig konkurrens, egen-regi) 

 



Exempel och praxis 
 5. Skadestånd vid avtalsbrott 

Regleras inte i LOU 

Exempel: vad gäller vid bristande avrop från 
ramavtal? 
Strikt ansvar? 

Vad innebär ”avtalstrohet” 

Hur ser rangordning/fördelningsnyckel ut? 

 



Exempel och praxis 
 6. Skadestånd i andra situationer 
  

Enligt skadeståndslagen 



Att tänka på 
  

 Preskriptionstiden i LOU – ett år från den 
tidpunkt så avtal slutits 

Skyldighet att begränsa sin skada, dvs begär 
överprövning där så är möjligt  

Skadeståndet kan jämkas till noll 

  

  
  



Sammanfattning 
  

 Skadeståndets omfattning beror på olika 
omständigheter, bl a om kontrakt tecknats 
eller om det finns skäl för jämkning 

 Som företagare har du både rättigheter och 
skyldigheter 

 Den goda affären bygger på goda relationer 

  

 
  



Tack för uppmärksamheten! 
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