
Nya regler för ramavtal 

Advokat Ulf Yxklinten 

17 februari 2016 i Malmö 



Tiden efter den18 april 2016 

      Från och med den 19 april 2016 kommer: 

 

• de svenska förvaltningsdomstolarna att vara skyldiga att tolka de svenska 

upphandlingslagarna i ljuset av de direktiv som ännu inte implementerats, sk indirekt 

effekt genom direktivkonform tolkning, och 

 

• Enskilda kan göra gällande de bestämmelser i direktiven som ovillkorligt och 

tillräckligt precist fastställer rättigheter åt enskilda, sk direkt effekt. 

 

• I det nya direktivet (klassiska sektorn) uttalas att avsikten är att behålla regleringen i 

stort sett oförändrad). 



Ramavtal - definition 

• Vad utmärker ett ramavtal? 

• Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för 

senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. 2 kap 15 § LOU 

 

• Praxis 

• Omfattning i huvudsak reglerad   → ej ramavtal 

• Omfattning i huvudsak oreglerad → ramavtal 

  



Ramavtal – olik typer 

• OLIKA RAMAVTAL 

• Ramavtal med en leverantör: 5 kap 4 § LOU 

• Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, skall villkoren i ett kontrakt som 
grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ramavtalet 

 

• Ramavtal med flera leverantörer: 5 kap 5-7 §§ LOU 

 

• Leverantörerna skall minst vara tre. 5 kap 5 § LOU (Enligt nya direktivet är regeln 
borttagen) 

 

• Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer får tilldelning av kontrakt som grundar sig 
på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan 
att lämna anbud. 5 kap 6 § LOU 

 

• Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer och om inte alla villkor är angivna i 
ramavtalet, skall parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor 
som anges i ramavtalet. 5 kap 7 § LOU 

 

 
 

 
 



Ramavtal - avropsordningar 

      AVROP 

• Ramavtal med flera leverantörer 

• Om alla villkor är angivna ska tilldelning ske till bästa anbud. 5 kap 6 § LOU (I det 
nya direktivet anges ”objektiva villkor” och dessa ”får innefatta” berörda fysiska 
personers behov eller val) 

 

• Om inte alla villkor är angivna, skall förnyad konkurrensutsättning äga rum. 5 kap 
7 § LOU 

• Villkoren i ramavtalet får om det är nödvändigt preciseras och vid behov 
kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till 
ramavtalet 

 

• Förbud dubbla avropsordningar 

• RÅ 2010 ref. 9. ”Eftersom upphandlingsbolagets förfrågningsunderlag ger 
avropande myndigheter en valfrihet i fråga om vilken modell som ska användas 
vid tilldelning av kontrakt uppfyller det inte kraven på likabehandling och 
transparens. Gäller oförändrat 

 

 



Förändring av villkor i ramavtal 

Artikel 72 ”Ändring av kontrakt under löptiden” i direktiv 2014/24/EU kan sammanfattas så att 

kontrakt och ramavtal får ändras utan nytt upphandlingsförfarande i följande fall: 

 

Om ändringarna anges i upphandlingsdokumenten genom tydliga ändringsklausuler. 

• Kompletterande köp, där prisökningar inte får vara högre än 50 procent av det 

       ursprungliga kontraktets värde. 

• Oförutsedda omständigheter, där prisökningar inte får vara högre än 50 procent av det 

ursprungliga kontraktets värde. 

• Leverantörsbyte (i vissa begränsade fall). 

• Om ändringarna inte bedöms väsentliga. 

 

• Alla andra ändringar otillåtna 



I nya LUF införs bestämmelser om ramavtal 

• Om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

 

• §1 En upphandlande enhet får ingå ramavtal med tillämpning av 

upphandlingsförfarandena i denna lag.  

 

Upphandlande enheter inte begränsade till att upphandla ramavtal med samtliga villkor 

fastställda (fördelningsnyckel) eller förnyad konkurrensutsättning, utan får tilldela kontrakt även 

på andra sätt, så länge det sker på grundval av objektiva regler och kriterier som på förhand 

fastställts i samband med upphandlingen av ramavtalet. 

 

• §2 Ett ramavtal får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns särskilda skäl 

 



Förändringar inom den klassiska sektorn?  

• För ramavtalen i sig innebär det inte några avgörande förändringar jämfört med idag. 



Krav på årsomsättning vid en ramavtalsupphandling?  

• Ny huvudregel som begränsar kravet till två gånger det uppskattade kontraktvärdet 

med möjlighet till motiverade undantag om speciella risker föreligger 

 

• Vid förnyad konkurrensutsättning skall det högsta kravet på årlig omsättning 

beräknas på den förväntade största storleken på de specifika kontrakt som ska 

fullgöras samtidigt eller om den uppgiften inte är känd två gånger det uppskattade 

kontraktvärdet.   



Hur ska UM/UE agera efter den 18 april i år?  

• Ska upphandlande myndigheter och enheter tillämpa de nya strängare villkoren 

redan innan de nya lagarna träder ikraft? 

 

• UM/UE har inte laglig möjlighet att stödja sig på de nya direktivens bestämmelser 

innan de implementerats i svensk lagstiftning. 



Får ramavtal användas hur som helst? 

• Ramavtal får inte användas på ett olämpligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen 

hindras, begränsas eller snedvrids.  

• Tar inte sikte på den upphandlande myndighetens syfte vid användning av ramavtalet, utan 

på den effekt som kan konstateras. Detta följer av artikel 32.2 i direktiv 2004/18/EG. 

• Konkurrensverket uttalade 2012-05-30, Dnr 285/2012, s. 8, p.36 bl.a. följande: 

”Exempelvis skulle mycket stora ramavtal som – utan sakligt godtagbara skäl – 

stänger ute andra leverantörer än de allra största, eller som allvarligt kan skada 

konkurrensen genom att den eller de leverantörer som inte antas i ramavtalet riskerar 

att helt försvinna från den aktuella marknaden, kunna blir föremål för ingripande av 

allmän förvaltningsdomstol med stöd av artikel 32.2 femte stycket i direktiv 

2004/18/EG.” 

• Det nya direktivet betonar konkurrenskravet och utökar tillämpningsområdet att inte 

enbart gälla vid upphandling av ramavtal utan vid upphandling av alla kontrakt. I 

artikel 18 i det nya direktivet sägs bl.a. följande: ”Upphandlingen får inte utformas i 

syfte att [….[ på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen”. Själva det faktum att 

tillämpningen vidgas och att bestämmelsen flyttas fram från artikel 32 till artikel 18 

kan förstås så att reglerna ges än mer tyngd.  



Tiden efter den 18 april - igen 

• Vilka regler kan antas ha direkt effekt och betydelse i ramavtalsupphandlingar? 

 

• Omsättningskravet 

• Onormalt låga anbud 

 

• Avtalstidens längd (LUF) 
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