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Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna 

om offentlig upphandling (otillåten direkttilldelning). 
 

En regional kollektivtrafikmyndighet har genom tilläggsavtal utvidgat ett tidigare upphandlat 

avtal, innebärande en prishöjning jämfört med de ursprungligen upphandlade avtalsvillkoren.  

 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (nedan Kollektivtrafikmyn-

digheten) ingick avtal den 3 januari 2017 (nedan Tilläggsavtalet)1 med ett taxitrafikföretag (nedan 

Trafikföretaget) avseende köp av anropsstyrd taxitrafik för färdtjänst och sjukresor. 

 Tilläggsavtalet innefattar en utvidgning av ett av Kollektivtrafikmyndigheten tidigare upphandlat 

avtal (nedan Grundavtalet) från 2015.2 Genom Tilläggsavtalet träffades överenskommelse om pris-

höjning för samtliga turer inom det aktuella trafikområdet, således även för turer som sedan tidigare 

prisreglerades i Grundavtalet. Möjligheten att förändra villkoren för trafikuppdrag regleras enligt 

avsnitt 7 i Grundavtalet på följande sätt. 
 

7.1.1 Beställaren har rätt att utöka eller inskränka trafikuppdragets fordonsschema eller turlista (antal turer och 
dragning). Om en utökning av fordonsschemat eller turlistan innebär att trafikföretaget måste tillföra ytterligare fordon 
så ska parterna vara överens om förändringen. 

 

7.5 Beställaren kan påkalla förhandling om ändring av trafikomfattningen utöver vad som angivits ovan. Sådan 
ändring kräver att parterna är överens om ändringen.  

 

Av den ursprungliga upphandlingens kravspecifikation framgår vidare bland annat följande.3 
 

Trafikföretagen görs uppmärksamma på att trafikvolymerna i de olika trafikuppdragen kan komma att påverkas av en 
rad faktorer som Beställaren inte råder över.  Exempelvis påverkas sjukresor av landstingets sjukresebestämmelser 
och färdtjänstresor av kommunala färdtjänstregler.  Förfrågningsunderlaget innehåller uppgifter om de historiska 
trafikvolymerna, men Beställaren lämnar inga garantier för vilka trafikvolymer som faktiskt kommer att utföras. 

 

Tilläggsavtalet har slutits direkt mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikföretaget, utan 

föregående upphandling i ett konkurrensutsatt förfarande. Som skäl härtill har Kollektivtrafikmyn-

digheten angivit att resandemönstret och resandevolymen hade förändrats sedan trafikstarten enligt 

Grundavtalet. Trafikuppdraget behövde därför förändras. En sådan förändring kunde emellertid inte 

genomföras utan upphandling av ett nytt trafikuppdrag. Tilläggsavtalet är därför avsett att gälla 

tillsvidare, fram till och med kommande upphandlat avtal.4 

 Tilläggsavtalet medför i förhållande till Grundavtalet ökade utbetalningar till Trafikföretaget, 

vilka värdemässigt kan uppskattas till c:a 16,2 miljoner kronor.5 

 Förvaltningsrätten i Härnösand har genom dom av den 29 maj 2017 funnit att behovet av villkors-

ändring beror på omständigheter som Kollektivtrafikmyndigheten borde kunnat förutse vid tidpunk-

ten för tilldelning. Myndigheten har inte heller haft stöd av någon annan bestämmelse i LOU för att 

genomföra de aktuella prisändringarna. Eftersom det därigenom är fråga om en otillåten direkt-

upphandling finns det förutsättning att ogiltigförklara parternas avtal. Rätten bedömde emellertid att 

det förelåg tvingande hänsyn till ett allmänintresse för att ändå låta Tilläggsavtalet bestå.6 

                                                 
1 Se det ”Tilläggsavtal 1” avseende Trafikuppdrag 60 Tätort, som slöts mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikföretaget den 3 januari 

2017. Avtalet gäller tills vidare, i enlighet med Grundavtalets reglering (se fotnot 2, nedan). 
2 Trafikavtal SÄKO 2015 som slöts mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikföretaget den 21 april 2015 med anledning av upp-

handlingen SÄKO 2015”, dnr 13/00266, innefattande trafikuppdrag Sollefteå kommun 60–63 - Anropsstyrd trafik tätort, Anropsstyrd trafik 
NV, Linjetrafik Linje 315, Skolskjuts Linje 311. 

3  Se kravspecifikationen, punkten 2.2 ”Anropsstyrd trafik” (fjärde och femte stycket). 
4  Se dokumentet UTDRAG UR LEDNINGSGRUPPENS PROTOKOLL 2017-01-16 samt Kollektivtrafikmyndighetens yttranden i 

Förvaltningsrätten i Härnösands mål nr. 634-17. Någon ny upphandling har hittills inte påbörjats. 
5 Tilläggsavtalet, som innefattar en omsättning på c:a 10-11 miljoner kr. per år, gäller retroaktivt från och med den 1 december 2016 tills 

vidare, dock som längst t.o.m. den 21 juni 2021 då Grundavtalet upphör att gälla (c:a 54 månader). Mot denna bakgrund samt med 
beaktande av att Tilläggsavtalet innebär en jämfört med Grundavtalet trettioprocentig ökning av betalningarna till Trafikföretaget kan 

kontraktsvärdet beräknas till genomsnitt 300.000 kr. per månad eller (300.000x54 månader=) 16,2 miljoner kronor. 
6 Förvaltningsrätten i Härnösands dom av den 29 maj 2017 i mål nr. 634-17. Domen har vunnit laga kraft. 
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Gällande rätt 

Med offentlig upphandling avses förfarandet till och med tilldelning av ett offentligt kontrakt med 

ekonomiska villkor som har slutits mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upp-

handlande myndigheter och som avser bland annat tillhandahållande av tjänster mot ersättning. 

 Upphandling av offentliga tjänstekontrakt som har påbörjats efter den 1 januari 2017 regleras 

genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - LOU. Lagen ersätter tidigare motsvarande 

bestämmelser i äldre lagar. 7 Lagstiftningen är en följd av bl.a. kraven på etableringsfrihet och fri 

rörlighet av varor och tjänster enligt (numera) artiklarna 18, 49 och 56 i Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt det s.k. LOU-direktivet (2014/24/EU).8 LOU är gene-

rellt tillämplig på alla åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att anskaffa tjäns-

ter genom tilldelning av kontrakt.9  

 Kommunala myndigheter och beslutande församlingar samt kommunala sammanslutningar utgör 

enligt legaldefinitionen i 1 kap. 22 § LOU sådana upphandlande myndigheter som obligatoriskt ska 

följa lagens bestämmelser. 

 En upphandling som avser tjänster för landtransport, däribland passagerartransport på väg för 

särskilda ändamål (CPV 60130000-8)10 ska om det samlade kontraktsvärdet11 överstiger gällande 

tröskelvärde, 1.910.323 kronor12 handläggas enligt de på LOU-direktivet grundade bestämmelserna 

i 1-18 kap. LOU.13 

 Avser upphandlingen tjänster utan angivande av något totalpris ska det s.k. kontraktsvärdet beräk-

nas till det totala värdet av tjänsterna under kontraktets fulla löptid, upp till 48 månader.14 Förekom-

mande options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnyttjats.15 

 Syftet med reglerna om offentlig upphandling är att bland annat säkerställa den lagliga efterlev-

naden av EUF-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och rörlighet mellan medlemsstaterna. 

Det har i 4 kap. 1 § LOU därför införts ett antal unionsrättsligt grundade principer som, oavsett 

upphandlingsförfarande, ska iakttas vid all offentlig upphandling. Av principerna om likabehand-

ling och öppenhet (transparens) följer att alla leverantörer ska behandlas lika och ges möjlighet till 

en sådan insyn att de i konkurrens med andra leverantörer kan lämna anbud på lika villkor.16 

Proportionalitetsprincipen innebär vidare att en upphandlande myndighet inte får ställa större krav 

på leverantörer eller leveranser än som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den 

aktuella upphandlingen. Kraven skall därmed ha ett naturligt samband med och stå i proportion till 

det behov som skall täckas.  

                                                 
7 Lagen har kommit att ersätta de äldre lagarna (1992:1528) respektive (2007:1091) om offentlig upphandling. Av övergångsbestämmelserna 

i LOU framgår att 2007 års LOU ska tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande. Tillämpningen av 
den äldre lagen begränsar sig emellertid till den ursprungliga upphandlingen och omfattar inte senare tillkommande ändringar i det kontrakt 
eller det ramavtal som upphandlingen resulterat i. Den nya lagen – LOU – ska därför tillämpas på kontrakt och ramavtal som har slutits 

efter den 1 januari 2017 – se prop. 2015/16:195 s. 851. 
8 Se EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU, av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 

upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
9 Se 1 kap. 2 § jämförd med 2 kap. 13 § LOU. 
10 CPV, eller Common Procurement Vocabulary, har fastställts som ett gemensamt klassifikationssystem inom Europeiska Unionen (EU-

kommissionen, GD XV/B/4). CPV klassificerar ca 6.000 varor och tjänster. – se 4 kap. 19 § LOU samt Europeiska parlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), numera i delvis 
ändrad lydelse sedan 2008. 

11 Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges ska enligt 3 kap. 12 § LOU det s.k. kontraktsvärdet vara det uppskattade 
totala värdet av tjänsterna under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader. 

12 Gällande tröskelvärde 2017 för kommunal upphandling av varor och tjänster inom den s.k. klassiska sektorn - se regeringens till-
kännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. 

13 Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet får upphandlingen istället genomföras med ledning av de icke direktivstyrda 
bestämmelser som följer av 19 kap. LOU. 

14 Se 5 kap. 13 § LOU, om löptiden är längre än 48 månader eller om kontraktet löper på obestämd tid ska enligt bestämmelsen 
kontraktsvärdet beräknas som månadsvärdet multiplicerat med talet 48.  

15 Se 5 kap. 3 § LOU. 
16 De grundläggande principer som åsyftas följer numera av avdelning IV i EUF-fördraget - tidigare EG-fördragets art. 28–30 och 43–55 EG. 
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Om ändring av avtalsvillkoren sker under pågående avtalsförhållande, så att de ändrade bestämmel-

serna uppvisar betydande skillnader i förhållande till bestämmelserna i det ursprungliga kontraktet, 

ska själva ändringen enligt EU-domstolens praxis anses utgöra en ny upphandling och ett nytt 

ingående av kontrakt. Detta eftersom domstolen menar att förfarandet visar på en avsikt från 

parternas sida att omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet.17 Kontraktsändring som grundar 

sig på en avtalsenlig tillämpning av bestämmelser i ursprungskontraktet ska dock inte anses med-

föra att nytt kontrakt därmed uppstår.18 Den upphandlande myndigheten har därigenom möjlighet 

att göra vissa ändringar, även väsentliga sådana, av löpande kontrakt under förutsättning att detta 

följer av de dokument som reglerar upphandlingsförfarandet. Genom att i upphandlingsdokumenten 

uttryckligen ange att förekommande villkor – även viktiga sådana – kan komma att justeras samt 

öppet redovisa under vilka objektiva förutsättningar en sådan förändring kan ske, kan den upp-

handlande myndigheten säkerställa det grundläggande kravet på likabehandling. På detta sätt får 

nämligen samtliga ekonomiska aktörer som är intresserade av att delta i en upphandling kännedom 

om förutsättningarna redan från början, och behandlas således lika när de utformar sina anbud.19 I 

en dylik situation, där alla leverantörer känt till att avtalet kan komma att ändras under avtalstiden, 

kan avtalsenliga ändringar endast undantagsvis komma att bedömas som nytt ingående av 

kontrakt.20 

 Mot denna bakgrund har Högsta förvaltningsdomstolen funnit anledning att godkänna en prisför-

ändring – innebärande viss prissänkning mot att avtalet förlängdes – under pågående avtalsförhål-

lande. Villkorsändringen hade genomförts med tillämpning av en i avtalet intagen prisjusterings- 

och förlängningsklausul som även fanns redovisad i förfrågningsunderlaget. Av denna klausul 

framgick att prisjustering (såväl prishöjning som prissänkning) kunde ske i samband med avtalets 

eventuella förlängning. och därefter en gång per år, samt att båda parter kunde påkalla sådan pris-

ändring. Eftersom villkorsändringen därmed hade stöd i avtalet saknades det enligt Högsta för-

valtningsdomstolen grund för att ogiltigförklara förlängningen. Domstolen noterade särskilt att 

samtliga leverantörer redan från början hade fått kännedom om att prisjusteringar kunde ske under 

avtalstiden. 

 Bestämmelser som överensstämmer med ovan redovisad praxis har numera även intagits i LOU 

och det bakomliggande LOU-direktivet. Enligt dessa bestämmelser får ett befintligt kontrakt eller 

ramavtal ändras utan att ny upphandling behöver genomföras om ändringen görs med stöd av någon 

av bestämmelserna i 17 kap. 9-14 §§ LOU.21  

 Enligt 17 kap. 10 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras i enlighet med ändrings- eller 

optionsklausul, utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets 

övergripande karaktär inte ändras och klausulen:  
 

(1) har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,  
(2) klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och  
(3) anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras. 
 

Enligt 17 kap. 11 § LOU får en kompletterande beställning av tjänster göras från den leverantör 

som har tilldelats kontraktet utan att ny upphandling måste genomföras, om beställningen inte 

innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent. Detta förutsätter dock även att:  
 

(1) beställningen har blivit nödvändig, 
(2) leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och  
(3) ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den 
upphandlande myndigheten. 

                                                 
17 Se EU-domstolens dom i Pressetext (C-454/06) EU:C:2008:351, särskilt p. 34. 
18 Se EU-domstolens dom i det ovan angivna avgörandet Pressetext, pp. 68-69. 
19 Se EU-domstolens dom i Finn Frogne (C-549/14) EU:C:2016:634, särskilt pp. 30, 36 och 37. 

20 Se EU-domstolens dom i Wall (C-91/08) EU:C:2010:182. 
21 Se 17 kap. 8 § LOU. 
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Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen 

av värdet tillämpas på varje enskild beställning.  
 

Undantagsvis får dock enligt 17 kap. 12 § LOU ett kontrakt eller ett ramavtal även ändras utan ny 

upphandling om behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande myndig-

heten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet om tilldelning. En sådan ändring får dock 

inte: 
 

(1) medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras, eller 

(2) innebära att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med mer än 50 procent. 
 

Om flera på varandra följande ändringar genomförs ska enligt samma lagrum begränsningen i fråga 

om ökning av värdet tillämpas på varje enskild ändring. 
 

De grundläggande principerna och bestämmelserna i LOU och det bakomliggande LOU-direktivet 

har utformats i syfte att bl.a. försvåra möjligheterna att vid offentlig anskaffning gynna eller miss-

gynna vissa leverantörer på ett obehörigt och därmed konkurrenssnedvridande sätt. EU-lagstiftarna 

framhåller särskilt att EU-domstolen har betecknat otillåten direkttilldelning som den allvarligaste 

överträdelsen av unionslagstiftningen om offentlig upphandling som en upphandlande myndighet 

kan begå.22 
 

LOU är generellt tillämplig på alla åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ramavtal.23  Dock, under vissa undantagsförutsättningar, får en upphand-

lande myndighet sluta avtal direkt, och utan iakttagande av lagens förfarandebestämmelser, med en 

annan upphandlande myndighet24 eller med en gemensam nämnd eller en fristående juridisk person 

som myndigheten själv kontrollerar som ägare eller delägare.25 Den omständigheten att en 

upphandlande myndighet tror sig veta att enbart en viss leverantör rent faktiskt kan komma ifråga 

för leverans av aktuella tjänster (s.k. faktisk ensamsituation) medför däremot inte undantag från 

lagens förfarandebestämmelser med krav på bland annat annonserad upphandling.26 

 Om ingen av förutsättningarna för undantag från LOU är uppfyllda ska anbudsinfordran genom-

föras enligt lagens bestämmelser. I sådant fall ska enligt huvudregeln i 4 kap. 1 § LOU den upp-

handlande myndigheten genomföra ett likvärdigt och icke-diskriminerande samt öppet (transparent) 

förfarande. Vidare ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. 

Förfarandet får, enligt 4 kap. 2 § LOU, vidare inte vara utformat i syfte att undanta det från lagens 

tillämpningsområde och inte heller i övrigt utformas för att begränsa konkurrensen, så att vissa 

leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. 

 Vid upphandling av tjänster är den upphandlande myndigheten som regel skyldig att upprätta ett 

skriftligt förfrågningsunderlag samt annonsera upphandlingen i en allmänt tillgänglig elektronisk 

databas.27 

                                                 
22 Se bl.a. skäl 13 till 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. 
23 Se 1 kap. 2 § jämförd med 2 kap. 13 § LOU. 
24 Se 3 kap. 17 och 18 § LOU; se även 13 kap. 10 § LOU som avser köp av tjänster från en upphandlande myndighet som enligt lag eller 

annan författning har ensamrätt att utföra tjänsterna. 
25 Se 3 kap. 11-16 § LOU. 
26 Se EU-domstolens dom av den 10 april 2003 i de förenade målen Bockhorn Braunschweig (C‑ 20/01 och C‑ 28/01) EU:C:2003:220 och i 

det efterföljande målet kommissionen mot Tyskland (C‑ 503/04) EU:C:2007:432. 

27 Se 10 kap. 1 §, alternativt 19 kap. 9 § LOU. 
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Undantag från kravet på annonsering föreligger dock vid följande förutsättningar.28 
 

- det som ska upphandlas har lågt värde – d.v.s. kontraktsvärdet understiger ett belopp om 534.890 kronor 

(28 procent av tröskelvärdet) – eller om det föreligger synnerliga skäl,29 
- det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte 

kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller 
förhandlat förfarande med föregående annonsering, 

- det har vid en annonserad upphandling inte lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud,  
- syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation, 
- det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller 

- det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör30 
- upphandlingen gäller vissa nödvändiga och brådskande kompletterande tjänster, eller 
- upphandlingen gäller nya tjänster som står i överensstämmelse med tidigare upphandlade tjänster från samma 

leverantör där omfattningen av möjligen tillkommande tjänster framgår av upphandlingsdokumenten och har lagts 

till grund för värdeberäkningen av denna upphandling.31 
 

Undantagen för synnerliga skäl och synnerlig brådska avser extraordinära situationer. För att dessa 

överhuvudtaget ska kunna komma ifråga måste det framstå som absolut nödvändigt att tilldela kon-

traktet. Enligt praxis krävs att det rör sig om en unik situation32 eller ett brådskande behov av stor 

samhällsekonomisk betydelse eller av viktig medicinsk art.33 Det ska även framstå som uppenbart 

att kontraktet omedelbart måste komma till stånd för att det inte annars ska uppstå mycket allvarliga 

konsekvenser för människors hälsa.34 Omständigheter som kan rättfärdiga synnerlig brådska måste 

vidare bero på yttre förhållanden, dvs. saker som ligger utanför det område som den upphandlande 

myndigheten har kunnat förutse eller påverka. Egenförvållad brådska hos den upphandlande myn-

digheten som kan ha uppkommit till följd av exempelvis bristande planering grundar exempelvis 

inte möjlighet till undantag, utan i kravet på oförutsebarhet ligger att förhållandena närmast ska ha 

karaktären av force majeure.35 Tidsnöden måste även vara sådan att det inte har varit objektivt 

möjligt att hålla tidsfristen vid annonserat förfarande. 

 Vidare ska enligt den s.k. försiktighetsprincipen i EU-domstolens fasta praxis möjligheten till un-

dantag från de regler som avser att säkerställa effektiviteten av de rättigheter som inom området för 

offentlig upphandling ges enligt unionsrätten tolkas restriktivt. Det ankommer också på den som 

åberopar ett undantag att bevisa att de särskilda omständigheter som motiverar detta faktiskt 

föreligger.36 
 

                                                 
28 Se 6 kap. 12–19 §§ samt 19 kap. 7 § tredje stycket LOU. 

29 För bedömningen av om det föreligger lågt värde, se 19 kap. 7 § tredje stycket jämförd med 5 kap. 1 § LOU samt regeringens till-
kännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. Av 19 kap. 8 § LOU följer att en upphandling inte får delas upp i 
syfte att kringgå lagen och att förekommande options- och förlängningsklausuler därvid ska beaktas som om de utnyttjats. Vid värde-
beräkningen ska vidare beaktas samtliga direktupphandlingar av samma slag som har gjorts av den upphandlande myndigheten under 
räkenskapsåret.  

30 Undantag på grund av tekniska skäl eller ensamrätt kan enligt 6 kap. 14 § andra stycket LOU endast komma ifråga om det inte finns något 
rimligt alternativ och avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen. 

31 Se 3 kap. 18 § LOU. 
32 I lagförarbetena anges även att möjlighet till extra förmånliga köp på auktion samt särskilt personrelaterade behov av hälso- och sjukvårds-

tjänster kan anses medföra synnerliga skäl – se prop. 2001/02:142, s. 99 samt prop. 2006/07:128, s. 429; jfr. även Konkurrensverkets beslut 
av den 26 maj 2010 i ärende nr. 430/2009. 

33 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 28 oktober 2011 i mål nr 7469--7472-11. 
34 I rättspraxis har exempelvis uteblivna livsmedelsleveranser till skolor, förskolor och servicehus ansetts vara av brådskade natur - se 

Kammarrätten i Göteborgs dom av den 29 februari 2012 i mål nr. 1446--1452-12. I lagförarbetena anges även att möjlighet till extra för-
månliga köp på auktion samt särskilt personrelaterade behov av hälso- och sjukvårdstjänster kan anses medföra synnerliga skäl – se prop. 
2001/02:142, s. 99 samt prop. 2006/07:128, s. 429; jfr. även Konkurrensverkets beslut av den 26 maj 2010 i ärende nr. 430/2009.  

35 Se bl.a. Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 augusti 2015 i mål 3209-14. 
36 Se bl.a. EU-domstolens dom i kommissionen mot Italien (C‑ 157/06) EU:C:2008:530, p. 23 samt där noterad praxis. 
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Om en upphandlande myndighet har brutit mot någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § 

eller mot någon annan bestämmelse i LOU kan en skadelidande leverantör ansöka hos allmän för-

valtningsdomstol om att upphandlingen ska rättas eller att den ska göras om.37 

 I fall där avtal redan har uppkommit kan rätten istället besluta att avtalet är ogiltigt, om det har 

slutits utan föregående annonsering och något undantag från kravet på annonsering inte visas före-

ligga.38. Om det kan motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse ska rätten dock besluta att 

avtalet får bestå, trots att förutsättningarna för ogiltighet annars är uppfyllda. 39 Vid sådan utgång 

ska Konkurrensverket, i särskild ordning, föra talan i allmän förvaltningsdomstol om att den 

upphandlande myndighet ska betala en särskild upphandlingsskadeavgift.40 Denna straffavgift ska 

uppgå till lägst 10.000 och högst 10 miljoner kronor. Avgiften får dock inte överstiga tio procent av 

det aktuella kontraktsvärdet.41 I rättspraxis har upphandlingsskadeavgifter som regel kommit att 

bestämmas till omkring sju procent av kontraktsvärdet,42 men en individuell bedömning ska alltid 

ske med beaktande av samtliga relevanta omständigheter.43 

 

Yttrande 

Kollektivtrafikmyndigheten har i ett yttrande över en promemoria med en preliminär bedömning 

som upprättats i ärendet angivit att myndigheten inte delar Konkurrenskommissionens bedömning 

och inte heller den slutsats som redovisats i promemorian. Eftersom det har påbörjats ett rättsligt 

förfarande i frågan om upphandlingsskadeavgift anser Kollektivtrafikmyndigheten att det i detta 

läge skulle vara olämpligt att närmare bemöta Konkurrenskommissionens utredning. Myndigheten 

avser därför inte att ytterligare bemöta utredningspromemorian.44 

 

Slutlig bedömning 

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall 

där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att blanda samman 

myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. 

 Kollektivtrafikmyndigheten är såsom upphandlande myndighet skyldig att iaktta bestämmelserna i 

LOU. Såvitt framgår av utredningen har Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikföretaget slutit 

Tilläggsavtalet den 3 januari 2017. Bestämmelserna i 2016 års LOU blir därmed tillämpliga på 

förfarandet.7 Tilläggsavtalet uppvisar betydande skillnader i förhållande till bestämmelserna i 

Grundavtalet från 2015. Bland annat har Trafikföretaget kunnat tillgodogöra sig prishöjning även 

avseende turer som tidigare reglerades i Grundavtalet. Någon grund för en sådan omförhandling 

finns varken i Grundavtalet eller i den upphandling som har föregått Grundavtalet. Det ändrade 

avtalsförhållande som därmed uppstått mellan parterna utgör vid en tillämpning av LOU jämte 

anknytande rättspraxis en ny upphandling och ett nytt ingående av kontrakt, eftersom förfarandet 

visat på en avsikt från parternas sida att omförhandla de väsentliga villkoren i Grundavtalet. 

                                                 
37  Se 20 kap. 4-6 § LOU. 
38 Se 20 kap. 13 § LOU. Enligt 20 kap. 16 § samma lag får rätten även förordna att ett avtal inte får fullgöras till dess att något annat har 

bestämts (interimistiskt förbud) men får avstå från detta om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större 
än skadan för leverantören. 

39 Se 20 kap. 14 § LOU. Möjligheten att låta avtalet bestå ska enligt lagförarbetena tillämpas endast vid exceptionella omständigheter och 
bevisbördan för dessa åvilar den upphandlande myndigheten – se prop. 2009/10:180 del 1 s. 139. 

40 Se 21 kap. 2 jämförd med 1 § LOU. 
41 Se 21 kap. 4 § LOU. Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska enligt samma kapitel. 5 § särskild hänsyn tas till hur 

allvarlig överträdelsen är. Av bestämmelsen framgår att i ringa fall ska någon avgift inte beslutas och at avgiften får efterges vid synnerliga 
skäl. Ett upprepat beteende från den upphandlande myndigheten kan bedömas som en försvårande omständighet som motiverar ett högre 
straffvärde - se bland annat Förvaltningsrätten i Stockholms dom av den 10 december 2015 i mål nr. 13345-15. 

42 Se bl.a. Kammarrätten i Stockholm mål nr 5426-12, 5427-12 respektive 5452-12, Kammarrätten i Göteborg mål nr 7009-12, Kammarrätten 
i Stockholm mål nr 1305-12, Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 1785-13, Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 1271-12, 1273-12 och 
1281-12, Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 286-12, Förvaltningsrätten i Luleå mål nr 2166-11, Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 13115-
12, Förvaltningsrätten i Falun mål nr 2643-12, Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 2916-13, 22373-12, 2922-13 och 2987-13. 

43 Se HFD 2015 ref. 69. 
44 Kollektivtrafikmyndighetens yttrande av den 21 september 2017 till Konkurrenskommissionen (dnr. 17/00450-2). 
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 Fråga uppstår därför om Kollektivtrafikmyndigheten har haft laga grund för att upphandla direkt 

från Trafikföretaget. Myndigheten utövar varken ägande eller kontroll över Trafikföretaget, som 

inte heller är någon upphandlande myndighet. Någon grund för direktupphandling till följd av lågt 

värde eller synnerlig brådska har inte framkommit. Det föreligger heller inte någon annan rättslig 

grund för Kollektivtrafikmyndigheten att upphandla aktuella tjänster utan föregående annonsering. 

Förutsättningarna för att sluta Tilläggsavtalet direkt med Trafikföretaget är därmed inte uppfyllda. 

 Att inte infordra konkurrerande anbud strider därmed mot LOU och de grundläggande 

unionsrättsliga principerna på ett sätt som är ägnat att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen 

på i vart fall den lokala marknaden för taxitransporttjänster. Detta särskilt under beaktande av att 

Trafikföretaget har kommit att gynnas genom de extra betalningarna från Kollektivtrafikmynd-

igheten, och därmed på ett otillbörligt sätt givits en bättre finansiell ställning än sina konkurrenter. 

Till skillnad från vad Kollektivtrafikmyndigheten själv redovisat finns det därmed anledning att 

rikta allvarlig kritik mot myndigheten, som även riskerar att få betala upphandlingsskadeavgift till 

ett belopp som uppskattningsvis kan uppgå till c:a 1,1 miljoner kronor.  


